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ΤΟΥ ΕΝ ἉἈΤΊΙΟΙ͂Σ ΠΆΤΡΟΣ ἩΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙ͂ΑΣ, 

ΤᾺ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΈΝΑ ΠΑΝΤᾺΑ. 

ΒΑΝΟΤῚ ῬΡΑΤΉΪΒ ΝΟΒΤᾺῚ 

ΒΑδΙ141 
ΟΡ ΘΑΒ ΘΟΑΛΡΡΑΌΟΟΘΙΑ 

ΛΑΒΟΒΙΕΡΙΒΟΟΡῚ 

ΟΡΝΑ ΟΜΝΙΑ. 



---.--. -- .---- τ σ.--ς-ς-ς-ςςςςςς- 

ΤΥΡΙΘ ΜΟΟΙΕΤ ΕἘΤ ΒΟΟΌΟΆΌΜ, 
ΥΙΑΊΑ ΗΆΆΡΕ, Ν᾿ 90. 



ΤΟΥ ΕΝ ἉΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩ͂Ν 

ΒΑΣΙΛΗΙΊΙΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙ͂ΑΣ 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΈΝΑ ΠΑΝΤᾺΑ. 

ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΕΙ5 ΝΟΒΤᾺΙ 

ΆδΙ141 
ΟΑΘΑΒΒΑ ΘΟΑΡΡΑΠΘΟΙ 

ΔΕΟΘΗΙΕΡΙΒΟΟΡΙ 

ΟΡΕΙΑ ΟΥΝΙΛ οὐἊὺ ἘΧΘΤΑΝΤ, 

ΨΕΙ, οὐᾷ Εὺ8. ΝΟΜΙΝῈ ΟἸΚΟΠΜΕΕΆΌΝΤΟΚ. 

Δ ΜΒ55. ΟΟΡΙΘΟῈΒ ΟΘΑΙΙΘΆΑΝΟΒ, ΥΑΤΙΟΑΝΟΒ, ἘΓΠΟΒΕΝΤΙΝΟΘ ἘΤ ΑΝΟΙΙΘΟΒ, ΝΕΈΟΝΟΝ ΑὮ ΑΝΤΙΟΌΙΟΒΕΒ ΕΡΙΤΙΟΝΕΒ 

ΟΑΒΘΤΙΘΑΤΑ, ΜΌΙΤΙΒ ΑὙΤᾺ : ΝΟΥ͂Α ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΌΝΕ,, ΟΚΙΤΙΟΙΒ ΡΕΞΕΑΤΙΟΝΙΒΟΒ, ΝΟΤΙΒ., Υ̓ΑΆΙΠΙ5. ΚΕΘΟΤΙΟΝΙΒῸΒ 

ΕΌΒΘΤΒΑΤΑ,, ΝΟΥ͂Α ΒΑΝΟΤΙ ΡΒΟΟΤΟΆΙΒ ΥἹΤᾺ ΕΤ ΟΘΟΡΙΟΒΙΒΒΙΜΙΒ ΙἹΝΟΙΟΙΒΌΒ ΤΟΟΌΡΙΈΤΑΤΑ, 

ΟΡΕΒΑ ΕΤ 5τύθιο Πόομνι ΠΊΤΑΝΙ ΑΛΆΝΙΕΗΕ, 
Ῥγοθουίουϊ οἱ Μοπδοθιὶ Βοπθάϊοι πὶ, 6 Οοπρυθραῖοπο 5, Μαμι. 

---...----.-.-.-. 

ΕΏΙΤΙΟ ΡΑΒΠΙΒΙΝΑ ΑΥΤΕΙΙΑ, ἘΜΕΝΌΑΤΑ ἘΤ ΑΤΟΤΑ. 

γ1 1. τὸ 
ΤΟΜΙΒ ΒΟΌΝΟΟΝ. 

(χω αἰεοία. 

ΡΑΆΙΒΠ5, 

ἈΡῸΝ ΟΑΥΜῈ ΤΆΛΥΠΕΒ, ΒΙΒΙΙΘΟΡΟΙ ΑΒ, 

ΥἹΑ ΡΟΤ- ΠΕ. ΕΕΆ-ΒΑΙΝΤΟΒΌΠΡΙΟΕ, νῇ ὅ. 

Μ. ῬΟΟῸ. ΧΧΧΙΧ. 



ΚΑ τΟΎ ΑΝ, ὅση ἡ 

ΠΝ νϑς, ' 

ψριτγτίλα. ἐπ ἌΜΕ ες 5 

! ΕΠ: 

4 ιν χη μα μ  Ἢ δ 

ΤΥ Ὸ ΠΥ ΧῪ 

νν πιὰ ἰἰνξξ 
τ Ἀν Ααῇ δ δαπλδο 
" ξ τ' ̓ ς ων 

οἷ »Ὲ 

[χα ἀν πὸ μισήο 

ιν ἢ δ μὰ ΠᾺ Ὄπ υσ, 
" 

ἐ“3.᾽ ἐὺ 8.8 νι Νὰ " ἂν .“ γε ὦ - ΤΠ ᾿ ᾿ εἰ 

τὼ Γ κι Ὁ νι, αἰ Ὁ “Ἴσιδι: τ ΑΓ Τὰ ἂσ'Οου 4 τὸ. 

᾿ ων βέψε ἔνι πη, Κὰ ἀσε ᾿- Ι " 

ΤἈπιλήλ ΔΝ δὲ μοῦ σιν νον σον 

ἐμ «5 ΤΉΝ ΑὙ  υὐυ Ὁ ΠῚ ἢ τι 

᾿ τᾷ ᾿ - " ΕΝ 

ΤΟΝ κι σίας ζω θ..6...ὄ τ σ΄6΄. ᾿ χῷ ὶ 
ει, ᾿ ὰ Ἃ ἃ 

ἢ " 

ΟΊ ΣΕ 5 

᾿ ᾿ τὐνν 

᾿ ᾿ ᾿ 

,ν" 

ἊΣ 
«-οϑι 

Μ" 
ας “- 

"» ᾿ΡΆΓΟΝ 
Ἀη τχὰ 

᾿ - θα: ΒΟΥΣῚ 

σιν: ̓ῷ 



ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙ͂ΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΌΘΌΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΕΙΒ ΝΟΘΤᾺΙ 

ΆδΙ141,. 
ΟΑΘΑΒΒΑ ΟΛΡΡΑΌΟΟΘΟΙΑ 

ἈΒΟΗΠΙΕΡΙΒΟΟΘΡΙ, 

ΟΡΕΒΆΑ ΟΜΝΙΑ. 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜῺΝ (ἢ ΒΘΑΝΟΤΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΡΤΕΆῚΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂, ΒΑΘΊΙΠῚ1, 

Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, ΘΕΒΑΚΕΖΒ ΘΛΡΡΑΡΟΟΙῈ ΛΑΘΗΙΕΡΙΒΟΟΡΙ, 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΑΡΙΤᾺ ἈΕΒΟΌΤΑΆΤΙΜ 

χατὰ ἐπιτομήν. ῥγθνίπις ἰΤαοίαϊατιπι. 

α΄. Εἰ ἔξεστιν ἢ συμφέρει τινὶ, ἑαυτῷ ἐπιτρέπειν, 1. Λὴ Ἰοδαῖ ἀπ Ἔχ ροϑαϊαξ ουϊρίη), τιῖ 510] ρον- 
χαὶ ποιεῖν ἢ λέγειν ἃ νομίζει χαλὰ, ἄνευ τῆς μλϊ ταὶ δὰ} λον ἀὰξ ἀϊσοῦο αιι85 θΟπὰ μυῖαι, 

μαρτυρίας τῶν θεοπνεύστων Γραφῶν. οἶτγα τοϑ πη πίπι πὶ εἰν 1 ΠΑΡ Ὶ1ΠῚ ΘΟ. Ρ ΓΑΙ ΠῚ. 

β΄. Ποίαν ὁμολογίαν ἀπαιτεῖσθαι δεῖ παρ᾽ ἀλλήλων 5. Οἰιλ]6Πὶ ΡΓΟ  Θϑϑί ΟΠ 6 ΠῚ ἃ 56 τηααΐιιο οχίβθγο 46- 
τοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζὴν κατὰ Θεὸν βουλομένους. Ῥηΐ, «υὶ ϑίπια] 5σθοιπά1πὶ Τλθιιπὶ γίν θα γ ]ηι. 

, γ΄. Τὸν ἁμαρτάνοντα πῶς ἐπιστρέψομεν, ἢ μὴ 3. Οιυοιηοάο σΟΠγογίοπηι5 ρθοοαπίθμ), δὰΐ ατιο-- 
ἐπιστρέφοντα πῶς ἔχειν χρή. πθάο οὐρα δἰιπὶ 41 856 ΠῸΠ ΘΟΠΥΘΥ, αἰ οὶ 

ἀοοιηιι5. 

ΤΟΜΕ 1’ 



δα, τϑ. 
χι-. 

01. 

ἡ. 81 415 οἴϊαμη 0} Ἰδνία ρϑοσαῖα πὐσϑαὶ [ΓΑΓῸ5 : 
ἀἸσοπ5, ρα ΠΙΘΠ απ ἃ}} 1Ρ 515 6556. ἀϑοπδηι., 
ΠαΠ τι} δὲ ἴρ56 ᾿πηΠ} 5 ἼοΟΥν5. οὶ, Θὲ οΠαν τὰ - 
ἴθ ηι ἀἰβϑοϊνιῖ. 

5. Οὐ ουΐάιο ργῸ “ποάτο Ρθοοαῖο ἀσοπάᾶ ρο"- 

Πἰ θα ἴα 51}. 
6. Ουϊ νϑ}}}}8 σοπῇτοιι". 56. Ρα ΠΙΓΟ" 6, ̓ ΘΟΟα ΠῚ 

ΨΘΙῸ ΠΟῸΠ ΘΟΥΡΙ ΟῚ, ΟΠ] Ἰ5ΠΊ06}} ὁδι, 
. Οἰοάπδῃηι 51} {πα Ἰοῖππι νουσιιθ Θ05. «πὶ 6- 

[Θπάπιπΐ ρϑοσαηίο5. 
8. Οἴιθπὶ νοῈ μα ηϊοι, φοιηθ 0 5 γθοι ρθη τι5 

6581. 
9. Οποπιοο οὐσα δὰπὶ ἀπὶ οἰἴγα Ροπ ΓΘπτϊα τὴ 

ω9] 

ῬΟοοδΙ, [ΠΟΙ αΠλτιν. 

το. Οταπτο. Οἵ} ΓΘ ΠΟΘ. {ΠᾺ Π|ΙΒΖῈῸ σαι} ἸΔΟΡῪ - 

115 ΓοοΘἄογο ἄθθοὶ ἃ ρθοσδι 5 ἀΠΙπηα, πιο Πλὶ- 

56Γ6 νο]ἴαΐα οϑὲ ἴῃ Π}}} 115 ΡΘΟΟΔΠ15. 

τα. Οιιοιηθάο οὐουῖ! {115 ρϑοοσαία. 

τῷ. Οἰοπιοο ΡΟ βυιάβιιΠ. 6556. ΡΟΐΘ5:. ΔΗ Ἶ126, 

Τλοιιὴ 510] μιϑοσαῖα αἸΠη]51556. 
13. Απ αὶ ροβι βαριϑπια Ῥϑοσανη, ἀοθθαι ἐ6 

58 Ππ||6 5ι1ὰ (ἰο5ρΟΓαν Ὁ, ΠΙαΧ ᾿ΠῚΘ 51 ἴπ πλα}|5 Ρ6ο- 
ας. ἀδρνο θηβιι5 ΓΠΟΡῚΕ : νῸ] πιβάτιθ δ πιὰ} 

ΠΙΘΠΒ.Π ΠῚ ῬΘΟΟΘΔΤΟΡΕΠ ΒΡΟΓΔ Πα τι 511 ἴῃς ΠῚ 

Ῥοηίζαϊο μοι ρα π ΘΠ Δ ἢ], 
τά. ᾿χ φυΐθιι [ΟΕ] 15. ῬΡΟ θα νῚ ἀο]γοῖ νονα 0 ,α- 

πΠοπιϊα. 
τὃ. Οὐ]4 5ἰσηῖἤοθι ᾿ος, Ομοίϊος. ρϑοσανονὶ! ἐν 

πιὸ [Γαϊοι" ἡλθιι5, οἱ εἰϊηιϊἀπὶ οἰ. 

τθ, (ἰπ αἰ φιιαμο ἁπῖπηα οἰϊα πη ΟἾΓΓὰ ΘΟΠΑ ΠῚ 
σΟΠ ποίτιν, ἀΟ] ον [θυ ΠΑΡΆ] Π ΘΙ 1π 56 1Ππ-- 

οἰάθηῖο : Δ! Φπαπ 0 νογῸ ἴα ἀΟ]ΟΥ]5 ΘΧΡΟΓ5 οϑῖ, 

τ ΘΠ} “τιον 5. σοπαῖιι Δα ΠΙ᾽το, σομρι ποσὶ 
ΠΟΙ ΡΟΒΒ5|{. 

17. 51 415 σοπηθ θυ ἴπ Δ ΠΪΠπ10 ΠΑΡ ιουῚ", ἀπο 

σΟΠθιμπανθυὶὶ βοίρϑιιη}, ἀπ ἴ(ἰ 5110] Τὰ Ἰ τι} 
ΔΠΧΊΘ 50}Π1ο]το νουιοπάπιη 5} νἰεῖο. 

τϑ, ΑΠ ρὰᾶν [ἘπΟΡῚ.. Οἱ 41] 1π΄ [ΓΑ ΓΙ ΠῚ σΟΠν ΘΠ Γι 
ΑἸΖαἀο 6] 111, τπτιπτι5 ἃ’ αι ἐθιηαπίανο 
ΡΟδι πλυ] τὰ πῈ ΘΧΘΙΟΙ ΓΔΕ ΟΠΘΠ., Οἱ 8] ρὰγ. ἱΐ, 
4ᾳα]6 ταθαι ΠΠπ| 6556 ἄθθοι. 

τ9. 51 (5. νΘ ΠῚ ἴπ ΒΠΒΡΙΟΟΠοι ΡΘοοραίὶ, ΠΘο 
τἀτηθ ἀρουο {|| σον τα : παιη αὶ ἀ6- 
Ῥθοαι ἴ5. οὔβουναν, αἰ ἀδργομοπάήδιι αιοί 5ιι- 
ΒΡΘΟΙΙΠῚ 651, 

“40. Δ 1Π|6 4} ἴῃ ΡΘοσα 5 νουβαίτβ [6.114 τ ίτι- 

στὸ ἀο]νοαῖ πο ΘΕ ΘΟΡΙΙΠῚ ΒΟ οἰ Θἔα θη}, ἀπ οἴϊα 

ῬΓᾶν 6 νἰνοη 1111} ΟΠ ΒΘ ΕἸ πῸ πὶ «ἰΘο παν. 

» ἘΔηῖο Ῥανὶς. ἐάν τις χαὶ τά, Βα το  ἴοη, ἐάν τις 

χαὶ εἰς τὰ. 

ΘΑΡΙΓΑ ΠΕΟΌΠΛΚΌΝ 

δ ΘΕ Ρ πῖξν χοὺ ΕἸΣ ἐν ΣΏτεν ξιάαητήμο Η 
δ΄, Ἔδν ἢ τις χαὶ εἰς τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα στε- 

᾿ Ἐρ ΤΟΟ ΜΕ Ὁ ἐν ἢ ͵ ἜΣ ΆΘΗ νοχωρῇ τοὺς ἀδελφοὺς, λέγων, ὅτι ὀφείλετε 
“ὦ. ὔ μετανοῆσαι, μήποτε χαὶ αὐτὸς ἀσπλαγχνός 

ἐστι, καὶ τὴν ἀγάπην χαταλύει. 
, -Ὁ ΓῚ ὰ - ΟΣ  ν , ς 

ε΄. Πῶς ὀφείλει τις μετανοῆσαι ἐφ᾽ ἑχάστῳ ἅμαρ- 

τήματι. 
, Φ , ς - “ ΦΠ ἀγ 6 , 5 

ς΄. ὋὉ λόγῳ ὁμολογῶν μετανοεῖν, τὸ δὲ ἁμάρτηλα 
δὴ , Ω 

μὴ διορθούμενος, ποταπός ἐστιν. 
͵ νυν, ν 2 - ὐξ ας , Ν ἰδ , 

ζ΄. Τί τὸ χρίμα τῶν ἐχδιχούντων τοὺς ἁμαρτάνον- 

τας. 
ἀν ΣΝ '- 4 - τ Γῇ 

η΄. Τὸν μετανοοῦντα γνησίως πῶς προσδέχεσθαι 
͵ 

χρὴ: 
, ς - Ν 

θ΄. ΤἸΙρὸς τὸν ἀμετανόητα ἁμαρτάνοντα πῶς δια- 

τεθῶμεν. 
" ψυ ἂν ἃ ; λας τ ΣῊ τὲ 
(. Ψυχὴ ἐν ἁμαρτίαις πολλαῖς ταλαιπωρήσασα, 

ὌΠΟ Ἐξ ᾿ 
μετὰ ποταποῦ φόδου, χαὶ ποταπῶν δαχρύων 

ὀφείλει ἀναχωρῆσαι τῶν ἁμαρτημάτων. 
ἘΞ: Ξ Ά , 

ια΄, Πῶς χατορθοῖ τις τὸ μῖσος πρὸς τὰ ἁμαρτή- 

ματα. 
. ιβ΄. Πῶς πληροφορηθῇ, ἣ ψυχὴ, ὅτι ἀφῆχεν αὐτῇ ο. 

Θεὸς τὰ ἁμαρτήματα. 
, 1.» Ἅ..5-. ἄγον ν ΄ »Ξ ΄ 

ιγ΄ ΕἸ χρὴ τὸν μετὰ τὸ βάπτισμα ἐξαμαρτήσαντα 
- εἶ ; 

ἀπογινώσχειν τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας, ἐν πλήθει 
"ῇ ς , αν ες , , ς 

χαχῶν εὑρεθέντα " ἢ ἕως “ ποίου μέτρου ἁμαὰρ- 

τιῶν ἐπελπίζειν χρὴ τῇ τοῦ Θεοῦ φιλανθρω- 

πίαᾳ διὰ τῆς μετανοίας. 

ιδ΄, Ἔχ ποίων χαρπῶν ὀφείλει δοχιμάζεσθαι ἣ ἄλη- 

θὴς μετάνοια. 
ιε΄. Τί ἐστι τὸ, Ποσάχις ἁμάρτη εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελ- 

,ὔ - “ ὦ 

φός μου, χαὶ ἀφήσω αὐτῷ. 
, ς ᾿ , 

ις΄. Διὰ τί ποτὲ μὲν ἢ ψυχὴ χαὶ μὴ σπουδάζουσα - 

αὐτομάτως σχεδὸν ἐμπεσόντος πόνου, χατα- 
ὅ ὃ 

νύσσεται" ποτὲ δὲ ἄπονος οὕτως ἐστὶν, ὡς χαὶ 
ἵ - Ἁ δ, 

βιαζομένη χατανυγῆναι «ἡ δύνασθαι. 

» - , Ὁ - 

δάν τις χατὰ γοῦν μνημονεύσῃ τοῦ φαγεῖν, 

εἶτα χαταγνῷ ἑαυτοῦ, εἰ χαὶ οὗτος ὡς μερι- 
᾿ ἰ βυνιν Ω ἰτο τν 

, ΚΝ ἢ 
μνήσας ἐγχληθήσεται. 

γς Ἐ᾿ γρὴ ὃν δδελοήτηςτι τῷ ξσμαν ἡσοντίι ποτε τὴ. δὶ χρὴ ἐν αὐελφότητι τῷ ἐζαμαρτήσαντι ποτε 
ΓΝ ΑἿΣ ἌΡΑ ͵ ετὴ λλὺὴν ἀσχ φροντίδα τινὰ ἐγχειρίζειν μετὰ πολλὴν ἄσχη- 

ἔπεα ἡ ς ΨῈΣ ; 
σιν" χαὶ εἰ χρὴ, ποίαν ταύτην. 

ΔῸΣ ιθ΄, Ἔν τις ὑποπτεύηται ἐπὶ ἁμαρτήματι, προφα- 

νῶς δὲ τοῦτο μὴ ποιῆ;, εἰ δεῖ αὐτὸν ἐπιτηρεῖν, 

ἵνα χαὶ ἐφευρεθῇ ὃ ὑποπτεύεται. 

χ΄, Εἰ χρὴ τὸν ἐν ἁμαρτίαις ἐξετασθέντα φεύγειν 

τὴν πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους χοινωνίαν, ἢ χαὶ 

πρὸς τοὺς χαχῶς ζῶντας διαχρίνεσθαι. 

ὁ ΠΙᾺ, ἢ ἕως, οἵ φυϊάχυϊα 5οαϊθαν πβάιις «δα το- 

οοπι μετανοίας, ἀοοκῖ ἴῃ Ν᾽ ὁποῖα οαἀϊομῃο. 



ΒΠΕνιῦθ. ΤΑΛΟΤΑΆΤΑΆΚΟΝ, 

χα΄. Πόθεν ὁ μετεωρισμὸς χαὶ οἱ διαλογισμοί " καὶ 
πῶς αὐτοὺς διορθωσόμεθα. 

χβ΄. Πόθεν αἵ νυχτεριναὶ φαντασίαι αἱ ἀπρεπεῖς 

γίνονται. 
σ , ΄ ,, .ς “᾿ , , 

χγ΄. Ἕως ποίων ῥημάτων ἢ ἀργολογία κρίνεται. 

χδ΄, Τί ἐστι λοιδορία. 

χε΄. Τί ἐστι χαταλαλιά. 

χς΄. Ὁ χαταλαλῶν ἀδελφοῦ, ἢ ἀκούων χαταλα- 
λοῦντος, καὶ ἀνεχόμενος, τίνος ἐστὶν ἄξιος. 

χζ΄. ᾿Εὰν δὲ τοῦ προεστῶτος χαταλαλήση, πῶς αὖ- 
τῷ προσέξομεν. 

͵ π ᾿ - 0 557} "-ὉἊ Ἁ «ἰῷ 0 ἽΒ 

χη΄. Περὶ τοῦ θρασυτέρᾳ φωνῇ καὶ ῥήμασι θύρα 

σέσιν ἀποχρινομένου. 

χθ΄, ΠΠοίῳ τρόπῳ δυνηθῇ τις μὴ ὀργίζεσθαι. 

λ΄. Πῶς ἐκχόψομεν τὸ πάθος τῆς ἐπιθυμίας τῆς 

χαχῆς. 

λα΄. ΕΠ χαθόλου γελᾶν οὐχ ἔξεστιν. 
, ἢ Ἑ ᾿ ε ΤΣ ἢ 

λβ΄. Ὁ ἄχαιρος καὶ ἄμετρος νυσταγμὸς πόθεν, χαὶ 

πῶς αὐτὸν ἀποθώμεθα. 

λγ΄. Πῶς ἐλέγχεται ὃ ἀνθρωπάρεσχος. 

λδ΄. Πῶς φύγη τις τὸ πάθος τῆς ἀνθρωπαρεσχείας, 

λε΄. Πῶς γνωρίζεται ὁ ὑπερήφανος, ἢ πῶς θερα- 
πεύεται. 

ἃς΄, Εἰ χρὴ τιμὴν ἐπιζητεῖν. 

λζ΄. Ὃ ὀκνηρὸς πρὸς τὴν ἐντολὴν ποίῳ τρόπῳ 
σπουδὴν δυνηθῇ ἀναλαύεῖν. 

λη΄. Εν ν ἐπιταχθῇ ἀδελφὸς, καὶ ἀντείπῃ, ὕστερον 
δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀπέλθη. 

λθ΄. Ἐλν δὲ ὑπαχούσας τις γογγύσῃ. 

ν΄. Ἐὰν δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν λυπήσῃ, πῶς ὀφείλει 
διορθώσασθαι. 

μα΄. ᾿Βὰν δὲ μὴ ἀνέχηται ἀπολογήσασθαι. 

μβ΄ ᾽Εὰν δὲ, ἀπολογουμένου τοῦ λυπήσαντος, μὴ 

θέλῃ διαλλαγῆναι ὃ λυπηθείς. 

μγ΄. Πῶς ὀφείλει τις προσέχειν τῷ εἰς προσευχὴν 

ἐξυπνίζοντι. 

μδ΄. ᾿Εὰν δὲ στυγνάσῃ ὃ ἐξυπνισθεὶς “ εἰς εὐχὴν, 
ἢ χαὶ ὀργισθῇ, τίνος ἐστὶν ἄξιος. 

με, Περὶ τοῦ ἀμελοῦντος τῆς γνώσεως τῶν τοῦ 
Θεοῦ θελημάτων, ἵνα μὴ πλέον χολασθῇ, ὡς 
γνοὺς χαὶ μὴ ποιήσας. 

ὋὉ ἑτέρου ἀνεχόμενος εἰς τὸ ποιῆσαι ἅμαρ-- τ ΡΕΡΑΑΟΝ ΉΜΝ δ τίαν, εἰ ἔνοχός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 
7 ὶ ὃ "» - «ες ω ΕῚ ζ΄» μζ΄. Εἰ δεῖ τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἐφησυχάζειν. 
Ῥ- ἢ [7 , ἢ ῃ Ὰ 

μη΄. Ἢ πλεονεξία μέχρι τίνος χρίνεται. 

οὐ 

λ΄. ὕ{π|6 πιομ 15 ἈροΡ γα ., οἱ νανῖα οοριίαϊίο- 

π68, 6 4ποπηοίο ρδὰ5 ΘΟΥΡ ΚΔ ΠΉ115. 
“5... {Ππ6|6 παδοιπίαν ἱπποποϑία {Π|ὰ νἰδὰ ποοίτι 

σοπεϊηροηῖία. 

“3. Ῥὲν' “πα ]1ὰ νουθα ΟἸΟδιι5. 56 Γ πιὸ Ποῖ. 

“ἡ. Οὐὰ 651 σοην]οἴτιη). 

“ὅ. Οὐ] 681 ομιιγοοίαιίο, 

560. Οὐϊ ἀδιγαθὶν [ραινὶ, ν 6] δι ἀφιγαπθηΐθμι, 

οἵ το] να, «τὰ ἐἴσηιι5. ὁδὲ ραπα. 

37. 5] 45 ἀθίγα παι ργρίθοίο, ψιοιηοάο ἱρδὶ αἱ- 
το πΘηλι15. 

“8. 1ὴ6 60 αιιΐ νοοθ διμνίδοϊονο, δὲ γυῖα ροιϊαη- 

ΠΡιι5. γοϑροπάοι. 
39. Θιιοιηοάο 4115 ροϑϑὶί πο ἰ α50]. 

30. Οιομιοίο ΘΧβοὶ π ἀπηῖι5. νἡ πὶ οΟΠοιι ίϑοοη- 
τἰδ5 τηα]α. 

31. Δπ τἱάθνο ρ ΡΟ 5115 ΠΟ [Ἰοθαί. 

3... Τητοπηροϑιϊνιιβ ΟἹ ἱπη ΠΟ ἴοιι5. 50ΡῸΡ ππέο 

ΠΑΒΟ Αἰ)". Θὲ “ΟΠ 0610 ̓ ρϑιιὶ ΓΟ Ρ  βθιηιι5. 
55. Οὐὰ γαιοπο ἀθρνο]οπεϊδιι" (5 5[ 10 ρ]α- 

οθπαϊ ΠΟμλ Π 115 ΟΡ ΠΟΧίτι5. 6556. 

3η.. Οποιηοο. οἰ Τρ ]α!: (15. νἹτπιπὶ οΟπΙ ] πα 
ΠΟΠΝΙΠΙΡριι5. 

55. Οὸ Ῥᾶοίο Δ ΠΟΒΟΔΓΙ 5.106 υ] 15, 6 φιοιμηοῦο 
Οὐ ΡΟ αν, 

56. Νιπηαια ᾿οπΠῸ5 ΠΡ ΘΠ τι15 511, 
5. Οιιοπιοάο αι ΡἾσΘΥ οδὲ ἀκα τηαη αίαπι. οοι-- 

Ποϊοπά τη), ἀ Προ πεῖαμπι δι Ἰπη 1 ὰ6 ῬΟββὶι τὸ- 

ΘΌΡΟΥΆγΟ. 

38. 51 Ῥνδοϊ θ αι" ΑἸ υ 1 ἔγα ιν, δὲ σοπενδἴοαι, 
Ῥοϑβίθα γ67Ὸ ἃ 56 1050 ἃ 6αΐ. 

39. 51 415 ΟΡ  Ἰ6 5. Δι Πλ μοι. 

0, 51 4115 ἔρατθυ [ΓΔΕ] πο] ὁδὶ σοπ Ποῖα, {πὸ- 
τηοάο οπιθπ δ ηα 15 51. 

ἀα. 51 ΠΟΙῚ 56. ρυυραγο. 

Δ. Οὐδ γδῖῖο τοπθηκὰ 5ἰΐ, 5ὶ ἰδ {αὶ οὔθ παι, Ρυν- 

561 56, 15. νοῸ 411 Οἰ θη βι15 θϑῖ,. ΠΟΙ οἰιηὶ οῸ 
ἴπ σρα ΠῚ γθἴν6. 

43. Θποπιοάο {115 ἁυιδου!ανο ἀθθραι ὀχρουρο- 

(δοῖθπεὶ ἃ ρυθοδηάιιπι, 
Δ. 5ὶ 15 4 ΘΧρουβθίδοιι5. [1 Δ ρυθολπάτιι 

ἢν πηαϑέιιθ, ἅπ Θ απ ἰναϑοαιαν, {πὰ πα] οἴὰ 
ἀἴρπιιβ δϑί. 

λὅ.. 1ὴ6 60 4υΐ πορ]1ρῚ: ᾿πίθγποϑδ6 Τ)6ὶ θ] τα, πὸ 
δ αν ἴπ5. Ὀ] Θοἴαιπιν, ἈΠ τὰ 4 σΟσπονονε, 
πθο ἴαπηθη [ΘΟΘΥῚΙ. 

46. Δῇ «αὶ Αἰτυιπὶ Ῥαιιν ῬΘοσαΓΟ, ΓΘ115 51} ροο- 
οδῇ. 

47. 851 ουθὰ 605 (π|| ρϑοσδηΐ, 5] 6 πάλι 5ἰ:, 

48. Θτιὸ τογιλΐπο ἐπι Ἰσοίτιν ἀναγ α. 

“ δῖ. Πρ. (ογιἴι5, Πα, εἰς εὐχὴν, ἀνοταῖ ἃ γυ]ραιῖ, 

- 



λαμ). 5. 

22. 

00 

ἀρ. Ουἱά 6ϑὲ βϑυ} θυ ἢ ἀσθΡα, 
ὅο. 51 45. νοϑεϊ πη ἢ Ε15 ΡΥ ΘΕ Οϑι ον  Ρα15 ἀθροβὶ 5, 

ΑἸΠ 4 ν]]6, ϑἰνθ ρα τι, σιν θ σα] ΘΔ ΠῚ ΘΠ ΠῚ, 

οουῖο Ζιιοαπὶ πιο 40 γ]1, αΐ 5101 σοηνθηϊαι, 

πὰπὶ Ῥθοοαΐ, απΐ 44 }} ποῦ ἸΑΡονοι. 
δ1. Οὐ βοπαὶ ἤαοα. 

δ. Οὐδ 511 ᾿παπὶ5. ϑ]ου δ σαρίάτι5, 4υῖθνο Η]ὰ- 

66 ΓΘ ΠΟΙ ΠΡ 115 σι θαϊ. 
53. Οὐοάπαμη 51} ἱπαυϊΠπατηθ πίπ πὶ σαΥΠἰ5., οἱ 

40 ἱπαιπαηηθ πη 5ΡῚΡ 5, οἱ Φαοπηοο 
4 1ρϑ5ῖ5 ρα γθα ὈἸ Πγι15 ΠΟΒΠΊΘ Ϊρ505. Αἰ {τι δὲ 

58 ΠΟΙ ΠΟ Πα, δὲ ΦαΟπΊ 0 δὰπὶ ΔἸ Ρ᾽βοδηηΓ. 

δή, Οὐ] 651 ἃπλου 581: 161 ΖΦ Οτη 060 ΠΕ} 5111 [05 1115 

ἈΠΊΟΙῸ ΘΟΡΡΙΡΙΓΡ, σΟσΠοβοθί 56 ΠΊΘ ΠΡΒΙ1ΠῚ. 

ὅδ, Οποάπηδῃηι δΘϑὶ ἀἸἰβου  ΠΊΘ ἢ ᾿πίθιυ ἀΠΊΔΥ 1 Π6ΠῚ, 

Πα Πσ ΠΑΠΠΟΠΘ ΠῚ, ̓ ΓΔ ΠῚ δ. ἐγ ΓΔ ΟΠ ΘΠ. 

δ6. Οὐ]5 δϑὲ 41] 411 βαρὶξ, οἱ 4115. ΔΥΙΌσαΠ5, οἱ 
4115 ΘΌΡΘΥθιι5 : ἰ6 πὶ 415. [ἀϑτοϑιιβ, δἰ 4115 ἴπ- 

Παῖτι5. 
51 415 Ὑ]ΠῸ οὐ ρ᾽ᾶ πὴ ἱπϑπηθ π 8 }}}}} 5᾽ὲ ΟΡπο-- 

χἧτ5. δὲ ἔθ πεϊ5. ΓΟΡγ ἢ ηϑιι5. [οἴ π|νῦ. Δἢ 
Ῥτο θεῖε πιὰ σὶβ ΠΟ ᾿ρϑὶ ρϑυπηττεγο. 

58. Απ 501π|ὶ {4 ]σθῖαν 15, αὶ] ἀ6 ᾿παπιβενϊα πηθη- 
αἰϊιι5 5 : ἃπὲ ΘΔ Π| 15, ΖΕ] ΠΟβοΙθπ5. ΔἸ αϊὰ 
ἀΡΞΟΙ αἴθ σοπίγα νϑυϊ τα θιη ἸΟ Ια {15 [πΟΥῚΓ. 

59. 851 4ιυϊ5 σοσὶἐανθυῖ ἀπιπηΐαχας ΔΙ α 4 ἔλοθγο, 
πος ἰδ πη6η [δοουϊῖ, ἂπ ῖ5 Ζα ιιθ νο]αΐ πηθπαχ 
Τπαϊσοῖαν. 

θο. δ δὸ συὶ ργοίθγνθ ἄθογονη ἴασογο ἁἰϊαυϊὰ 

ΘΟΥΙΙΠῚ 4125 ἀἸβρ!]οθηὶ Π)6ο. 

51 415 ΠΘτι6 Ορθυατὶ μοίοϑί, ΠΟ 116 Ῥ5α] πη 5 
ἀἴβοθγ ψϑ] 
Ουἱά [δοογὶς 4115, πὶ σΟΠ δι ΠΘἔτ ἈΠ 18 ΠῚ 

Ζαὶ τα]θπίιπι σου ταν. 

63, Ουἱά [δοοϑυὶν 415, αὐ ΟΠ ΘΠ Θ αν ἰὩ ΠῚ τὰ ΠῚ 
11Π1 αὶ πλαι  ΠΠ Πα Γ ΘΙΊΙΠΕ ΘΟἢ ΓΓἃ ΡΟΒΙΓΘΙΠΊΟΒ. 

Οὐἱὰ 681 οἴϊεπάϊοι!ο 6556. δὲ {πὰ 14 γαιῖοπα 
ΘΑΥ ΘΡΊΠΊ115. 

θΘὅ. Οποπιοάο 4015 νϑυϊταῖοπι ἀθεῖπϑὶ ἴῃ 1Π} 5 Ε1{|8. 
66. Ουἱά 6ϑι δἰτθυσδιο, δὲ φαϊα οοπίθπεϊο. 

σ. Ουἱὰ 65: ἱπημ πὰ, δὲ φαΐ Ἰπηραγ 85. 
68. Ουἱά 6δϑὲ ργορυῖαπι ᾿γῶθ, οἵ 4αϊἃ ῬΓΟΡΓ ΠῚ 

ο΄τι85 ἱπα σαι] ΟΠ ]5. 

θ9. δ 6δὸ 4υὶ ᾿ἴσθὲ ποῃ Πηϊπτι5 δάδι “απ ο- 
τουῦϊ, ΠΟάτ6 δἷὲ ἔγαοῖο δὲ ἵπνα]ο σογρογο, 
σΟΠΑΈΘΡ ἴα ἰἀΠΊ6Π., [πη ]ιιὰ πὶ {πὶ ΠῸπ ἥτιδαὶ 
ΟΡΘΓΑΓΤῚ. 

πο. Οποπιοάο μι πἰ ΘΠ τι5 δῖ, αι γϑϑιθθιι5 ἀὰὶ 
ΑἸ  ΠΕΪ5. ΡΈΕΙ αν, 

τ. Νοι ἀδβιπὶ ααὶ ΟἸΡΟγι ΠῚ) βὰν] αἴθ δὰ ρο- 

57 

δι 

« Ἑάεῖο ει. οἱ Ἀδο. [γΕλιι5 ἀλυϑὲς ἀχωλύτοως. 

408 

ΘΟΑΡΙΤᾺ ΒΕΟΓΠΆΑΒΚΌΝΜ 

, 

μθ΄. Τί ἐστι τὸ περπερεύεσθαι. 
, , }} 

ν)- Ἐάν τις τὰ μὲν πολυτελέστερα τ 
Ὁ ἀν πένειν ΝΡ Ὁ 

ἀπωθῆται, αὐτὸ δὲ τὸ εὐτελὲς, εἴτε τ' 

μα, οἵονεὶ θέλη ὃ ἔπη αὖτ ». οἱονεὶ θέλῃ ἵνα πρέπῃ αὐτῷ 

θ ὑφ ει, ἢ ποῖον πάθος νοσεῖ. 
γ᾽" {τ Ἷ 

Τί ἐστι Ῥαχά. 

χενόδοξος, χαὶ τίς ὃ ἀνθρωπάρεσχος. 

Τίς 
μολυσμὸς τοῦ πνεύ 

᾿ 
τις 

ἐστιν ὃ μολυσμὸς τῆς σαρχός" χαὶ τίς ὃ ὸς τ 
ἘΈκῸΣ ΡῈ 

ὕματος - καὶ πῶς αὐτῶν 
Ἂν δ Α - " 

χαθαρεύσομεν - ἢ τίς ὃ ἁγιασμὸς, καὶ πῶς αὖ- 
ἢ , 

τὸν χτησόμεθα. 
" ΄. “- ΄ 

νδ΄. Τί ἐστι φιλαυτία, καὶ πῶς γνωρίσει ἑαυτὸν ὃ 

φίλαυτος. 

γε΄. Ποία διαφορὰ πιχρίας χαὶ θυμοῦ, χαὶ ὀργῆς . Ποία διαφορὰ πιχρίας χαὶ θυμοῦ, χαὶ ὀργῆς» 
ἢ ἂς 

χαὶ παροξυσμοῦ. 
᾿ ͵ . 

νς΄. Τίς ἐστιν ὃ ὑψηλόφρων, χαὶ τίς ὃ ἀλαζὼν, χαὶ 
ΠΕΠΣΕΣΞΤΊΙ ἌΣ ας ΚΣ ς ΕΟ δ τίς ὃ ὑπερήφανος᾽ τίς δὲ ὃ τετυφωμένος, καὶ 

πεφυσιωμένος. 
᾿» Ἔ ’ τι 5Ὰ 7 “ οἷ" ἢ κ 

νζ΄. ᾿Εαν τις ἐλάττωμα ἔχη ἀδιόρθωτον; χαὶ συν- 
’ 

εχέστερον χαταγινωσχόμενος βλάπτηται, εἰ 

συμφέρει μᾶλλον ἐπαφιέναι αὐτῷ. 
3 - 

νη. Ὁ χατ ἐπιτήδευσιν ψευσάμενος χρίνεται μό- 

ὑῶν ἢ χαὶ ὃ κατὰ ἄγνοιάν τι παρὰτ τὸ ἀληθὲς 

ἐρῖς ύξοε φθε γξάμενος. 
; ὃ ἐξ τι 

νθ΄. ᾽Εὰν ἐνθυμηθῇ τις ποιῆσαι μόνον τι, χαὶ μὴ 

ποιήσῃ, εἰ χαὶ οὗτος ὡς ψεύστης χρίνεται. 

προπετῶς δρισαμένου πρᾶξαί τι τῶν 
ἀρεσΧοΣ τειν Θεῷ. 

ἄν ον, 
ξα΄. Ἔν τις 

δ Ψαλμοὺς 
μήτε ἐργάζεσθαι δύνηται, μήτε 

μαθεῖν βούληται. 

. 
τοὺς 

γεν Ἔ 
Τί ἐὰν ποιήση τις, ὡς χρύψας τὸ τάλαντον, 

χαταχρίνεται. 

Τί ἐὰν ͵ ΠΑΘΡΣ 
ποιήσῃ τις; χαταχρίνεται ὡς ἐχεῖνοι 

τ 4 ἘῸΞ 
οἱ γογγυσαντες χατὰ τῶν ἐσχάτων. 

τῆς ΒΞ ξεὶ “ τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδι 

. Τί ἐστιν ς 

; 
χίᾳ τις κατέχει. 

ν Ἁ 5 4 δ) 

ἐρις, χαὶ τί ἐστιν ἐρίθεια. 
ἢ πῇ ᾿ , 

. Τί ἐστιν ἀχαθαροῖαΣ χαὶ τί ἐστιν ἀσέλγεια. 
Ξ 

᾿ϑ - ς τ 

γἈ 
ἴοι «ΧὙΥ νὰ σὰ νὰ ὡϑ 

, ὃ ν᾿ - 

. Τί ἴδιον θυμοῦ, χαὶ τί ἴδιον ἀγαναχτήσεως 

- ᾿ 
ερὶ τοῦ μήτε ἔλαττον ἐσθίοντος τῶν λοιπῶν ρ ι ξ ς τῶν λοιπῶν, 

΄ σω ἘΣ 

μήτε σῶμα ἔχοντος χατεῤῥιμμένον, χαὶ ἀδυ- 
το ᾿ Ν ; 

ναμίαν εἰς τὸ ἔργον ὀδυρομένου. 

ΠΑΧ] φο 

. Τὸν , παραχρώμενον τοῖς ἱματίοις ἢ ὑποδήμασι, 

πῶς δεῖ μετέρχε εσθαι. 
"ἢ : 

Εἰσί τινες, οἱ πρὸ τοῦ πλείονος τὸ ἡδύτερον 



ΒΝ. ΤἈΛΟΤΑΤΑΠΟΜ. 

- Ὁ ἜΒΗ ΕΝ: λοι δὲ τὸ 
τῶν ἐδεσμάτων ἐπιζητοῦντες, ἄλλοι δὲ τὸ 
πλεῖον μᾶλλον ἢ τὸ ἡδὺ διὰ τὸν χόρον θέλου- 
σιν" πῶς οὖν ἀμφοτέρους πληροφορεῖν χρή. 

ρ' Π Ἁ ῦ ἐ ΣᾺ λι ΄ Ω 5» Ζ ᾿Ὶ Δ ἘΞ οβ΄, Περὶ τοῦ ἐν ἀδελφότητι ἀσέμνως περὶ τὴν με 
ἰλρθ τ 

τάληψιν ἀναστρεφομένου, χαὶ λαύρότερον 
ἐσθίοντος. 

ογ΄. Περὶ τοῦ μὴ ἐν ἐπιθυμία τῆς τοῦ ἀδελφοῦ 

διορθώσεως ἐλέγχοντος τὸν ἁμαρτάνοντα, ἀλλ᾽ 

ἐν πάθει τῆς ἑαυτοῦ ἐχδικήσεως. 
» .- "-Ὁ΄ 5 , ΕῚ - ΧΕ , οὗ΄. Περὶ τῶν ἐξερχομένων ἐχ τῆς ἀδελφότητος, 

χαὶ μονήρη βίον ζῆν προαιρουμένων. 

οε΄. Εἰ παντὸς ἁμαρτήματος, εἴτε κατὰ νοῦν, εἴτε 
κατὰ λόγον, εἴτε χατὰ πρᾶξιν, τὸν σατανᾶν 

αἴτιον λέγειν δεῖ. 

ος΄. Εἰ χρὴ οἰκονομία δῆθεν χρησίμου τινὸς ψεύ- 

δεσθαι. 

οζ΄. Τί ἐστι δόλος, καὶ τί ἐστι χαχοήθεια. 
ΓΡν" - ῃ Ἴ..ἢ οη΄. ᾿Ἐφευρεταὶ χαχῶν τίνες εἰσίν. 

οὐ΄. ᾿Ἐάν τις συνεχῶς ἑαυτοῦ ἐπιλαμθάνηται, ὅτι 
τ ; ἈΕΡΕΡΣ ΕΟ ΡΕΝ ΕΒ 

σχληρῶς προσφέρεται τῷ ἀδελφῷ, πῶς διορ- 
,ὔ 

θωθήσεται. 

π΄. Πόθεν ἐπισυμδαίνει τὸ ὥσπερ τῇ διανοία ἐπι- 
λείπειν λογισμοὺς ἀγαθοὺς, χαὶ μερίμνας ἀρε- 

σχούσας τῷ Θεῷ. 

πα΄. Εἰ χρὴ ἴσως ἐπιτιμᾶν τοῖς εὐλαδέσι χαὶ τοῖς 

ἀδιαφόροις. ᾿ 

πβ. ᾿Εὰν συμδῇ τὴν πρεσθυτέραν ἁμαρτῆσαι τὸ 
αὐτὸ τῇ νεωτέρα, εἰ τῷ αὐτῷ ὑπόκειται ἐπι- 

τιμίῳ. 

πγ΄. ᾿Εάν τις πολλὰ κατορθῶν, ἐν ἑνὶ μόνῳ δια- 
πταίη, πῶς αὐτὸν παρέλθωμεν. 

πδ΄. Περὶ τοῦ ἦθος ἔχοντος θορυθδοποιὸν χαὶ ταρα- 
χῶδες. 

πε΄. Εἰ χρὴ ἔχειν τι ἴδίον ἐν ἀδελφότητι. 

ς΄. Ἐὰν δὲ λέγη τις, ὅτι οὔτε λαμθάνω παρὰ τῆς 
ἀδελφότητος, οὔτε δίδωμι, ἀλλὰ τοῖς ἐμοῖς 

ἀρχοῦμαι, τί δεῖ πρὸς τὸν τοιοῦτον παραφυ-- 

λάξαι. 

πζ΄. Εἰ ἔξεστιν ἑκάστῳ τὸ παλαιὸν αὐτοῦ ἱμάτιον 
δοῦναι ὅπου ἐὰν θέλη εἰς ἐντολήν. 

πη΄. Ὑίς ἐστιν ἣ μέριμνα ἣ βιωτιχή. 

πῦ΄, ᾿Ἐπειδὴ γέγραπται, Λύτρον ψυχῆς ἀνδρὸς ὃ 
ἴδιος πλοῦτος, ἥμῖν δὲ οὐ προεχώρησε τοῦτο, 
τί ποιήσομεν. 

τ΄. Εἰ ἔξεστι νυχτερινὸν ἱμάτιον ἔχειν, εἴτε τρί- 
χινον, εἴτε ἀλλοῖον. 

μα΄. ᾿Εὰν ἀδελφὸς ἴδιον οὐχ ἔχων οὐδὲν, αἰτηθῇ 
παρά τινος αὐτὸ ὃ φορεῖ, τί ὀφείλει ποιῆσαι, 

μάλιστα δὲ ἐὰν γυμνὸς ἦ ὃ αἰτήσας. 

07 

τὰπ|, πηᾶρῖ5. 4 πὶ ΟΟρ᾿ ΠῚ 7. ἈΠ νΘΡῸ ϑαιοίαιῖθ 

ἜὐθῸ σορίαπι ἀπίθρΟ Πα} διιαν αὶ : 4 ἰρῖταν 

αΠ 4116 ἐΥδοία ΠΕ] δἰηῖ, 

τ. 6 οὸ αυΐ ἴῃ οἶδ ̓5 δια πηθ Πα} 15 ̓πππηοἀθβῖο ἰπ- 

του [τα 165. τϑομη Ὁ, 1 ψΟΥΔΟἾτΙ5. 5656 ἰηρι- 

σιταῖ, 
τ. 106 δὸ πὶ ποὴ {τατον πῶ ΘΠ] ΘΠ ΔΠ 0 15 ἐἰ651-- 

ἀονῖο γοάανραϊ ἀοΠπααοπίομη, 56 οχ ΠΠ  ἀϊπὸ 
56 Ῥ511ΠῈ τ] οἰβοθη αὶ. 

σα 1)6 115 41 γοθάμπι ἃ ἤραίσιιι σοην θη, Ργ85- 
[να {π|6 νὰ ΠῈ 5011} 1}. 

θῇ πἢ Απ ῬΘΟΟΔΙ οὐ], οἶνο πηθηΐθ, δῖνθ νοὺ- ᾿] ᾽ 

Ρο, 5ῖνθ οροῦγο ραϊναῖιπι [ΘΟ γ τ, ἁιιοῖοΓ Ιη δἃ- 

τὰ πᾶπὶ ἀἴσονο ὁρουῖθαΐ. 

70. Απ ορογῖθαξς πηθη ΕἸ}, ὙΠ θ! 166 ὲ {1115 Οἰ]7115-- 

απ αΟΟΠΟΙΪδ οαϊιδᾶ. 

77. Οὐἱά 6ὁ8ὲ ἀο]β, οἱ Φαϊ ἃ ΠΙΟΓΕΠῚ ΡΟΥΘ βιὰ 5. 
π8. Τπνθηίογθϑ ΠΙΔΙΟΡΙΙΠῚ (1 51 π|. 

το. 81 415 ἀϑϑί {πιο βοίρϑβιιπὶ δοουβοῖ, σοὶ ἐπ- 

Υἶτι5. ὙΡΔΟΊΟΥ [γα ΓΘ ΠῚ, ΦΙΟΠΊΟ 0 ΘΟΥ σθαι, 

8ο. {{π|6 ἢ, τς ΔΠΊΤηι15. ΠΟΒΓΟΙ 4185] «65 ἘΠ 

ΒΟΠῚ5. ΘΟΘ ΓΔ ΓΙΟΠΙ] 115, 501ΠΠ 0 τἀ]! 546 Π6Ὸ 

Ρἰδοῖε15. 

81. 51 ΡΪ διαὶ θοάθηι τηοο ΟΡ] γρα πα], αἴχιιθ 
ΑΠ αν ]5. ̓πα ΓΘ ΠΙ 65. 

85. 51 [ὉΓΓ6 ἅπιι5. Ἰάθηι. ρϑοσαίιη Δα ΠΊΙ5ΘΡΙ , 

τ 4αοα ἃἀοΙοβοθπί!α, ππιηὶ Οὔ ΠΟχίὰ δἰ. πλυοῖθ 
εἰάθηι. 

85. 51 415 τ]ὰ τοῖο σθϑϑουῖῖ, ἀ6] ΠΟ ΡῚΓ νΘΡῸ 
π΄ ἀπὸ ἐπιπηίαχαι, «αομιοάο ἴθ πὶ 6. ΠΟ Ϊ5 

ἀΘΌΠΑ ΠῚ 6ϑί, 

8η, [)6 δὸ 41] {πη} πο 515 ΠΟΥ θιι5 ἀἴ τι τὰ θιι- 

Ιο πεῖ ρυ 1π|5 οϑί. 
85. 51 οσοπνθηΐαὶ ΔΙ Ιαἰὰ ργορυῖπι Πα ΡοΡο ἴῃ 

[γαῖγε πὶ ϑοοϊδίαίο. 

86, 51 415 ἀἴοαιῦ: Νάτο ΔΟΟΙΡΙΟ ἃ [ρα ΡΊθιι5, πὸ- 
416 οἷβ ἀο, 564 πιϑὶβ σοῃ ΘΠ 115. 511Π) : συϊὰ 
οὐρα ἴ]6 πὶ ΟΡ βου να πάπιηι δῖ. 

87. 51 ππ]ου τ|6 ΠΠοϑὰξ ϑυθαη γΘΕτι5. ᾿Πα 6 ΠΕ 11 ΠῚ 
ἄγ, οἰπὶ γ θυ, ΘΧχ μι οθρίο, 

88. Θιυϊά 651 5ο]] ] οι Ἰλυ7τι5. νἱς. 
89. ιυιῖα βου! ρειην οϑὲ, Ῥγοίζπι γϑἀθηιοτιὶς απιὶ- Ῥίον. 13.8. 

πὶ υἱτὶ, δι ἰρδῖιις αἰἰνίιϊ : αυϊὰ πο) 15 [ἃ- 

οἰοπάπιπι 6ϑῖ, {1 Π15 ἀἰθϑε ϊπλτιν 9 
90. 851 Πἴσθῖ ΠοοιαντΠι ν ΘΕ] πὶ ΠΟΘ, δῖ ν8 

ΟΧ ΡἢΠ5 σοπίδοίιπι,, δῖν αἰϊιά. 

91. 81 [τατον οαϊ ΠῚ Π1] ργορυίτι ΒΡ ΘΕ, τορὰ-- 
“χὰ. [πουῖς ἃ} αἰϊψιο, αὐ ἀοι Ἰάΐρδιπι χιοά 

σοϑίαι : αα] [Ι!ΆσΘνῸ ἀο] θα!, πα Χ  Π]6. δὶ πα 5 
Γἀϑυῖτ, 4 ρΕΕΕ, 



δ08 ΘΑΡΙΤᾺ πεαύμακυν 

92. Οὑπὶ Πομηΐπιι5 θεαὶ θοηὰ νϑηάθνθ, ἡ 

πηθηἴθ οἵ {1{ 56ηϑιι [4 [ο] ΘΠ τη οϑί, 
95. Οἷἱϊ 56π|6] θοπὰ δὰ ΓΘ 1. οἴ ΡΥΌΡΓΠααΙ 

ΠΪΉῚ] μά] θυ ΡΥ Ο ἴδϑ5115 θϑῖ, {110 ἈΠΙΠ10 τ] ἀθθοὲ 
τοθιι5 δὰ νἱΐαπὶ ΠΘΟΘΘ5Α}115.. ψ τι γοϑιαι δ 

ψἱοῖιι. 
94. δ 60 4ὶ ἀθυο! αι: {ὐἸθιιῖα,, δὲ δοοοϑϑιὲ δὰ 

[γᾶ 65. 

οὗ. Δπ ὀχρθϑάϊαι 115 4ὶ γθοθης Δἀνοπογηΐ, 8[α- 
{πὶ αἰν ᾽πὰ8. ΘΟΡ ραν ὰ5. Θ 566 γθ. 

οὔ. ΔΑπ ρϑυπη θη τιπὴ 516 οὐ Π] 6 Σὲ νο] θη, αἴ 

ἀϊδοαΐ ΠῚ Θὰ 5, δὰ ἰδ ΠΟ ἢ] γνδσοῖ. 

917. 51 4115. ἀἴεῖε :  ο10 δα πηοάϊοιπι τΘΙριι5. ἃ 
νΟΒ5 τΕΠΠΠ τὰ 6 ΠῈ σα ρ ΓΘ, πὰ ΠπῈ ΘΧΟΙρΡΙ ΘΠ τι 5}. 

98. Οὐα}} ἀπϊπιο ρ δ τπ|5 6556 66. ρΥθ δοία 
1π 115. 4116 ῬΥΈΘΟΙΡΙῚῚ ψαὰτ σΟΠΒΕ 1. 

99. Οιιοπδμὴ. αἰΐδοιιι. ὁρογίθαι ᾿που ρα πίθι: 1Π-- 

ΟἸΘΡΆγ. 

β΄. Τοῦ Κυρίου προστάσσοντος πωλεῖν τὰ ὑπάρ- 
ἿἿΝ ῇ ΜΆ - 

χοντα, τί διανοούμενον χρὴ τοῦτο ποιεῖν. 
ΟΣ πως 

Τὸν ἅπαξ ἀποχτησάμενον, χαὶ ἴδιον μιηδὲν 

ἔχειν ἐπαγγειλάμενον, ποίᾳ διανοίᾳ χεχρῆσθαι 
ταν, τὸ ἤει Λα τ Ν ἢ πλάι 5, ΑΞ 
δεῖ τοῖς πρὸς τὸ ζὴν ἀναγχαίοίς, οἷον ἐσθῆτι 

ἣ Ν 
χαὶ τροφῇ. 

- ᾿ 
Περὶ το αλιπόντος φό χαὶ ἀδελφό- . Περὶ τοῦ καταλιπόντος φόρους, καὶ ἀδελφό 

: 
τήῆτι προσελθόντος. 

Εἰ συμφέρει τοῖς ἄρτι προσερχομένοις εὐθὺς τὰ 

ἀπὸ τῶν Γραφῶν ἐχμανθάνειν. 
Εἰ δεῖ παντὶ τῷ βουλομένῳ ἐπιτρέπειν γράμ.- 

ματα μανθάνειν, ἦ ἀναγνώσμασι προσέχειν. 
ΞΕ, ἘΠ ; 
Ἐὰν λέγη τις, ὅτι θέλω παρ᾽ ὑμῖν ὀλίγον χρό- 

᾽ Ὁ 5 Ὁ “ γ᾿ ΧΖ 

νον ὠφεληθῆναι , εἰ δεῖ αὐτὸν προσδέχεσθαι. 

Ποταπὸν φρόνημα ὀφείλει ἔχειν ὃ προεστὼς, 
ἐν οἷς ἐπιτάσσει, ἣ διατάσσεται. 

Ποταπῇ διαθέσει δεῖ ἐπιτιμᾶν τὸν ἐπιτιμῶντα. : 

ὙΡΡΦΗΣ Α : ͵ νυν οἷ ἈΓ αν ς ᾿ 
τοο. Οὐ [οὐϊηβθοιβ. δἀνοπίιη ᾿πθ πα Ἰοαηῖπ6, ρ΄. Τοὺς ἔξωθεν ἐρχομένους χαὶ προσαιτοῦντας 

ΑΝ Ξ: 
αοπιοάο Π 05 «αἰ Ἰπ] ἘΓΘ Πη118. πῶς ἀπολύσομεν. 

, 
τοι. Πδ 60, οὐἱϊ οὐθάϊία ἀἰβρθηβαῖίο οϑὶ, οὐ θὲ. ρα΄. Περὶ τοῦ ἐγχειριζομένου τὴν οἰκονομίαν, χαὶ 

πη Πα σα ΠΕ ρι5. 

τοῦ. 16 δργθήϊθηιο ἃ ἔγαΐχιιπι σοῦ “ιδοι πη 116 λ05 οβ΄. 

416 σαιιδὰ. 

τοῦ, πηι ἀδῖι νΘη]α ΠΟΤ ΠΙΠΠΊΟ11Δ 1} 5. τι ΘΓ ἴρ58 

56Π10 1" [α]λαταιν πὶ Ια τι5, ΔΠ 510 1056 γϑάαν- 
δαοπάιιϑ. 

τοί. Οτο τάτο τοποπα 911 1π Οἰ ΠΟΙ 5. [ρα γΊ 115 

ἀο] σα πΠΉ15. 
τοῦ. ΑΠ 5[ΔΠ|πὶ τ ΠΊΕ] ἴπὶ ἔλα γι ΘΟ ΘΗ 1} 

Ἰηρτοϑϑὶ που πὶ, ἀθθθαπε ἃΡΓ65 (5066. 

τοῦ». Οἰ) αϑπηο 1 ρα μἷβ. πὶ [Γαῖγιιπὶ δοοί δία θ. αὶ 
Ορογίθαδι. 

107. Π6 60 «{| ἀϊοῖτ οι ροῦο 56 δἰ πηι} οἰπὶ [γὰ-- 
{1} 115. ν ̓ ν Ρο. 

τοϑ. Απ οοηνθηϊαὶ ρυφίθοιαπι, ργδοία ἀθβθηΐο, 

Οἴιπὶ 5ΟΓΟΙῸ ΔΙΙ4ὰ ΙΟ αὶ 6 115, {πῶ ρου πθηϊ 
αὐ Πάρὶ Ὡ ΠἸοδεϊοποηι. 

το9. Δπ σοπγοηϊαϊ μγϑἴδοιτιΠ} οἴη θ δοίθοια [6- 
Ζαθηῖοι ΘΟ] αι]. 

1τὸ. ΑΠ ἴρΡ80 56 Π10Υ6 ΘΟΙΌΡΙ5 ΘΟῺ [55 ΟΠ ΘΠ Θχοὶ- 
Ῥίοπίθ, ᾿ρ58 δυϊα Π 56 Π101 ἃ6556 ἀΘὈ θαι. 

111. 51 56 ΠΟΙ, 5016 56 ΏΪΟΙΘ ἰῃβοἃ, {1556 1 
ΑΙ Ζαϊἃ ἃ βϑογουῖθιι5 Πονῖ, ἃ ἢ ΒΘ ΠΟ 111 1} 6 ἃς 

πΊΘΥΊο πα σπϑίαν. 

112. 851 4015. ἀρσράϊ Δ νἱΐδπι {1185 Θοοιι Πα τππὶ 
Τοιιμὴ οϑῖ, Δπ ΘΟηγΘηΪδι [4] 6} γΘΟΙΡῚ ἃ ρτῶ- 

[δοῖο οἰτ ἃ ΘΟ ΠΒΘΠΒΙ1ΠῚ [ΓΔ ΕΓΊ1Π]. 

τι. ΔΠ ΡΟΒβ1} 15 ΟἿ] ἈΠΙΠΊΔΡΊΙΠῚ οἰ ΘΟΠΟΡΟ ᾿τὰ 
δι. ᾿οο ΟΡβοργανο : δῖδὲ δοπνοῦϑὶ Πιεγι εἰς, εἰ 
{κοειὶ Πιονιὶς σοι! ραγνμι. 

περὶ τῶν προσαιτούντων. 

Περὶ τοῦ ἐξερχομένου ἀπὸ ἀδελφότητος, χαθ᾽ 
ὃν δήποτε λόγον. 

᾿Ἐπειδὴ συμδαίνει εἴς τινα χαὶ αὐτὸν ὀλισθαί- 
κ ; ΓΦ ΗΝΝ νι ΝΣ 

νειν τὸν πρεσδύτερον,᾽ εἰ δέοι αὐτὸν ἐλέγχε- 

σθαι. 

Πῶς χρὴ τὰς φροντίδας ἐγχειρίζειν τοῖς ἀδελ- 

φοῖς. 

Εἰ χρὴ τοὺς εἰσερχομένους εἰς ἀδελφότητα 

εὐθέως τέχνας μανθάνειν. 

Ποίοις ἐπιτιλίοις χεχρῆσθαι δεῖ ἐν ἀδελφό- ' (ρη υ 
τῆτι. 

. Περὶ τοῦ λέγοντος ἐπιθυμίαν ἔχειν συζῆν τῇ 
ἔρυτο ἼΣ 
ἀδελφότητ!. 

. 
ρη΄. Εἰ χρὴ τὸν προεστῶτα ἐχτὸς τῆς προεστώσης 

λαλεῖν ἀδελφῇ τινι τὰ πρὸς οἰχοδομὴν τῆς πί- “6 Ί Ί 

στεως. 

ρθ΄. Εἰ χρὴ τὸν προεστῶτα μετὰ τῆς προεστώσης 
πΑμν τα τὰν 

πυχνῶς διαλέγεσθαι. 
5 ὑ. Εἰ χρὴ; ἐξομολογουμένης ἀδελφῆς τῷ πρεσόυ-- 

δ  τΝ, - 
τέρῳ, χαὶ τὴν πρεσουτερᾶν παρειναᾶι. 

ρια΄. Εἰ τοῦ πρεσδυτέρου γενέσθαι τι προστάξαν- 

τος ἐν ταῖς ἀδελφαῖς παρὰ γνῶσιν τῆς πρεσ- 

θυτέρας, εὐλόγως ἀγαναχτεῖ ἢ πρεσδυτέρα. 

ριβ. Ἐάν τις προσέλθη τῷ κατὰ Θεὸν βίῳ, εἰ 

ἀχόλουθόν ἐστι τὸν προεστῶτα ἄνευ γνώμης 
τῶν ἀδελφῶν τὸν τοιοῦτον προσδέχεσθαι. 

Εἰ δύναται ὃ φροντίδα ψυχῶν ἐγχεχειρισμένος 
Ξ ἘΣ Ξ' Ἄμε 

φυλάξαι τὸ, Ἰξὰν μὴ στραφῆτε; χαὶ γένησθε ὡς 

τ 



ΒΙΕνΙυΒ ΤΕΛΟΤΆΤΑΚυΝ. 

ριδ΄. Εἰ δεῖ παντὶ τῷ ἐπιτάσσοντι χαὶ οἷῳδηπο- 

τοῦν ὑπαχούειν. 

ριε΄, Πῶς ὑπαχούειν ἀλλήλοις χρή. 
ρις΄. Μέχρι πόσου ὑπαχούειν χρή. 

ριζ΄. Ὁ μὴ πληροφορούμενος ἐν τοῖς καθ᾿ ἡμέραν 
πρὸς τὴν προχειμένην ἐντολὴν ἐπιτάγμασι, 
τέχνην δὲ μαθεῖν ἐπιζητῶν, ποῖον πάθος νο- 

σεῖ, χαὶ εἰ χρὴ αὐτοῦ ἀνέχεσθαι. 

ριη΄. Ὃ σπουδαῖος εἰς τὴν ἐντολὴν, καὶ ἐργαζόμε- 

νος οὐχ ὃ ἐπιτάσσεται, ἀλλ᾽ ὃ αὐτὸς θέλει, 

ποῖον μισθὸν ἔχει. 
ριθ΄, στιν ἑχάστῳ παραιτεῖσύαι τὸ ἐγχειρι- 

σθὲν ἔργον, χαὶ ἄλλο ἐπιζητεῖν. 
ρχ΄. Εἰ δεῖ ἀπιέναι που χωρὶς ὑπομνήσεως τοῦ 

προεστῶτος. 

ρχα΄. Εἰ ἔξεστι παραιτεῖσθαι τὰ βαρύτερα τῶν ἔρ- 
γῶν. 

ρχβ΄. Ἐάν τις, ἐπιτιμηθεὶς εὐλογίαν μὴ λαθεῖν, 

λέγη, ὅτι ἐὰν μὴ λάδω εὐλογίαν, οὐχ ἐσθίω " 
εἰ δεῖ αὐτὸν ἀνέχεσθαι. 

ρχγ΄. Ἐάν τις λυπῆται μὴ ἐπιτρεπόμενος ποιεῖν 

ὃ μὴ δύναται ἐπιτηδείως ποιεῖν, εἰ χρὴ αὐτοῦ 

ἀνέχεσθαι. 

ρχδ΄, Εἰ δεῖ μετὰ αἱρετικῶν ἢ χατὰ “Ἑλλήνων εὑ- 

ρεθέντα που, συνεσθίειν αὐτοῖς, ἢ ἀσπάζεσθαι 

αὐτούς. 
, Ὶ γ΄. ν Ν -- , 

ρχε΄. Τὸν πιστευόμενον ἔργον, χαὶ ποιοῦντά τι χω- 
ἯΞ ἃ , ᾿ ἿΣ " ΒΆΡΗ ρὶς ὑπομνήσεως παρὰ τὸ διατεταγμένον αὐτῷ, 

-.νκ Ὅν, οὕ. 

εἰ δεῖ ἔχειν τὸ ἔργον. 

ροχς΄, Πῶς ἄν τις μὴ ἡττηθείη τῆς ἐν βρώμασι (06 

φιληδονίας. 

ρχζ΄. Λέγουσί τινες, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι μὴ ὀργισθῆ- 
ναι ἄνθρωπον. 

ρχη΄. Τῷ θέλοντι ἐγχρατεύεσθαι ὑπὲρ δύναμιν, 
ὥστε καὶ εἰς τὴν προχειμένην ἐντολὴν ἐμπο- 
δίζεσθαι, εἰ δεῖ συγχωρεῖν. 

ρχθ΄. Περὶ τοῦ πολλὰ νηστεύοντος, ἐν δὲ τῇ μετα-- 
λήψει μὴ δυναμένου ἀνέχεσθαι τοῦ βρώμα- 
τος. 

ρλ΄. Πῶς χρὴ νηστεύειν, ὅταν χρεία γένηται νη- 
στείας. 

ρλα΄. Ὃ μὴ μεταλαμθάνων ὅθεν οἱ ἀδελφοὶ ἐσθί- 
ουσιν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπιζητῶν, εἰ χαλῶς ποιεῖ. 

ρλβ΄. Ὁ λέγων, ὅτι βλάπτει με τοῦτο, χαὶ λυπού- 
μενος ἐὰν ἄλλο μὴ δοθῇ, τί ἐστιν, 

ν, ρολγ΄. ᾿Εὰν δὲ καὶ γογγύση διὰ βρῶμα. 

09 

ταή. Νιιπααϊ ουΐνὶδ οἱ χιιοῖν]5 μη ρογαμε οΠ)6- 
αἰνῸ σοπγθηΐαξ, 

ταὔ, Οιοιηοίο 5[}ὲ ᾿πνίοομπι οΠοάἴτο ορονίοαι, 
τιθ, Αὰ ἀιιοϑηαπι ΓΘ ΠηΐπῸ5 56 ἀθθοῖ ὀχιοπάονο 

οΡοαἸθητία. 
117.) Ουΐ ποπ 556 ΠΕ" [15 {ππ|ᾶ5 510] «αοιά το 

ΤΠ} απ σιιπ τι", Φαδπ ἔτ. ἀἰποὶ ἀεὶ ργΟροβί ται 
ἀποάάαμπι ργσορειπι, ΘΕ ἀν το πὶ ἀἰἴβοονο οαρΙ; 
18 {πα} πονθὸ Ια θοναϊ, οὐ παν υϊὰ το] νον 
ἀοΡοαι. 

ταϑι Οἱ 5ἰγθητιι5. ὁδὶ πὶ ππαπάαϊο οοπἤοϊοπυ, 

56] (χοῖε φυοα 5101 πὸ Ρυ φρο  οταν, 564 απο 

᾿ρϑὶ οδὲ ῥ᾽ οί πλ, «πα ]6 πὶ πηθνροθίοαι μάθοι. 
119. Δπ Ἰσθαι τιπϊοιίιι6. ἐἰο]α τὶ 5101 ΠλιΠιι5 

γοιιβανο, οἵ ἁἸΠππ ρθίθρο. 
120. Δῃ σοπνοηΐαι ἈἸΪ {τὺ 10 ΠΟ ΠΊΟΠΪῸ 

Ριωίροῖο. 
121. Δ Ἰϊοίτιπι δὲ σγανίονα ρον ΓΟ] ΟΟΓΟ. 

155. Οὑϊ ρᾶπα πφο ἰστοραία {Ἐν ΠΙΠλ γι τὰ 

ποη ἀροϊρίαι ΒΟ ποθ ΠΟ ΠΟΠῚ : δὶ 15 ἀϊοαΐ : ΝΙϑβὶ 
ἀΟΘΟρΟΙῸ θοΠΟα ἸοΙ ]ΟΠΘῊ}, ΠΟΙ Θ(0 : πιιπι 14 

[ϑνοπά ιβ οϑῖ. 
15.32. 51 45 πο] οϑεῖα. αἰΠοίατιν, αιο ποπ ροι- 

τὐἰτταταν (ασονο ἃ ἀποα οοπηπιοίο ἴδον ποθὴ 
Ροϊοβι, ἃπ [ΓΟ] θυ Ἅπατι5 5ἱι. 

124. Δπ {ΠῚ 4αΐ πβάθδπι ᾿π ΠΟΘ ο05 δὲ πΘ ΠΕ ]05 
ἱποίἀϊε, ἀορθαΐ τιπὰ Οἴμ πη ᾿μ515. ΟΠ υι πη ΘάρΟΓΟ, 

αὶ ἴρ505 5} Αγ, 
τ». Οὐϊ τητπι5. ἁἰψιο ογθάϊτιην ὁδί, Θὲ 51ΠῸ 

111 σοπημοπἰτἴοπο [οἷς αἰ ψαϊὰ ρον 1ὰ φαοὰ 
ἰρϑὶ ἱπ)ποίιπι Γαε, ἀδθοῖπο {ΠΠῸ πλιιΠῖι5. 5. Π1ΠῚ 

γε ΠΡΟ. 

το0. Οποιποίο αυῖ5 ποθ νἱπολίιν ἃ νοϊρίαϊο 

δα ουιμη. 
157. Ῥίοπηι φαϊάαμι Πδυὶ πῸ ἢ ρόΌ556, αΐ ΒΟΠ)Ὸ 

ΠΟΙ ᾿ΡαϑΟ ΓΙ}, 

τ.8. (απ Πυῖ5. γᾺΠῈ ΡΒ ΠΟ ΠΕ] Π) 510 γὰ ΓΒ 
ὀχούοοιο, ἰΐα τ οἰἴαμι ἴπ πα πάαίο, θοαὶ 510] 

ῬΓΟρομ ται, οοπ οἴθπ ὁ ἱπηροα Ἰαταν., παιηὴ ἃ 

οἱ βϑυμα το πά τιμὴ 6ϑί. 

120. 6 60. 4] πριτιι [6 ιπαι, οὐ ἴῃ ο οπεο 
ΠΟ Ροίοϑι οἰθιιπ ΤΟ] ΘΓ. 

130. Οὐοιποίο ᾿ο] Ππαηά τη 511, Ὁ] [ΘΠ απῖο ΟΡ ὶι5 

[θυ , 

121. Οὐϊ ποῖ οἀρὶϊ οἶθο5, 4105. ἔγαῖγοβ οάππε, 

5οα 1105 στοαῖς, ἢῖιπὶ γΘοῖο (δος, 

132.. Οιἱ ἀϊοῖτ : Τὰ ταῖμὶ ποοοῖ, οἱ φρο [ὉνῈ, ηἰσὶ 

αἰϊιὰ ἀαταπη Πουὶε - φαϊὰ τος 65. 

1.23. 51 οἰἴαπαι πναντητιγαν οΥἹΣ 1116 ΟΠ] οσιμ οαμιϑὰ. 



σι 

τ3η. 51 Θδμι ᾿ναῖτι5. γθοιιϑθῖ πϑοθϑϑαυῖα ΔοοΙ ρον, 

τ5ὅ. Α΄ σοηνθηϊδὲ ἈἸ {6 πὶ [απ σαΐιτη Φαϊ ἀλη 
ΘΟΠΒΈΘΕ5 ἈΠΊΡΠἾτι5 ΓΘ ΠΙΓΘΡΘ. 

136. ΑΠ Πδοθθθ6. δἱξ Ὁπηπθ5 δὰ Πουἂμπ ΡΥΔΠΩ 

ΘΟΠΨΘΠΙΡῸ : δὲ δὶ {115 ΠῸΠ ΘΟΕ, 564 θοϑὲ 
Ῥγαπάϊαπι νϑηΐξ, φαοπιοο ΠΟΡΪ5 οἴπ 60 ἀσθη- 
ἄππηι 51}. 

137. ΑἥΠπ τϑοῖθ ἔδοϊαϊ, 48] νοὶ σναπα βίαταε 

οθυῖο 4αοάδπι ἀὰϊ οἶθῸ ἀπ ροῖα αὐ αἰϊχιοά 
[ΟΠΊΡῚ 5 ΒΕ ΠΘΓΘ. 

ι38, Αἢ ορονγῖθαϊς Ἰηΐἴου [γα  γ65. ΔΙ ΖΌΘΠ Ὁ]115 1115 
76] υπᾶγο. 

130. ΤῊΣ] ΘΟ ΙΓ 65. 84 ΙΔ ΡΟΓ ἢ θυδάϊπηι5, ἀποῖο 
7εγαμῖο. Οὐ] Ἰσίταν πηὰσὶθ [αοῖο Ορὶ5 6519 1.ἃ-- 
ῬΟΓΘΙΠΘ. ΚΓ ΘΟ Π δ ΡΓΌΡΙΘΡ 6] πίιιηι., ἃπ 

ΠΟΡΊΙσΘΓΘ 76) πῖτππλ ΡγΟρίου ἰαθουΘὴὶ ἢ 

τήο. 51 415 ΘΠ ΡΟΓΔΠ5 ΠΟῚ {πεῖς ἴῃ πΟχῚ 5 οἰ θὶ5 
ΘΔΡΙΘη 15, ἵπ|0 γΘ1Ὸ 15. ἀθιιπ16 βιπηρ 5 ἱποὶ- 

ἀαἴ πὶ ΠΟ θτιΠ], Πιιπ) 1 οπγὰ 1Π}Πι|5 511 ϑιιβοῖ-- 
ΡΙ6πάλ. 

τὴτ. ΑΠ οοηγνθηΐαῖ ρΟΓΟΘΤΙΠΟΒ ΓΘΡΟΥΙΡΙ ἔῃ οἰ ΠΟΙ ηἰ5. 

τή. Δπ ἀθθθδηΐ ἈΡΕΠΟΘ5 ΟΡῚΙ5 ἃ ΔΙΊ 0 ἀρ ῖροΓο, 

Οἰτρα ΡΥΘΘ ΘΟ 56 ἢ ΘΠ ΕΔ ΠῚ. 

τη. Οὐοπιοάο ΟρΡΘΡΑΥῚΪ ΘΟΠῚ Πἶδθα 510] ᾿πδῖγι-- 
πηθηΐα ἀθθθαπε ΔΟΟιγΑΓΘ. 

τήλ. 51 415 ὁχ πορ! θη αἰϊψιο ροράδλι, αὐϊ 
ΔΙῸ ΡΘῚ σοπίθμητιι πὴ ἃ υιἕατιιν. 

τήδ. 51 4115 ΘΧ 56 ͵ 1|ρ50 ΔΠ]οιΐ σοπηποάεῖ, αὐ {πὰ 
ΔοοΙρὶαῖ. 

τήθ. 51 πρρϑθηΐα πϑοθββιταῖθ, ῬΡΟΘΡΟΒ [5 ἃ} ἶρ50 

Ρεῖαὶ ᾿πϑ τη πἴππη, δὲ σοπιναποαῖ. 

τή. Οἴιπὴ 4115 ΘΧΡΙ πο Θο]]ν}} ἀπὲ σοι πηῖ- 

ΠΘΡῈ, γ6 ] 4. ον 5 ἅ}10 Πα} τιϑηη οὶ ἀθϑεϊ θέαν, οἱ 
ΠΟῸῚ ᾿πιου θεὶς πὶ ΘΟ Πϑιϊ το ῥϑαϊ πο δὲ ργὸ- 

ΘΔΓΟΠΙ5. [ΘΠΊΡΟΥΘ.. ἴ5η6. ΠΌΠ]Π πὶ ΔΠΪπηο ἐδ ν]-- 

τη ΘΠ Γι ΠῚ ῬΑ. 

τήϑι Θά] θη) Ροϊδϑεδιϊβ ΠῚ Πβα γα πὶ ἰηΐθι ἀἰβρθη- 
δα πάπιπὶ ΟὈτ πϑαΐ ἰ5. οὐ 6 ΠΥ} οὐρὰ [αἰΐ οοπ- 
ονθάϊτα, 

τή9. Οτήπαμπι πα ϊοῖο ΟΡ ΠΟΧΙΔ5 δυὶα ΘΟ ΠΟΠΊΙ5,, 
51 Πα] [Θοογὶτ ρΓῸ ΡΘΥΘΟ ΠΑΡ ΠῚ ΤΑΙΟΠΟ, αὶ 
ῬΘΙ ΘΟΠ ΘΠ ΠΟΠΘΠῚ. 

τὖο. 51 ΡγῺ ΠΟΡΠσΘπίϊα πο ἀθάθυϊς ἔλα τυ πθοθος 
Βα}. 

αι. ΑΝ ΠΗ ΠΙ5 γα ΠΕ ᾿ἰσθαῖ ν οο6 Δ] "ἴον Ιου, 

τῦ2. Π6 680 41] α]γὰ 4υια πη ὙἱΓ65 ἰρβῖτιβ ἴα υ ΓΘ Ροϑ5- 407 ρνδ΄. 

515 1π πη Πἰβίγα πο ἐδ δεϊσαξιν. 
τ5. Οἱ ᾿λπ85 ΘΟ ποΡ ἴϊ 5ιιηΐ, Ζαοπιοίο ἀοθαὶ 

1185 ἀσοιαγαγο. 

το ΘΑΡΙΤᾺ κεαύτακυν 

δ΄, ᾿Εὰν δὲ χαὶ ὀργισθεὶς παραιτῆται λαθεῖν τὰ 
πρὸς τὴν χρείαν. 

ρλε΄. Εἰ χρὴ τὸν κάμνοντα αὐτὸν ἐπιζητῆσαι πλέον 
τ' τῆς συνηθείας. 

λ ; Εἰ ΕῚ - , π᾿ ᾿ς θ 5 -Φὦ ρλς΄. Εἰ ἀναγκαῖον πάντας συνάγεσθαι ἐν τῇ ὥρα 
τοῦ ἀρίστου, χαὶ τὸν ἀπολιμπανόμενον, χαὶ 

λῚ ἌΣ ον, τ σεν ἃ - » μετὰ τὸ ἄριστον ἐρχόμενον, πῶς παρέλθωμεν. 

ρλζ΄. Εἰ χαλόν ἐστι τὸ χρῖναι ἐπὶ τοσόνδε, εἰ τύχοι, 

χρόνον ἀποσχέσθαι τοῦ δέ τινος τοῦ βρώματος, 
ἢ τοῦ πόματος. 

ρλη΄. Εἰ ἰ χρὴ ἐν ἀδελφότητί τινα πλέον τῶν ἄλλων 
νηστεύειν. 

ρλθ΄. Ῥῆς νηστείας ἐπιτεινομένης,, ἀτονώτεροι γι- 

νόμεθα εἰς τὸ ἔργον. Τί οὖν χρή μᾶλλον; 

᾿Εμποδίζειν τῷ ἔργῳ διὰ τὴν νηστείαν, ἢ παρο- 

ρᾶν ἐχείνην διὰ τὸ ἔργον: 

ρμ΄. Ἔδν τις μὴ ἐγχρατεύηται περὶ τὰ βλαδερὰ 
τῶν βρωμάτων, μεταλαμθάνων δὲ ἀφειδῶς 

χαχώσει περιπέσῃ, εἰ χρὴ αὐτοῦ ἐπιμέλειαν 
ποιεῖσθαι. 

ρμα΄. Εἰ δεῖ ξένους ἐνευρίσχεσθαι τοῖς ἐργαστη- 

ρίοις. 

ρμβ΄. Εἰ χρὴ τοὺς τεχνίτας δέχεσθαι παρά τινος 

ἔργον, ἄνευ γνώμης τοῦ προεστῶτος. 
Πῶς ὀφείλουσιν ἐπιμελεῖ θαΣ οἱ ἐργαζόμε- 

νοι τῶν πεπιστευμένων αὐτοῖς σχευῶν. 
ομΥ΄. 

Σ, 
μδ΄, ᾿Εὰν δέ τις ἐξ ἀμελείας ἀπολέσῃ τι, ἢ ἐκ ' ᾿ 

, καταφρονήσεως παραχρήσεται. 

"Ἐὰν δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χρήση τινὶ ἢ λάθη. φ ΧΡΉΟΙ ᾿ 

ρῃᾳς΄. ᾿Εὰν δὲ χαὶ συνεχούσης χρείας, ὃ προεστὼς 

ἐπιζητήση π παρ] ἑαυτοῦ σχεῦος, χαὶ ἀντείπη- 

ρμζ΄. Ὃ περὶ τὸ ἔργον τοῦ χελλαρίου ἢ τοῦ μα- 
Ὑεΐθου ἢ πὶ ππεος τι ἄλλο τοιοῦτον ἀσχολούμε- 

νος, ἐὰν μὴ φθάσῃ παρεῖναι τῷ χανόνι τῆς 
τν τῶς ΠΡ’ τς 

ψαλμῳδίας χαὶ τῆς προσευχῆς , εἰ μηδὲν ζη- 
μιοῦται τὴν ψυχήν. 

ρμη΄. Ποῖον μέτρον ἐξουσίας ἔχει ἐν τῇ οἰχονομίᾳ 
« Δ ἈΝ , τ ΄ 
ὃ πιστευθεὶς τὴν φροντίδα τοῦ χελλαρίου. 

ἧς ΕΞ 
ρμθ΄. Τί τὸ χρίμα τοῦ οἰκονομοῦντος, ἐάν τι χατὰ 

: 
προσωποληψίαν ἢ φιλονεικίαν ποιήσῃ. 

κ Ἂ ΑΥ ωμ 4 τος ωικῷ Α Α 

ρν΄. ᾿Εὰν δὲ ἀμελήσας μὴ δῷ τῷ ἀδελφῷ τὰ πρὸς 
᾿ , 

τὴν χρείαν. 

ρνα΄. Εἰ ἔξεστι τῷ δπηρετοῦντι, μετὰ φωνῆς μεί- 
ζονος λαλεῖν. 

Ὡ σ Ὁ.’ , 3. “Ὁ 
Περὶ τοῦ ὑπὲρ δύναμιν χάμνοντος ἐν τῇ 

ὑπηρεσίᾳ. 
Ἐ ς: ᾿ 

ρνγ. Ἧ τὰ ἔρια πιστευθεῖσα, πῶς αὐτὰ 
- 

ὀφεί ει: 

ν. 
ξχειν. 



ΒΒΕΥΙΟΒ ὙΠΑΟΤΑΤΆΑΚΟΜ, 

ρνδ΄. ᾿Εὰν συμθῇ ὀλίγους ὄντας ἀδελφοὺς, καὶ πλείο- 
σιν ἀδελφαῖς ἐξυπηρετουμένους, εἰς ἀνάγκην 

ἐμπίπτειν τοῦ διίστασθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων δια- 

μεριζομένους πρὸς τὰ ἔργα, εἰ ἀχίνδυνόν ἐστι 

τὸ τοιοῦτον. 
ρνε΄. Πῶς δεῖ προσφέρεσθαι τοῖς ἐν τῷ ξενοδοχείῳ 

ἀῤῥώστοις. 
ρνς΄ Τὸν πεπιστευμένον φροντίδα, ἤτοι χελλαρίου, 

ἢ ἄλλου τινὸς τοιούτου, εἰ δεῖ πάντοτε ἔχειν 

τὴν φροντίδα, ἢ καὶ ἐναλλάσσεσθαι. 
ρονζ΄. Ποταπῇ διαθέσει ὀφείλει τις δουλεύειν Θεῷ. 
ρνη΄. Ποταπῇ διαθέσει ὀφείλει δέχεσθαί τις τὸ ἐπι- 

τίμιον. 
ρνθ΄, Ὃ λυπούμενος χατὰ τοῦ ἐπιτιμήσαντος αὐτῷ, 

ποταπός ἐστιν. 

οξ΄. Μετὰ ποίας διαθέσεως ὀφείλομεν ὑπηρετεῖν 

τοῖς ἀδελφοῖς. 

ρξα΄. Μετὰ ποταπῆς ταπεινώσεως ὀφείλει τις δέχε- 
« , ὰ - 5 δελ: Ὁ 

σθαι τὴν ὑπηρεσίαν παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ. 

ρξβ΄. Ποταπὴν ἐν ἀλλήλοις ἔχειν δεῖ τὴν ἀγάπην. 
ἐν ἡΠαΐ; , δια τδὴ ε θῶ ἔπε υϑΣ 

οξγ΄. Ποίῳ τρόπῳ δυνηθῇ τις κατορθῶσαι τὴν πρὸς 
τὸν πλησίον ἀγάπην. 

ξδ΄, Τί ἐστι τὸ, Μὴ χρίνετε, χαὶ οὐ χριθῆτε. ᾽ ᾽ ν" Ί 

ρξε΄. Πῶς γνωρίσει τις, εἰ ζήλῳ Θεοῦ χινεῖται 
- ς 7), “Ν - » ΄ 

χατὰ τοῦ ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ, ἢ ὀργίζεται. 

ρἔς΄. Μετὰ ποίας διαθέσεως ὑπακούειν δεῖ τῷ εἰς 

ἔργον τῆς ἐντολῆς χατεπείγοντι. 

ξζ΄. Ποταπὴ ὀφείλει εἶναι ἢ ψυχὴ, ὅτε ὅλως κατη- 

ξιώθη ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ καταληφθῆναι. 

ρξη΄. Μετὰ ποταπῆς διαθέσεως δεῖ λαμδάνειν ἱμά-- 
τιον ἢ ὑπόδημα, οἷον ἂν ἦ. 

οἶθ΄. ᾿Ἐὰν ἀδελφὸς νεώτερος ἐπιταχθῇ διδάξαι τι 

τὸν πρεσδύτερον χαθ᾽ ἡλικίαν, πῶς αὐτῷ 
προσενεχθήσεται. 

ρο΄. Εἰ δεῖ ἴσως προσέχειν τῷ πλεῖον χατορθοῦντι, 
χαὶ τῷ ἔλαττον. 

ροα΄. Ἐλν δὲ λυπῆται ὁ ἐλάττων, προτιμωμένου 

τοῦ εὐλαδεστέρου. 

ροβ΄. Ποταπῷ φόδῳ, ἢ ποία πληροφορίᾳ, ἢ ποίᾳ 
διαθέσει μεταλάδωμεν τοῦ σώματος τοῦ Κυ- 
ρίου. 

ρογ΄. Εἰ δεῖ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς κατ᾽ οἶχον ψαλυωδίας 
λαλιάν τινα γίνεσθαι. 

ροδ΄. Πῶς δυνηθῇ τις ἐνδιαθέτως χαὶ μετὰ προθυ 
μίας ποιεῖν τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου. 

ροε΄. Πῶς φαίνεται ὃ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν χατὰ 

τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου. 

δτ1 

τιτθή. 51 [οὐδ οαπὶ ραιοὶ βιηὶ ἔγαϊγοβ, δὲ 56 

νἰππὶ ρ] αν ιι5. ΘΟΤΌΓΙΙΙ5., 60. Προρϑϑιία 5. ε6-- 

γϑηΐαηῦ αξ ἃ 56. ᾿πνίοθπι βοραγθηῖαν, αἀ ορογὰ 
ἀσοηα εἰν ᾽ϑὶ., αὐγιιτα ἰἀ ρουίσα!]ο νᾶοοῖ, 

τὐδ. Οιοπιοάο ἱπ Πποϑρίτῖο γδοίασο ορογίθαϊ 

τοστοϊαἴο5. 
τδθ. Νυμηαιυ 15. οὐ] σοἸ]αΥν ϊ, ἀπὲ ἀἰτουῖτι5. 6]115-- 

πο ϊ οἴιγα γα ἰτα Θϑῖ, ἀοθθαὶ θροῦν {ΠΠ||5 

οἴρᾶπὶ ΠΡ γθ, ἁὐὶ ᾿πηπλιανὶ. 

τ57. Οὐιο ἃηΐπηο 415 δ θθαὶ 1)60 βουνίγο. 
τὖϑ. Οὐο αἰΐδοιιι. ἀθθαΐ υΐν 5. πη! οἴαπι ᾿᾽βαϑιῖ- 

ΠΟΙ. 
159. Ουΐϊ στὸ ἔδυ Ἱπουθραπίθπ), {11}}15 δὲ. 

τθο. Οτιο ἁπίπιο (6! θα Πητι5 ἔλα νυ θ115 ᾿ΠΒΘΡΥ ΤῸ. 

ιθι. Οὐὰ Βυιπ} Πα ϊ6 ἀθρθαὶ (15 ἃ γαῖγο πη ηἰϑδίο- 
ΥἾ απ ΔΟΟΙρΟΓΘ, 

τθο. Μαῖα ον [5 4114}18. 6556. ἀθθοῖ. 
τ0 5. Οὐομπιοάο αἰι5 ργοχίπηϊ ἀΠΘο ΟΠ 6 πὶ δοαιιῖ-- 

ΓῈΓΘ ναϊϑαΐ. 
τθη. Οὐ ἀπᾶπὶ 5101 νοὶ ἢ] : Διοζι6 ἡμάϊοαγε, 

εἰ ποπ ἡμαϊσανιπιϊιϊ. 

τόδ. Οποιηοάο οοσποβοθὲ {1155 αἰγιιπη ΤΠ) οὶ δι ἴὸ 
σοπηπηονθαἴι" ἰπ ρΘοοαπίθ πῚ [τα ρθη, ἃῃ ᾿γὰ-- 

50 Δ π}. 

τθ6. Ουο ἀπίπιο οἱ αὶ δα πηαπάαίιπ σοπἥϊοϊθη-- 
ἀπ αγσθῖ, ἀιβου ἀπά πη 511. 

167. ΟὐΆ}15 ἀθ!ρθὶ 6556. ἃπἰ πὰ, {πᾶ π]0. ῬΓΌΓΘΙΙΒ 
αἴρσπα Παθὶτα ὁδὶ, 465 ἴῃ Τ)6ὶ ορθῦθ οὐσιροίαν, 

τθ8. Οιιο αἰήίδοιϊιι νϑϑεϊ θα πὴ ἀπ ΘΑ] ΘΙ η- 

[ὰΠη, «ααϊδοιπι τ τἀ πάθη {πΘυῚΓ,. ΔΟΟΙΡΟΙῸ 

ΟΡονῖθαϊ, 

160. 51 [γᾶτου Ππππῖον 7] ϑαταν ἀἸ’αυϊά ἀοσογο ἃ]-- 
[ΘΓ ΠῚ δοίαιθ συ Πα ἸογΘη., “ιοπιοάο ἰρϑιπὶ 
Δα θῖι. 

170. 81 Θ΄ 08}1}5 πα θοη ἀἃ 511 γατο, ἔπ πὶ 6}115, αὶ 
ΑἸΙααϊἃ πηαρὶβ γθοῖο ἔλοϊ τ, τὰπὶ {ΠΠΠπ|5., 4υ1 τηὶ- 
Πι15 ΓΘοῖθ. ῃ» 

17ι, 51 {διὰ ἀἰΠοϊατιιν 1ΠΘ γον, οἴιπὴ 5. αὶ 

Πλαρῖβ5. Ῥἷτι5. Θϑῖ, 510] ἀπιθροηῖίαν. 

172. Οὐ τἰπιογθ, ἀὰξ {πὰ ἢ ἀοὶ ῥ᾽ πα ἶπ 6, δὰϊ 
4ὸ Δηΐπιο ΓΟΓΡῚ5. ΠΟΠΪπὶ πΠΟΡῚ5 ἀροΙρΊθη- 

ἄτιπὶ 51}. 

173. Απ ἀδοθαῖ [προγα ᾿ϑαϊ πιο 5, αι πη ἀο- 
πιὸ ἢτ, οΟἸ]οα ἴα 5οῖ. 

17ά. Θυοπιοίο ροϑϑὶὲ “15 δχ ἃπῖμη0 εἴ ΟΠ 

αἰαουγίταϊο ὀχϑθαυὶ Πουϊπὶ πὰ παάαία, 

1τῦ. Οποιηοάο σοηδβίαξ ἃ}0 ΑἸ {πὸ ἀΠΊΑΤῚ ἔα ΠῚ, 

ἤαχία Τομϊπὶ πηιαπαάδίιηι. 

ἅμις. 6. 37. 
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170, Ουϊπᾶιη 5ἰπὶ ΠῚ ΠΟ, 4105. ΕΠ ἴσον }π|55] 

511Π|115. 
177. Οπομπιοο ἠοἰνθαπὶ [οὐ θ5. πῃ 0 ΟΠ ΠΟ ΠῚ 1Π-- 

Πρ τα 5 ρον α ΓΘ. 

Οαὶ, δ. 5. 1η7)8.. Οὐ4 6515, ]Γθυιι ἢ Δ] ΤΟΥ τι5 που ΡΟΡΓαΡΘ, 

179. Θιυομπιοάο μοίθϑι {15 ἀθϑαιιθ οΠανιτα 6 

[ΔΘ Πα θορο τὰ ΠῚ, τ ΠΟΙ 65 ἐγ σθαι, 

ἀπ ΒΟΠὰ 511 οὐμηΐα «66 ραι ΡΟ. ]}ῖ15, ἀπ ΘΟ Ρ- 
Ῥιι5 ϑαπιηι ἐγ αΓ, τὰς ΘΧχτρατα}, 

ιτδο. Οτι0 ΔΠΙη10 οἱ {πιὰ αἰτθηποπθ δὰ δὐάϊθπία 

51Π1|,) {1185 ΠΟΡΪ5. Οἰδτιη δα] ΠΡ 115 Το αι Πίι, 

αϑι. 51. ατιοῦ. [Γα γιιη) 5Οοἰ οι α 5. ΠΟΥ ῚΠῈ ἸΠΓΟ 86 
νἰοῖποθ, οἱ ἃ] 1ονὰ ὀσοϑίατο Δ ον οί, ΔἸ ΓΘ Γὰ νΟΙῸ 

81 πη ρου οπ τα 51} ἀγοιον, “ποιοί ἰπο- 
Ῥθμι ἃἰΠοἱ ὁρονίοι ουσα ΤΟ Πάσοιη, 

185. ΟαΠΠιι5. Γρ ΟΠ] 15. ΡΥ ΟΣ 6]. «| ὁχ πιϊ- 
ΒΘ ἸσοΡ ἴα ροοσαπίθηι γθαυραϊ. 

183, 51 σοπείησαι. ΠΟΠΗΙΙΠΙ ΠΙΆ ΠῚ 4. τὶ ΔΙΊ τ] ἴῃ 

[ραΐλιι αι σοηγ πτα νἰν θη ος αἸ55᾽ ἀδὰ Π1 ἸΠΤΟΙ 50. 

ἅΠ ΡΘΥΊοα]0 νδοθῖ τΠὰ ΟἴμΠῚ 65. νΟυϑαν, οΠπαν]- 
ἴδ {15 Οατιδἃ. 

τδή. Θιιοιηοίο μΟ551} (5, 4 ΟΓ165 ν6] Ππουίδει, 

ΨΟ] ἀγραΐτ, 5ι 6 ν᾽ 6 ΠΟ 50 τη} “Ομ [0 5οῖθπ- 

ἴθι Ἰοσιιαῖιν., 566] οἰϊαπὶ «ιιοιημοο ἐο] τὰ πὶ 
τὰ 1)60, {πππὴ 115 ΦιΘτι6, 4} τιβοιι πὴ ΒΟ. η0- 
ΠΘΙῺ ᾿χα]γθῖ, ἀηΐη}ῖ [ΘΟ ΟΠ πὶ βουνοί. 

δ, 51 415. ἴπ Ἰο]ιιθ πο. ἁιιἸΓογῸ5. 510] ἀ5561-- 
τἰθη 65. ν᾽ άθηδ, βαυθαι, {10 ράοίο οορποβοοι 
5ΘΙ ΡΒ. ΠῚ, αἰδοίη θΌ πο ἰτοθια", ἀπ νἱτοϑα 
ἀυιααπι ΔΙ ΓΟ ΙΟΠ6 510] ρηοριία. 

δῷ, ΡΡῸ «15. Δ ΪοἾ5. ἈΠΙ ΠΙΔ ΠῚ ΡΟΠΟΙῸ ([6- 
Ῥδηπιι5. 

187. ΑΠ πιπιιβ αβάιιθ. ἃ} 5. αι 5100] βαησαΐπο 
ΟΠ Πριιπ αν, 4] ἀατια πηι ἀσοίρονο ἀθθοαῖ. 

188. Οιοπηοα0 605 {11 ΠΟΒΓΡῚ ΟἸ πὰ [πον οομ ι- 
Ἰλθυ ΠΑ ]65, δὲ 605 4 οορ πατοπο ΠΟ} ἷ5 οομ αη- 
ΘΙ ΠΕ 1)", οὐιπὶ ἀοσθιηϊ, ν᾽ δα Πη115. 

189. 51 ΔαΠιονία πα διϊαπι νοϊϊηι πος αὐ ΡΙΟΡυΪα 
γοάποονο. 

100. ΛΠ Ορουίθαι ΠῸ5. 1 5ΟΡΘΥΪ σΟΡ ΠΑΙΟΥΊΙ 56-- 
οσαπάτιηλ σάν ΠΘ ΠῚ, δαϊπίθιη. {ΠΟΥ πὶ ΘΟποιιρὶ- 
βορηίοϑ. 

101. (Λυ15. δϑὲ ΠΙΔΠβιιθίιι5. 

103. (Λυιὸ 651 {ὙἸ51Π18 5θοιι πα τη} ΤλΘιλη}., οἱ ατιδ 
511 τπλτΠ 6] {ὙἸ5Ε1|ὰ. 

τ05. (ὰ}6 6δὲ ἴῃ ΟΠ υῖδίο αι πη, 
κι, 5. Ἰϑῆς Οὐιάϊθηι ᾿ποίτιτη Δ Π ΓΘ γτι5, αὐ θΘα  Γαὸ 
δ. ἀἰρηὶ οἰ οἰ πλιι. 

195. Θιιοιηοάο 4115 ΟΠ ἷὰ (ἀο1} αὐ σ]ονίαπι [)0]. 

ἈΕΘσΌΚΑΚΌΝ 

, “τῇ Ὁ ἀκ τι σι κῃ “δὶ ἌΝ - ΜΕ 
ρος΄. Τίνες εἰσὶν οἱ ἐχθροὶ, οὺς ἀγαπᾶν προσετά- 

χθημεν. 
- ΄ 

ροζ΄. Πῶς ὀφείλουσιν οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα 
τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν. 

ροη΄. Τί ἐστι τὸ ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζειν. 
, -Ὁ- Ὁ, ,ὕ “Ἱ - ’ Ὃ ,ὔ ἀν 

ροθ΄. Πῶς δύναταί τις ἄνευ ἀγάπης πίστιν χτήσα- 
" , μὴ τ 

σθαι τοσαύτην, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἢ τὰ 

ὑπάρχοντα πάντα δοῦναι πτωχοῖς, ἢ παρα- 

δοῦναι τὸ ἑαυτοῦ σῶμα, ἵνα χαυθῇ. 
ΕΣ ᾿ ᾿ ἘΠ τ 

ρπ΄. Μετὰ ποταπῆς διαθέσεως χαὶ προσοχῆς ὀφεί- 
ΣΦ ἘΣ ἐΉκΚον, Ἀ ϑ ες, Ἢ 

λομεν ἀχούειν τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς μεταλή- 
5: ἩΝβΝνες 

Ψψεως παραναγινωσχομένων ἡμῖν. 
ρπα΄. ᾿Ιὰν ὠσιν ἀδελφότητες πλησίον ἀλλήλων, 

ΚῈ : ς 
χαὶ ἢ μὲν πτωχεύει, ἣ δὲ ἑτέρα περὶ τὴν χοι- 

οΥ ΟΝ 
νωνίαν δυσχερεστέρα ἡ, πῶς δεῖ τὴν πτωχεύ- 

ουσαν πρὸς τὴν μὴ μεταδιδοῦσαν διατίθε- 

σθαι. 

ρπβ΄. Ἔχ ποίων καρπῶν δοχιμάζεσθαι ὀφείλει ὃ 

συμπαθῶς ἐλέγχων τὸν ἁμαρτάνοντα. 
ἡ πνν ϑϑω Ἀγ 5, , -“ Ν 

ΡΠῪ - ᾿ὰν συμδὴ τινας ἐν ἀδελφότητι ζῶντας δια- 

φωνῆσαι πρὸς ἀλλήλους, εἰ ἀκίνδυνόν ἐστιν 

ἀγάπης ἕνεχεν συμπεριφέρεσθαι τοῖς τοιούτοις. 

ρπδ΄. Πῶς δυνηθῇ τις, χαὶ ὅτε παραχαλεῖ, χαὶ ὅτε 

ἐλέγχει, μὴ μόνον σπουδάζειν ἐπιστημόνως 

ἢ λαλῆσαι, ἀλλὰ χαὶ τὴν διάθεσιν τὴν ὀφειλομέ- 

μὴν σώζειν πρός τε τὸν Θεὸν, χαὶ πρὸς ἐχεί- 

νους, οἷς λαλεῖ. 

ρπε΄. ᾿Κάν τις ἐν διαλέξει συνδιατιθεμένους δρῶν 

τοὺς ἀχούοντας χαίρῃ, πῶς γνωρίσει ἑαυτὸν, 

εἰ διαθέσει ἀγαθῇ χαίρει, ἢ πάθει τινὶ ἰδίῳ. 

» “ Α Α 

ρπς΄. Ὑπὲρ ποταπῶν φίλων τιθέναι τὴν ψυχὴν 

ὀφείλομεν. 
, τ᾽ ᾿ ᾿ -“"Β ᾿ , οἷ, ΓΨΑΣΕ 

ρπζ. Εἰ γρὴ παρὰ τῶν κατὰ σάρχα οἰχείων δέχε- 

σθαί τι ἕχαστον. 
, - ΓΝ δὶ ᾿ ς Ὁ Ἄ 

ρπη. Πῶς ἴδωμεν τοὺς ποτὲ συνοίχους ἡμῶν, ἢ 
Ξ : 

συγγενεῖς εἰσερχομένους. 

Ης ΝΣ 
καὶ παραχαλῶσιν ἡμᾶς θέλοντες 

“ “Ὁ 3 δ, ΧΨᾺΝ 

ἀγαγεῖν εἰς τὰ ἴδια. 
ἄλλ Ε, 

ρῳ΄. Εἰ δεῖ ἐλεεῖν τοὺς χατὰ σάρχα οἰκείους, ἐπιθυ- 

μοῦντας τὴν σωτηρίαν αὐτῶν. 

ρῃαί. Τίς ἐστιν ὃ πραύς. 
Ε το ποτα 

ριβ΄. Τίς ἐστιν ἣ λύπη ἣ χατὰ Θεὸν, καὶ τίς ἣ τοῦ 

χόσμου. 
, ΄ ΓῚ Υ -Ὁ ὦ 

ογ΄. Ποία ἐν Χριστῷ χαρά. 

οἰδ΄, Ποῖον πένθος ἀναλάδωμεν, ἵνα χαταξιωθῶ- 

μὲν τοῦ μαχαρισμοῦ. 

ο",ε΄, Πῶς πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖ τις. 



". 

ΒΑ Β ὙΠΑΟΤΑΤΑΆΟΜ, 

ρ',ς΄. Πῶς ἐσθίει τις, χαὶ πίνει εἰς δόξαν Θεοῦ. 

οζ΄. Πῶς " ποιήσει ἡ δεξιὰ, ἵνα μὴ γινώσχη ἣ 

ἀριστερά. 
ρ' η΄. Τί ἐστι ταπεινοφροσύνη, χαὶ πῶς αὐτὴν 

χατορθώσομεν. 
ρθ΄. Πῶς ἄν τις προθυμηθείη καὶ πρὸς χινδύνους 

ὑπὲρ τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου παραθουλεύε- 

σθαι. 
σ΄. Οἱ προχάμνοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, πῶς 

δύνανται ὠφελεῖν τοὺς ἄρτι προσερχομένους. 

σα΄. Πῶς κατορθοῖ τις ἐν τῇ προσευχῇ τὸ ἀμετεώ- 
ρίστον. 

σβ΄. Τὶ δυνατὸν κατορθῶσαι ἐν παντὶ καὶ πάντοτε 
τὸ ἀμετεώριστον. Ξ 

σγ΄. 'Γῶν κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου χατορθωμάτων 
πότερον ἕν μέτρον ἐστὶν ἐν πᾶσιν, ἢ ὃ μὲν 

πλεῖον ἔχοι, ὃ δὲ ἔλαττον. 

σδ΄. Πῶς χαταξιοῦταί τις Πνεύματος ἁγίου γενέ- 
σθαι μέτοχος. 

σε΄. Τίνες εἰσὶν οἵ πτωχοὶ τῷ πνεύματι. 
σς΄. Τοῦ Κυρίου παραγγέλλοντος, μὴ μεριμνᾶν τί 

φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, ἢ τί περιθαλώμεθα " 
μέχρι τίνος ἔστιν ἣ ἐντολὴ, ἢ πῶς χατορθοῦ- 
ται. 

σζ΄. Τίνι λόγῳ δεῖ ἐργάζεσθαι. 
ση΄. Ἐλχαλόν ἐστι τὸ χαθόλου σιγὴν ἀσχεῖν. 
σῇ΄. Πῶς δυνηθῶμεν φοδηθῆναι τὰ χρίματα τοῦ 

Θεοῦ. 
σι. Τίς ἐστιν ἢ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου παραδεδομένη 

χαταστολὴ χοσμία. 

σια΄. 
σιβ΄. 

, 
σιγ. 

Ἔ{ τὸ μέτρον τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης. 

Πῶς κατορθοῦται ἢ πρὸς Θεὸν ἀγάπη. 

Τίνα ἐστὶ τὰ γνωρίσματα τῆς πρὸς Θεὸν ἀγά- 

πης. 
Χρηστότης χαὶ ἀγαθωσύνη τίνι διαφέρουσιν 

ἀλλήλων. 

Τίς ἐστιν ὃ ὑπὸ τοῦ Κυρίου μαχαριζόμενος 

εἰρηνοποιός. 

Ἔν τίνι στραφῆναι δεῖ καὶ γενέσθαι ὡς τὰ 

παιδία. 

Πῶς δεξώμεθα τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς 
παιδίον. 

᾿ σιη΄. Ποίαν σύνεσιν αἰτεῖν παρὰ τοῦ Θεοῦ ὀφείλο-- 

μεν. 

σιθ΄. ᾿Εὰν εὐεργετηθῶμεν παρά τινος, πῶς δυνη- 
θῶμεν χαὶ τῷ Κυρίῳ τὴν ὀφειλομένην εὐχα- 

} υ Ἶ υ ' χ ΤΑΣ Ηρ τατος 
ριστίαν χαθαρὰν χαὶ δλόχληρον ἀποδοῦναι, 

51. Ἀδρ. τονιῖα5, ΕΔτι πῶς ὃ ποιεῖ,... γινώσαξι, 

519 

τοῦθ, Οποπιοάο οάϊι αιι5.,. Ὀἰθίζαιιο δαὶ σ]ογίαπι 
οὶ. 

107. Οποπιοίο οἤϊοῖοε ἀθχίογα,, αἱ δἰ πίδίγα ΠῸΠ 

οΟρηοβοδῖ, 

το 8 Οι]ὰ 511 Πυιη}}}11ὰ5,. δὲ Φαοπηοίο ΘαΠὶ 4556- 
ΠΣ 

τ99. Ομοπιοάο ὀχορίανουϊ αιἷ5 56. δεΐαπη μου]- 

Θα}15 ΟΡ] σου ργὸ Ποιλΐμὶ πιαπεαῖο. 

400. Οποιηοίο 1ἰ αι ἀἰπεἶτι5 ἴηι Τ)οὶ ορογο ἰΡῸ- 
ΓΑΝΘΙΙΠΙ, ροΟϑδὶ πὶ γΘΟΘΠ5 ἀοοροπῖ65 {να γο. 

301. Οιοπιοάο αιιῖ5. αἰτθητϊοποπι ἱπ Ργθοάπεο 

ἈΒΘΘΙΙΙΘα. 
2402. Δ ἤουγὶ ροϑϑὶῖ, π ἰπ ΟΠ ΠἾ 115 δὲ 5ΘΠΠΡΟΓ 

δοσαΐγαταν αἴθ πιο. 
305. {{ππππ| ΘΟΙιιπῚ 85 δϑοιιπάτιπη Ποπιϊπὶ πηὰπ- 

ἀαίαμι ἤπιηῖ, ἀπὰ οἱ θα άθμπι πηθηβινα ἴπ ΟἸηηΪ- 

Ῥὺ5 51, ἂἃπ' ἃἰϊιι5. ΠΙΔ]ΟΓΘ ΠῚ, αἸ1π|5. γοργὸ παρθαΐ 

ΠΙΪΠΟΙΌΠῚ. 
5οή. Οἰοπιοάο. αἰῖ5. οἰποῖταν ἀἶσπιβ, 4] ἢαΐ 

ϑΡ ΓΙ 15 58 ΠΟΙ ρΆΓΠΟΘΡ5. 
οὔ. Οὐἱ 5᾽πΐ βάμρογο5 5ρ ΓΙ. 
50, Οἴιπὶ Τ)ομηΐπιι5. ργαοῖ ρίας, τιῦ ΠῸ 51 Π|115. 5011- γώ. 

οἷτὶ, φαΐ φάαμηι5, ἀπὸ φαΐ Ια πλιι5, ἀπ 480 31. 
τορσαπηαν", ΦαΟιι5 4116 14 τη πά Δ} 56 το πα τ, οἱ 

«αοπιοάο ρον εἴταν, 

207. Οὐὰ πιοηῖθ ἰαθογα 6 ορουίθαϊ, 

“οϑ. Αἢ ΒΟΠΙΙΠῚ 51} ΡΘΠἰἔι5 5116 ΠΕ1π|Π| ΘΧΟΘΟΪΘΓΟ, 

409. Οποπηοάο {ἰπηθγὸ ροϊαθυίτηιϑ Π)6ὶ ἡ ]Ἰεῖα. 

χ21το, Οἰι5 518 ἁπηϊοῖι5 116 Ποπϑϑίιβ, ἃ Αροβίοϊο 

ρα ππ|5. 
911. Οὐ]5 πηοάτι5 ἀΠΙσ πα] Τ)θῖιπι. 

“15. Οὐοπιοίο Ποὶ αἰ] θοῖῖο ΟΕ πϑαῖαγ. 

“15. Οὐ 5ϊπὶ ᾿π ]Ἰοῖα σμαγ 115 οὐρὰ Πα]. 

“τή. π 40 ἀἰδογοραᾶπὶ ἃ 56 ᾿πν]ο6 ΠῚ ΘΠ Θὰ 5 
οὐ θοπιῖα5. 

“αὖ, Οἷδ 511 ραοϊ οι 116, αὶ ἃ Τθομηἶπο ἀἰοϊ ταν Μαειλι. 
Ῥοαίι5. 9. 

“αὖ. Τῃ {πὰ τὸ οΟΠγ ΘΓ ορογίθαί, ἃς ΠΡῚ γ᾽ ἡγαίί. 
Ρᾶγναοβ. 3. 

217. ΟἸοπηοο 5150] ρα πηι5. γορ Πἢ} Τὶ νε]αῖ 
Ῥάγνα]ιιδ. 

“τ8. Οὐαϊοπι ἱπι6 πο πε ῃλ ἃ Π6Ὸ ΘΧΡΟβοθιῸ ἐ6- 

Ῥδδπηι8. 

το. 81 Βοποἤοίτιπι ΔΟΟ ΡΥ  Πη15 ἃ}0 αἰΐψαο, απο - 
τθο τἀπὶ Πομΐπο «οἰ απὶ πρατϊασιιπι δοιῖο- 

ΠΘΠῚ θα ΠῚ ἃ0 ᾿ΠΊ ΡΤ ΆΠῚ ῬΘΥΒΟΙΥΘΥΘ, {πη} Θᾶπὶ 

Δαιιλ. 5. 

6. 

ι8. 



σγ14 

δἔϊαπι {1188 ΠΟ Ποίδοιο πεῖ ἀ δ θυ", 5016 δὲ υἱτ6 

γΘΡΘπ θυ ρου πηι15. 
450. Ἀπ᾿ ΘΠ] 6 ὲ νο θη ρ ΘΠ θη τι ΠῚ 511, τὶ 

ΟΠ ΘΟΓΡΟΥ 115 1 ΘΟ] τ} νΘπ]δΓ. 

Ζις 22.ὴ0. 221- απ Ἰθοπηΐπιι5 ἀοοθαΐ οὐαπήπιπ 6586, πὶ Π6 

ΠῚ Θ115 1Π ΓΘ Πα ΠΠ ΟΠ ΘΙ, ἃ ἢ ΟΥ̓Δ ΠῚ 511. αὐ 

Π6 ἴπ ΠΟΥ ΡΟΥ 5. ἀο]ου 5. ἱποὶ ἀιηιι5. 

Ια. 5. 253. Οἴι5. 510 τπιΠ]5ου} 5 πὸ Πποβίγιι πη δάνουϑθα- 

25. γ1π|5, Φποιηοάονο ορσὰ ᾿ρ511Π| ΘΡ  Πλῖ15. ΘΠ νΟΪΙ. 

455. Οἷἱϊ 0}0 Ια τιᾶ πὶ ται! οπθηι Π60 Ρ]δοιίδη 76- 

Τπ πᾶν γα], οἴιΠ οἴϑὶ ποη ν 6} 1 ν᾽ άθιιν ἃ} πὸ- 

ταὶ ηἰ 115, φαϊά [δοῖθε. 
Μα: ΔοΘΠΑ ΘΠ Ππιιης Δ}11 ἃ ρΥϊπηὰ ΠΟΥ ΟΡΘΙ ΘΠ}, 

}Π| ἃν ἀπά δοϊπγὰ, οἱ αυΐπαμ Πἱ 5ῖπι. 

κει. ι8.225.. ΟΠ] ΒοΠλΐ παι ἀἰχονῖε: Ζῖνὶ ἄπο οἱ ἐνὸς 

30. “ιογὶπὶ σοπργεθαί ἵτὶ ποιεῖμθ πῖθο, ἰδὲ σιίηὶ 

ἐπι πιθἶο ἐογίηι, ἀαοτη 60 ̓ ιος εἴτ ηὶ οἰ Ποὶ νὰ- 

Ἰδαμητι5. 

1. Οον.ἠ. 
12. 

90. Οὐ ΑΡοβίο]ιβ ἀἴσδὲ : Ζλεπι πιαϊοαϊοίηιι., 

ὑϑγιθεϊϊοϊ ηλμι5 . αμετη, ὑἰ ας ρ]ιθηναμῖῖν, οὔ οογα- 

πιῖ5 ; Φιοπιοο Ροηθάϊοθνο ἐδ] θαΐ, οὐ πιὰ ]- 

ἀἸοῖταν, οὐ α] ΟΡ Βθουανθ, 41 Ὀ] ΑΒ οππαίαν, 

257. {{ππ|π| ΟρΡΟΡ ΘΓ. ΠΕ ΠῚ ΠΙΘΙ {116 Θὰ 42 

561, 1115. Θιϊλ ἢ ῬΑ Θίλ ογο, ἃ ΟἸΠΠῚ 510] ρον. 

5ΠᾺ 5.1} [ΠῚ 2, ΓΘ Ποὺ Τ)6Ὸ Ρ] οἰ απ, Θά ϊη 

ἄδθοαιὶ ἀρι βθι ρϑῖιπι ΟΠ ΓΙ ΠΟΙ. 

“οὅ. Νιπηυϊἃ νο]ιητὰ5. ΘΟυ μη] 41] 5ολ Πα] ]Ζαπ- 
{τ}, 1π ΟΠΠΐ ΓΘ ΘΧΡΙ ΘΠ 4ἃ 511, ἢ νΘΙῸ 511 τ:0- 

ἄλληι, ἴπ᾿ α ]}115 5᾽ πη α] Δ] 6 το {τι ΠῚ 5, 
«παλιὰ πὶ ΒΟ π Ἅ]} πηι Ῥα πα ἢ τα πο ΠΠ}}}. 

290. Δη ὁρονγίθας νου ὰ5 ΔΟΙΟΠ 65. οἰἵγα νουθοι- 
ἀἴαιη ΟΠ Π ]λῖ15. θα ] οαγ 6, ἀῸ1 ΑΙ α ι15 ἀπττὰ- 

χαῖ, οἵ ψυϊηδηι ἢ 51Π|. 

Τονι. τανας 5.90. Οὐ]ἃ 65 σα] τιι5, ΘΓ 4115 65. γΔΕ ΟΠ }15 οὐ] 15. 

481. 51 [γαΓΟν ἸΠΙ 4116 856 σϑγας [ἢ Π16, Οἱ ᾿ΠΙ ΠΊΪΟΙΙ5 

510 τὶ, ἀπ ἀφ αα πο διὰ βασουάοβ, ἀπ 11- 
θα τ] ἀαἴὰ (16 ἸΠΊ 115 ρυθοορία δια πὴ οὐρὰ 

1ΠΠπ|η} ΒΟ ν ἃγο. 

' ΘΟΑΡΙΤᾺ ΒΕσαύμακῦμ 

ΞΟ ΥΕΡῚ γξτες κα , 
καὶ τὴν πρὸς τὸν εὐεργέτην ἐπιστημόνως πλη- 

ρῶσαι. 
͵ Εἰ . ΄“« β λ' μέ χδελ' - ἁ 

σχ΄. Τὶ παντὶ τῷ βουλομένῳ ἀδελφαῖς συντυγχά- 

νειν ἐπιτρέπειν χρή. 
ταν ΣΎ Σ, ἢ ἈΤΙΜΣΖ , ᾿ 

σχα΄. Τοῦ Κυρίου διδάσχοντος προσεύχεσθαι, μὴ 
5» ἐν Ὁ Γ 15 " ἰ δεὴ ἘΌΝ θ 
εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν, εἰ δεῖ πρεσεύχεσθαι, 

μὴ περιπεσεῖν ὀδύναις σωματιχαῖς. 
ρ' ΄ 8 ΓῚ ΄Ν ὌΠ ΟῚ τ τας ὶ 

σχβ΄. Τίς ἐστιν ὃ ἀντίδικος ἑκάστου ἡμῶν, ἢ χα 

πῶς αὐτῷ εὐνοήσομεν. 

σχγ΄. Ὁ θέλων διά τινα λόγον ἀρέσκοντα Θεῷ νη- 
“Ὁ 5 ΝᾺ γος τ -» “ἢ ἊΣ ᾿ ΒΕ Τ᾿ 

στεῦσαι, ἐπειδὴ χαὶ ὡς οὐ θέλει φαίνεται τοῖς 

ἀνθρώποις, τί ποιήσει. 
᾿ γα - " -᾿ , “ 

σχδ΄,͵ Εἰ χαὶ νῦν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης ὥρας ἐρ- 
"γ, ΠΡ ΕΣΞΝΝ ΦΟΥ͂Σ ΥΥΞΗΗα να 

γάζονται, οἱ δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεχάτης, χαὶ τίνες 

εἰσὶν οὗτοι. 
ἜΞΕΣ ἘΣ ΠΣ 

σχε΄. Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, “Ὅπου ἐὰν ὠσι δύο ἢ 

τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐχεῖ εἶμι 

ἐν μέσῳ αὐτῶν πῶς τούτου καταξιωθῆναι 

δυνηθῶμεν. 
͵ ΓΤ." σ΄ - » ͵ὕ ἔ- Α Ν , 

σχς΄. Τοῦ ἀποστόλου λέγοντος “ Λοιδορούμενοι, 

εὐλογοῦμεν - βλασφημούμενοι, παρακαλοῦμεν" 
- ΕΣ Ὁ -" . Ἂν ͵ Ἂ , 

πῶς ὀφείλει εὐλογεῖν ὃ λοιδορούμενος, ἢ τί 

παραχαλεῖν ὃ βλασφημούμενος. 

σχζ΄. Εἰ χρὴ ἕκαστον ἀνατίθεσθαι χαὶ ἑτέροις ἃ φρο- 
Πα ρας ἈΠΡΝ ἐ Υας ἘΣ 

νεῖ, ἢ ἐν πληροφορίᾳ τοῦ ἀρέσχοντος Θεῷ γενό- 

μένον, παρ᾽ ἑαυτῷ χατέχειν. 

χη΄. Εἰ ἐπὶ παντὶ πράγματι πληροφορεῖν χρὴ τὸ σχη. 1πεπ τὶ πραγ! τΛΉροφορεῖνχρ 
- ἊἍ } 

θέλημα τῶν σχανδαλιζομένων, ἢ ἔστι τινὰ, 

ἀφ᾽ ὧν οὐ δεῖ προσποιεῖσθαι, χἂν τινες σχαν- 
ΩΣ 
δαλίζωνται. 

ὯΝ Ἐΐ ἢ πὸ ἀπτ ορευμ νας ΡΟΕΣΣ σὴς ΤΣ σχθ΄, Εἰ χρὴ τὰς ἀπηγορευμένας πράξεις ἀνε 
ἵκ , .“ μΥ ἶ 

σχυντότερον ἐξαγορεύειν πᾶσιν, ἢ τισὶ, χαὶ 

ποίοις τούτοις. 

σλ΄. Τί ἐστι λατρεία, καὶ τίς ἐστιν ἣ λογιχὴ λα- 

᾿ , 
ἀδελφὸς πονηρεύηται εἰς ἐμὲ, χαὶ 

5 , ᾿ ΦΤΨ ἧς Ν 9 Ὁ» , 

ἐχθραίνη μοι, Ἢ ἐνίοτε χαὶ ἱερεὺς, εἰ ἔξεστί 
"3 ΑΥ δ᾽. ,ὔ τ -- Ξ) , ἐν γε.) 

μοι τὰς δεδομένας περὶ ἐχθρῶν ἐντολὰς χαὶ ἐπ᾿ 

αὐτοῦ φυλάσσειν. 
“4.3... 51 4015 ἃ ΑἸΠ0 ᾿Π]} πὰ [ΓΘ ῖτι5 ΠΘηλ ηὶ ἰὰ 10 σλβ΄. Ἔν τις ἀδικηθεὶς ὑπό τινος μηδενὶ ἀνάθη- 

φοίοναι, ᾿Θη]τα 115. δὲ Ρα ΘΠ 5. οαπιθα, οἱ 60 

Τα Ἰοῖιπι γϑ] πη ιιθρο ν᾽ θαι, ἃ ΘΟ τ ΠῚ 
Τοιηἰπιιπὶ [οῖας. 

“33. Εχ οἰμηῖθιι5 γθοῖο [Δ 0115. δὶ ψν 6] ππτιηὰ εἰϑὶς 
Δ] λοι... αὐλὴ ῬΙΟΡΊΘΡΘα 5] 6 πὶ ποι Δ ̓ ρ]1- 

5οάταν, 

οὐη. Οπομθοο. (115. του θη Τ)ΟμΪ πὶ ἀπηιη- 

αἰαῖ. 

“50. Αἢ Θχρράϊαϊ πη] ῖα οχ βου ρ 15. δ ἰβοθυθ. 

450. Οὐ ἀἰπηϊ Πα 011] διιπτν ἀὰ Ἰδοθροπ! «παίτιοι 

Ἔ ; κὰν ἀν ν᾿ ψον ΤΥ αν 
ται, λόγῳ μακροθυμίας χαὶ ἀνεξιχαχίας, δό-- 
Ἐπεὶ πὸ ΓΝ Ὸ ᾿ ἢ - ᾿ ξη δὲ τῷ Θεῷ ἀποδιδόναι τὸ χρίμα, εἰ χατὰ 

Κύριον ποιεῖ. 
, Ξὶ ἀνα 

σλγ΄. Ἔχ πάντων τῶν κατορθωμάτων ἐὰν ἕν λεί- 
ἢ ΑΕ: ᾿ 

πη τινὶ, εἰ διὰ τοῦτο οὐ σώζεται. 

σλδ΄. Πῶς τὸν θάνατόν τις τοῦ Κυρίου χαταγγελεῖ. 

σλε΄. Εἰ συμφέρει πολλὰ ἐχμανθάνειν παρὰ τῶν 

Γραφῶν. 

σὰς΄ Ὅσοι χατηξιώθησαν τὰ τέσσαρα εὐαγγέλια 



ΡΕΕΝΒ. ΤἈᾺΛΟΤΑΤΑΚΟΜ. ΟΥ̓] 

ἐχμαθεῖν, πῶς ὀφείλουσι τὴν χάριν δέξασθαι. 

σλζ΄, ΠΠοταπὴ ψυχὴ χατευθύνεται πρὸς τὸ θέλημα 

τοῦ Θεοῦ. 

σλη΄. Εῤ δυνατόν ἐστι τὸ ἀδιαλείπτως ψάλλειν, ἢ 

ἀναγινώσχειν, ἢ σπουδαιολογεῖσθαι περὶ τῶν 

ῥημάτων τοῦ Θεοῦ, χαὶ διάστημα μὴ γίνεσθαι 

χαθόλου,διὰ τὴν ἐπισυμόαίνουσάν τισιν ἀνάγ- 
χὴν τῶν ῥυπαρωτέρων τοῦ σώματος χρειῶν. 

σλθ΄. Τίς ὁ θησαυρὸς ὃ ἀγαθὸς, χαὶ τίς ὃ πονηρός. 

σῃ΄. Κατὰ τί πλατεῖα ἣ πύλη χαὶ εὐρύχωρος ἣ 
δδὸς εἴρηται ἣ ἀπάγουσα εἰς ἀπώλειαν. 

σμα΄. Πῶς στενὴ ἣ πύλη χαὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ 

ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν, καὶ πῶς δι᾽ αὐτῆς 

«τις εἰσέρχεται. 

σμβ΄. Τί ἐστι τὸ, "Γῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φι- 
λόστοργοι. 

σμγ΄. Τί βούλεται λέγων ὁ ἀπόστολος: Ὀργίζε- 
σθε χαὶ μὴ ἁμαρτάνετε᾽ ὃ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω 

ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν" καίτοιγε ἀλλα- 
χοῦ εἰπών - Πᾶσα πιχρία, καὶ θυμὸς, καὶ ὁρ- 
γὴ ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν. 

σμδ΄, Τί ἐστι τὸ, Δότε τόπον τῇ ὀργῇ. 

σμε΄. Τίς ἐστιν ὃ φρόνιμος ὡς ὃ ὄφις, χαὶ ἀχέραιος 
ὡς ἣ περιστερά. 

σμς΄. Τί ἐστιν, Ἢ ἀγάπη οὐχ ἀσχημονεῖ. 

συζ΄. Τί ἐστιν ἣ ἐν Κυρίῳ χαύχησις, χαὶ τίς ἢ 

ἀπηγορευμένη. 

σμη΄. Εἰ Κύριος δίδωσι σοφίαν, χαὶ ἀπὸ προσώπου 
αὐτοῦ γνῶσις χαὶ σύνεσις: χαὶ εἰ διὰ τοῦ 

Πνεύματος ᾧ μὲν δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ 

δὲ λόγος γνώσεως, πῶς ἐγχαλεῖ τοῖς μαθηταῖς 
ὃ Κύριος, ὅτι ᾿Αχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε" 

χαὶ ὃ ἀπόστολος αἰτιᾶταί τινας, ὡς ἀσυνέ- 

τους. 

σμθ΄. Τί ἐστι τὸ ὅσιον, χαὶ τί ἐστι τὸ δίχαιον. 

σν΄. Πῶς δίδωσί τις τὸ ἅγιον τοῖς χυσὶν, ἢ βάλλει 

τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων" ἢ 
πῶς συμβαίνει τὸ ἐπιφερόμενον - Μήποτε 
χαταπατήσωσιν αὐτοὺς τοῖς ποσὶν αὐτῶν, χαὶ 
στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

σνα΄. Πῶς ποτὲ μὲν ἀπαγορεύει ὃ Κύριος βαστά- 
ζειν βαλάντιον χαὶ πήραν εἰς ὁδὸν, ποτὲ δὲ 

λέγει. ᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλάντιον ἀράτω 
ὁμοίως χαὶ πήραν " χαὶ ὃ μὴ ἔχων, πωλησάτω 

τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ, χαὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 

σνθ΄, Τίς ἐστιν ὃ ἄρτος ὁ ἐπιούσιος, ὃν δίδοσθαι 
ἣμῖν χαθ᾿ ἡμέραν προσεύχεσθαι ἐδιδ 
μεν, 

ἄχθη- 

ὀναηρο!α, «υοπιοίίο πὰπο σΡΑΓ Δ ΠῚ ΘΒ ΡΟ ΥῸ 

ΠΟΣΤΣ 
“7. Οὐΐπαπι ἀμί μηι5. αἰνΊ σῖτα δαὶ Τ)6ὶ νοϊπία- 

[61]. 

“438. Νιιυαυϊὰ Πονὶ μοβϑὶτγ αὐ αι15. 5᾽πῸ 11} 1Π- 
του ΠἸἰδϑίομο ρ5Ά}1α, Ἰοραῖνθ, πὲ δθυϊὰ {ὐΔοίοΥ 

ἐς θεῖ νου θῖθ., πὸ αἰ] [ΘΠ ΡΟΣ 5. δραιίτιη 

τπθ ταν δια, ΟΠ} τιδὰι γϑηϊαῖ, τὰ πο Π1}}1 

50. Π]Ἰ Δ ἸοΥ  τι5 ΘΟ ΡΟΥ 5. ΠΘΟΘσ5 ΕΠ} 0115. ΘΟ ΠΓΕΝ 

5 {ἰ5ΓΔσογῸ. 

“4.30. Οιιῖ5 51: θόπιιβ {πϑϑατισιιθ, δὲ 115. ΠΙΆ ]115. 

“ἤο. Οὐαπιοθ γοπι ἐϊοία 511 Ἰαΐὰα ρογία, δὲ ϑραιοϑα ἡ]αγο, 7: 

νἷα, {τι ἀπιοἷ τ δα Ἰπτθυ ται}. τας 
φητ. Οὐομιοάο ἀπριιϑία 51: ρογία, οἱ ἃνοῖα υἱᾶ, γγιῳ, «τή. 

405 ἀτπιοῖς δὰ νἱΐαμ, δὲ 4αοποάο αυἷ5. ΡΟ 

᾿ἰρϑᾶπι ἱπρνθάϊαιιν. 

“ἡ. Οὐἱά 5ἷε πὰ : Τραίθγπο ἀπιογθ, αὐ θο5 Πονι. τ, 

πιίμο αἰἰϊροπάος ργογιῖ. ἐπ 

“ἡ3. Οὐ] 51:0] νι: Αροβίο!αβ, οαπὶ ἀεὶ! : 7γα- ΕρΠός. ἡ. 

ϑοϊπιϊηϊ εἴ ποῖ ρέοσαγο; 5οἷ ποτὶ οοοί αἱ 5ιι- 25: 

ΡῈ ἵγαάμι υϑδίγαπι ; ἃ6 Θἰϊα τι οὐμπὶ 4110] ΑἸΧΊΕ : 

Οπιπὶς ἀπιαγί το, οἱ ἱαϊοπαιῖο, οἱ ἴσα το] α-- Ιρίὰ. ν.31. 

{7 α οὐϊς, 

“ἡλ. Οὐ]ὰ 511 {Ππώ4 : 7)αἴ6 ἰοοιπι ἵγω. ΠΥ ΤΟ ΤΕ 

“ἠδ. Οὐδ 51 ρυάθηβ τ 5ΟΡΡΘΠ5, Οἵ 5: ΠΊΡΙῸΧ δίοιι 19. 

ΘΟΠ πιὰ. 

“η6. Οὐ 5ἰραιποου Πα : Ολαγίίας ποτὶ ἱπάϊθοοτο τὶ (ον. ν3. 

56 βετιῖ. 5. 

“ἡ7. Οἴ 511 φ]ουία το ἴῃ Τομηϊπο, δὲ αι 51} 1Π-- 5, (οπ. το. 

τονάϊοῖα. 17. 

“η8. 81 Πυομπιΐπιιβ ἀαΐ 5αρί θη Δ ΠῚ, ΘῈ ἃ ἴδοϊο ᾿ρ 5115 

ουὐΐαιαν ΘΟρΏ 0. δὲ ρυπἀοπεα - ᾿ἴθπι δὶ ΡῈ 

ϑρίνί ται 4} ἀαταν 50. Π|Ὸ 5 ρ᾽ΘΠε]6», ἃ} νΘΡῸ 

5ΟΓΠ1Ο 50᾽ ΘΠ 65, Φο πη ὁ ΘΧΡΙΌ ναὶ ΠΟ ΐπιι5 

αἰδοῖ ρυ] 15 {ΠΠπ4 : “72 άλιιο οἰ θοὸς οἷπο ἐπί οἰ Πρ τι- γα κεης τ 

(ἴα οεϊς; οἵ Ζιὰ γατοπο Ἀροβίο!ιιθ υοϑβάδμῃι 10. 

δοοιβοῖ γϑ ας ᾿μρ» θη [65. 

“ἦρ. Οὐὰ 511 βαποίιπι, οἱ αὶ 5ἷς }ιβεμηι. 

“ὔο. Οποπιοάο ἀἄοὲ ατ|5 58 ποθι. ΘΔ 118, ἃ 

ΡῬιο] οἶαι ππυ θαυ 5. ἃπίθ ῬΟΥΌΟΒ : ἃπ: ἀπο- 

τποάο οοπεϊηραξς «ποὰ 5θαυλαν : Δοψιέαπεῖο γι αιι],.7 6. 

δοποιιϊοοπὶ θας ρμοάϊνϑιις διεὶς, οἱ σοπινεγδὶ εἰϊδ- 

γμηιραπί Ὁο5. 

αὔτ. Οποπιοίο Τλοπιΐπιι5 ᾿πίουάιιπι ρΡΟ  ] θαι πὸ- 

δἴαγο δασοι!αηι οἱ ρϑύαπι πὶ νἷὰ, πιο ππι γΟΓῸ 

ἀἴοαι : ϑοά πείπς φιὶ ςασοιίππι Πανεῖ, ἰοἷϊαι {ιις.53.36, 

οἰταϊ τον οἱ μόγαπι. ΕΤτ χε ποτὶ πα εῖ, ποπάαϊ 

φοκίοιπ διιαπι, δὲ θπιαὶ σἰαάϊιηι. 

“ὅ. Οὐδ 511 ρᾷ πὶ ιιου ἀϊαπιι5, οὐ} 15. ἀπο ἴα - 
πᾶσι ἰαΡ ΟΠ οὶ γΌθαγῸ θιἰοοιϊ 51 Π1115. 

᾿ 



ήαι), 20. 
1ή. 

ἡ]}Ὰ«{π. 3. 
12. 

(οἷοςς. 2. 
18. 

7Ἰίοηε τ. 
11. 

Ἐρπες. 5. 

ΤΩ 
ἴονπ. 15. 

τθ. 

Ῥεαὶ, 38. 
ι8, 

Ζκμιο.τ6,.33. 

ΔΙαιιλ.5. 

23. 

371αις .9. 

49. 

Ζμπις. τ2. 

4η. 

Ἐρδες.9. 
Τρλες. »ν"Ἄ΄- 

ω ὦ 6) Ἐρλιες.2. 

ΔΙπειλ. 6. 
3ή. 

. 408. 

ὅτ 

“53. Οὐἱά 51} τα]θηΐιμη, οἱ φαουμοάο {Ππ|4 πιι]-- 
ΤΡ] ΑἸ τητι5. 

δή. Οὐ]4 51} πηθηβα, ἴῃ “ΠῚ ΟΡΟΥίθθαὶ ἴθ, ἰπ-- 

4: Τ)ΟΠλΪ Πιι5, ΠΆΪ ΓΓΘΓΘ ῬΘΟΙΠΙΔ ΠῚ. 

555. Οἴο θῖν {π|55115 δϑὲ 4] ἁπάϊνιι, 7οῖ16 111 
χιοά {{ππἰηγὶ 65, εἰ υαάήο. 

2506. ΟἸὐοθ Π Δ ΠῚ 511 ΠΠΘΓΟΘ5, {18 ΠῚ ἢ] ΡΑΥ ΓΘ Δ 116 
ἩΠΕῚΠῚ1 ἀσοΙρίαπε. 

457. ΟἸΪΠΔΠῚ οἰ πὲ ΡΆ]Θα, {185 ΘΟΕ ἐπ" 5 Π6 
Ἰπθχϑεποῖο. 

“᾽ϑ.. ΟὐβΠᾶπι 511 4υἷ σοπἰθπη παῖ ἃ} ΑΡΟΚΙΟ]0, 

ΠΪ5. νϑυθὶβ : ἤοίοπς ἴπὶ ἱμιηιϊ αἰ οὲ τοϊί-- 
δίοτχιδ, οῖο. 

5.59. ΟἰἸ5ΠΔΠῚ 511 ἔδυ ν 6Π5 5ρ!γἼτ. 

400. (ἴππὶ ἈΡοβίο!εβ πτιης αυϊάθηι ἴσαι: οἰ 6 

Πενὶ ἱηιργι ἀθπίος ᾿ παιπο νϑρο, οί ργμάθπ- 

ἔδς 6556 ἀριιὦ τπτυοσπιθίΐρεος, ἅτ που] ροϑϑιῖ, τοῦ 

ἈΡι 5θπη δ  ρβι πὶ ΡΥ ἀθ 5. ΠῸΠ 511 15 4] ἱπι- 
Ῥυϊάθπ5 ΠΟΗ 651. 

01. Οὐ ΠΟ ΘΠ ἰρ5] ΘΠ Δ ΠῚ 58 ΠΟΙ Δ] τιὰἃ5 ΓῸ5 

45 Ρδ νου, ΠῚ ᾿π]ρΘ ΓαΥ ΠῚ ἃ ΠΟΠλΪπο. 
505. Οὐ Ἰπίοθυϑιε, ᾿πῖου ΠΟ Πα Ἰοἰ αἴθ δὲ μαιι- 

Ῥονίαΐθη : οἵ Ζιοιηοο γϑυιπὶ ἀϊσαὶ αν ]ά, 

Θαπὶ ἰδ : Εἰ80 ατιίθπι τη θη αἰΐοιις. διίπι δὲ ρμαῖι-- 
ΡΕΤ. 

405. Οὐὰ νυ]ῖ ἀοοθνο Τοπηΐπιιθ. ῬΟῚ ΘΧΘΠΙΡΪὰ, 

Ἁυῖθι5. Βα] πη σὴ Πα : δὲς Ἔγθο οπιτὶς δα 
φο ῖς σιεὶ ποτὶ Γϑτειτιῖϊαὶ οπατίδιις δοτιῖσ δεῖς. 

τιον μοίθδί τπθῖις 6558 εἰϊδοίριζιις. 

“604. Οὐμ]ὰ 511 5 ποϑυϊαϑ. 

“05. Δἢ δά 50105 βασθγάοίθϑ ἀἸοίιιη) 51} : δὲ Οὐ Γ6Γς 

πειίτιι5 ἐππιπὶ αὐ αἰΐαγε, οἱ γο]αια. 

“06, Οὐἱά 511 58}, Ζίιθπι ΠΆ] 6 6 ΤΟ ΠΠΪ ΠῚΙ5 71ι|5510. 

407. 51 411π|5. πλ 1} 115 να ρυ ]ἷ, Α]1ι5. ρατιοῖβ, 4τιο- 
τ] 40 ἀϊσαπε ποππι}}1, Πα]] τη} ΡΟ πάσπμη ἢ- 

ΠΘΠῚ {ΣΡ ΊΙ ΠῚ 115. αι ρα πἰΘπαὶ βιιηΐ. 

Οοπδηι 56 ηβιι ἀἸσα πεν ααϊἀπὶ {1} ἰπο6- 
ἀϊοπεῖς δὲ Π}1 ἱνῶ. 

409. Οἴτηι βου ρίιηι δι: :  ἰχεϊθπῖος σοϊινιξαϊες 
δαγηῖς, δὲ σοσίαἰϊοτιηι, ἃΠ ἃ]180 [πὶ σαΓΠὶ5 

νο]αηἴα 65, ἃ]18 ΘΟ ΓΔ ΠΟ ΠαΙΠῚ : εἰ {ιια 65 5ἰπὲ 
Ιι. 

470. Οὐἱά 51: ΠΠπ4: «Ζ7ροτίαπει, σϑα τιον ἀεειϊ-- 
{μεἱπηιτατ΄. 

271. ΑΠ ῬΟΡ ΘΟ ΘΟΠΊΟΒΥ ΠᾺΠῚ ΒΘ ΑΒ τ} {115 0᾽α πὶ 
ἃ ΟΠΊΠἾ 115 “τι Δ ΠῚ 56} 1} ̓Θοοδ 5. 

τ. πη ΠΟΙΪΠὶ ΡΓΟΡΟΘ ρα" ᾽ἔ, ΠΟ 50]]Π]1οἱ ἔπι πὶ 
6556 ἐδ ογαβϑιϊπο, 4ΙΟΠΟ40 5] θυ τον ἰὰ Ριω- 
ΘΘΡΕῚ 1π|6}ΠΠσϑηηιι5. 

ΘΟΑΡΙΤᾺ ΒΕΟΌΚΛΕΌΝ 

σνβ΄. Τί ἐστι τὸ τάλαντον, χαὶ πῶς αὐτὸ πολυ- 
ἰὰ 

πλασιάσομεν. 

σνδ΄ Τί ἐστιν ἣ τράπεζα, ἐφ᾽ ἣ ἔδει. σε, φησὶν ὅ 

, 

σνε΄. 

Φ' 

σνς΄. 

σνζ΄. 

, 

σνη. 

σνθ΄. 

ΚκΚ ΟΞ λεῖ Χ [9 , 

ὕριος, βαλεῖν τὸ ἀργύριον. Ἑ 
Ἔ ἘΞ 5 ,. 3 ι 

Ποῦ ἀπελθεῖν προσετάχθη ὃ ἀχούας, Ἄρον τὸ 
[2 

σὸν, χαὶ ὕπαγε. 

Τίς ἐστιν ὃ μισθὸς ὃν λαμιδάνουσι χαὶ οὗτοι ᾿ ! ; ς, ; 
διοίως τοῖς ἐσχάτοις. 
Τίνες εἰσὶν ἄχυρον χαταχαιόμενον πυρὶ ἀσδέ- 

στῳ. 

ἘΞ ΘΡΣ ἘΝ τς ἢ τὸ ἐτ Ξ 
Τίς ἐστιν ὃ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου καταγινω- 

σχόμενος, ὅτι θέλων ἐν ταπεινοφροσύνη χαὶ 

θρησχείᾳ, χαὶ τὰ ἑξῆς. 
ἸΞ ἢ ϑϑῖς τς " 
Τί ἐστιν ὁ ζέων τῷ πνεύματι. 

σξ΄. Τοῦ ἀποστόλου λέγοντος ποτὲ μὲν, Μὴ γίνε- 

σθε ἄφρονες. ποτὲ δὲ, Μὴ γίννεσθε φρόνιμοι 

παρ᾽ ἑαυτοῖς " εἰ δυνατὸν μὴ εἶναι φρόνιμον 
»᾽ ἑαυτῶ τὸν ἡ ἄφ πὰρ εαὐυτῷ τὸν μὴ ἄφρονα. 

Πῶς αἰτήσαντές τινα χαὶ αὐτοὶ οἵ ἅγιοι οὐκ 

ἔλαδον παρὰ τοῦ Κυρίου. 

Τίς ἐστιν ἥ διαφορὰ πτωχείας χαὶ πενίας " 

καὶ πῶς ἀληθεύει ὃ Δαδὶὸ λέγων " ̓Εγὼ δὲ 
πτωχός εἶμι χαὶ πένης. 

Τί βούλεται διδάξαι ὃ Κύριος διὰ τῶν ὗπο- 
- , , ΠῚ τὰ - 

ἔρε! τό" Οὕτως οὖν πᾶς 
᾿ 

Ἂ 7 Ξ 
δειγμάτων, οἷς ἐπιφ 

ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς ἑαυ- 
,ὔ 5 

' 
τοῦ ὑπάρχουσιν, οὗ δύναταί μου εἶναι μα- 

ἱερεῖς εἴρηται τὸ, ᾿Εὰν 

ἔχειν ὃ Κύ- 

Εἰ ὃ μέν τις δαρήσεται πολλὰς, ὃ δὲ ὀλίγας " 

πῶς λέγουσί τινες μὴ εἶναι τέλος τῆς χολά- 

σεως τοῖς χολαζομένοις. 

Κατὰ ποῖον νοῦν λέγονταί τινες υἱοὶ ἀπει- 

θείας, καὶ τέχνα ὀργῆς. 

Ἔπειδὴ γέγραπται Ποιοῦντες τὰ θελήματα 

τῆς σαρχὸς χαὶ τῶν διανοιῶν, εἰ ἄλλα μὲν τὰ 
σαρχὸς θελήματα, ἄλλα δὲ τῶν διανοιῶν, καὶ 

ποῖα ταῦτα. 

σο΄. Τί ἐστιν, ᾿Απορούμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξαπορού- 

᾿ ἡ 

σοα. 

σοβ΄. 

μένοι. 
Εἰ πάντων ὅσα ἥυαρτέ τις διὰ τῆς ἐλεημο- 

σύνης τὸν χαθαρισμὸν εὑρίσχει. 

Ἐπειδὴ πρόσταγμά ἐστι τοῦ Κυρίου, μὴ με- 
ριμνᾶν περὶ τῆς αὔριον, πῶς ὑγιῶς τὸ πρόσ-- 
ταγμὰ νοήσομεν. 



ΒΠΕν 8 

σογ΄. Τί ἄν τις ποιήσας βλασφημεῖ εἰς τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἅγιον. 

“- , , 5 - »"Ὁ , ᾿ 

σοδ΄. Πῶς γίνεταί τις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρός. 

σοε΄. Εἰ δύναται ἐγκόψαι πρόθεσιν ἁγίου ὃ σατα- 

νᾶς. 

σος΄. Τί ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον, 

Εἰς τὸ δοχιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον χαὶ τέλειον. 

σοζ΄. Ποῖόν ἐστι τὸ ταμιεῖον, εἰς ὃ εἰσελθεῖν τὸν 
προσευχόμενον προστάσσει ὃ Κύριος. 

σοη΄. Πῶς τὸ πνεῦμά τινος προσεύχεται, ὃ δὲ νοῦς 
τ΄ αὐτοῦ ἄχαρπός ἐστιν. 

σοῦ’ Τί ἐστι τὸ, Ἰάλατε συνετῶς. 

στ΄. Τίς ἐστιν ὃ χαθαρὸς τῇ χαρδίᾳ. 

σπα΄. Τὴν μὴ θέλουσαν ψᾶλαι εἰ χρὴ ἀναγχκάζε- 
σθαι. 

σπβ΄. ε ἵνες εἰσὶν οἵ λέγοντες, ᾿Εφάγομεν ἐνώπιόν 

σου χαὶ ἐπίομεν, χαὶ ἀχούοντες: Οὐχ οἶδα 

ὑμᾶς. 
, 

σπγ΄. Εἰ ὃ ποιῶν τὸ θέλημά τινος, χοινωνός ἐστιν 412 

ἐχείνου. 
σπδ΄. ᾿Ἐὰν πτωχεύση ἀδελφότης διὰ περίστασιν 

νόσων, εἰ ἀδιάχριτόν ἐστι παρ᾽ ἑτέρων λαμ.- 
θάνειν τὰ πρὸς τὴν χρείαν " καὶ εἰ χρὴ, παρὰ 

τίνων λήψεται. 

σπε΄. Εἰ χρὴ ἀδελφότητα μετὰ ἀδελφότητος πρα- 
γματευομένην, τὴν ἀξίαν τιμὴν τοῦ εἴδους 
περιεργάζεσθαι. 

σπς΄. Εἰ δεῖ τὸν ἐν ἀδελφότητι ζῶντα, χαὶ ἀσθε- 

νεία σωματιχῇ περιπεσόντα, εἰς ξενοδοχεῖον 
ἀπαγαγεῖν. 

σ! ΄ , -. πω ΜΡ " , 
Ἕως τούτου μόνον εἶχε τὸ ἀπὸ τοῦ Πόντου χομι- 

σθὲν ἀντίγραφον. Τὰ δὲ ἐφεξῆς χζ' κεφάλαια 
Α 5» , 5» “Ὁ ͵ - “ ΕῚ “Ὁ 

χαὶ τὰ ἐπιτίμια ἐχ τῆς βίόλου τῆς ἀπὸ τῆς 

Καισαρείας προσετέθη. 

σπζ΄. Τίνες εἰσὶν ἄξιοι καρποὶ τῆς μετανοίας. 

σπη. Ὃ θέλων ἐξομολογήσασθαι τὰς ἁμαρτίας 
αὑτοῦ, εἰ πᾶσιν ἐξομολογεῖσθαι ὀφείλει χαὶ 
τοῖς τυχοῦσιν, ἢ τίσιν. 

σπῆ΄. Ὃ μετανοήσας ἐπὶ ἁμαρτήματι, χαὶ πάλιν 

εἰς τὸ αὐτὸ ἐμπεσὼν ἁυάρτημα, τί ποιήσει. 
, Ὁ Δ “- ϑὸ 2» ,ὔ , 

σἱ,΄. Πῶς περισσεύει τις ἐν τῷ ἔργῳ Κυρίου πάν- 
τοτε. 

οἱια΄. Τίς ἔστιν ὃ συντετριμμένος κάλαμος, ἢ τὸ 
τυφόμενον λίνον᾽ χαὶ πῶς τις τὸ μὲν οὐ χατε- 
᾿ ναι -} ’᾿ ἄξει, τὸ δὲ οὐ σδέννυσιν. 

σι, β΄. Εἰ χρὴ ἐν ἀδελφότητι παιδίων βιωτιχῶν εἰ- 

ναι διδάσχαλον. 

ἩΠΑΘΟΤΆΤΑΠΟΜ, 0 

47. Οὐἱὰ 511, φιοα οἵνπὶ α1ι15. ΓΘ γῖ., θ᾽ 5 ρ]νο- 

πιὰ ῦ π Θ᾽ γ ταπὶ δα ΠΟίμιΠ1. 

“74. Οτοπιοάο αἰ15 ἴῃ πο δόθοι!ο οἰ οίαταν [ὰ-- 

{{ι5. 

“7ῦ. ΑὮ β8ᾶποιϊ ργοροβιϊα πη ἱπηρθάϊνο ϑαίαπαβ 

Ροϑϑίι. 

Δίαγε. 

20. 

576, Οιὰ 511, ιιοΐ ἀϊοίαμπν Γἶ ἃ} Αροβίοϊο :  Ἶ Πονπ.ν 5.5. 
Ῥγουοιὶς ψι οἷ! υοἰπιπίας 1) οὶ ὕπτια, οἰ ϑεπο- 
Ρίασοηι, οἱ ρεγζοοία. 

277. Οτιοά πα) 510 σα ὈΙ σα τη, 'π πο ΟΥ̓ΔΠΙΘηῚ 

πένθ ΠΟΤ Ππι5 1006 1. 
“78. ΟἸοπιοάο 5ρ᾽ γἸτπ|5. Οὐ) 5014 ΟΥ̓ΘῚ, ΠΠ]ΘΠ5 ἴα- 

Π]6η 1ΠΠ1π|5 1π πο πιοϑα 511. 
470. Οὐὰ 5101 ναὶ] : Ῥρα 6 σαρίοηίεν. 

“80. Οὐ5 511. 411 πηιιητ5 ὁδὶ σον. 

81. Οὐδ 50γον ᾿54}16 6 ποη σα], πηι οοσθη- 
ἀκα οϑι. 

τ. “ον. τή. 
τή. 

Ῥεαὶ.η8.8. 

δαιε.5 8. 

585. Οἰιπαᾶη δἰπὲ 1 {πὶ ἀϊσιπε : ἤ͵απάιπισανῖ- [.13.56, 

πιῖ5 σογάτη ἴθ, οἱ Ριδϑίπιι 5. οἱ ἴατηθπ ἁπαϊ-- 
δυιηῖ : Δίου τιονὶ ὑὸς. 

“85. Απ 15 4] ἴδοις ἁἰϊου)ιι5. νο]απίαίθμ, 511 

11Π1Ππ|5 50 οἶπι5. 

8ή. 51 ἴῃ οροϑίαίθ 511 [γαῖσιιπ βοοϊοίαβ. ΟΡ ἃ]1- 

48π| του ογιι πὴ αἰ ΠἸο απ θη, ἃπὶ δῖπὸ α11ἃὰ 

ἀυθιταιοπο 410 Δ}1Π|5. ιιθαὶ ποοθϑϑαυα τθοὶ- 

Ῥοτο; δ δὶ σοηνθηϊξ, ἃ αιῖθιι5. ἰδέ ποοο ἃο- 
οἰρίοι. 

“85. {πππ|πὶ ἔγα ΓῸ5. Οἵ ΠῈ {γα ν 15. ΠΟ ΟΠ ΔΗ 65, 

Ἰπϑέπηι ΓΘ ἐγ 85 ῬΓΘΙ τ πὶ 50]]Π1οἱτ6 ἀπ χίθηιιο 
γοααΐγουο ἀθθοαηῖ. 

“86, Οὐ ἴπ ἔγαίγιιπη βοοϊθίαιθ νἱνῖῖ, δϑ ᾿ποῖ τ 

π᾿ τηνι ΘΟΓΡΟΓΆΪΘ ΠῚ, ἃη Ρτιοθ πε τ5 5ῖ1 ἴπ 

Βιοβρι τπιπη. 

Παὸε ἀπιπιίαχαὶ ξοπιρίφοϊ εἴ απ αἰϊαίτιπι ἐν Ῥοιι- 

ἰο ὀχοπιρίαν. Ἐοϊίφιια ατιίεπι ΧΑ ΧΤΊΠ σαρῖία 

οἰιπὶ απὶπιαε νον διοτῖντις ααἰαϊία σιιπὶ ας (ο- 

εἶἰοε (ῳεατγίοπεὶ. 

“87. Οἱ 5ἴπι [γιοῖτι5 ροοπ το πιὰ αἴρῃ]. 

“88, Οὐ νυ]: σοπ ἢ θυ] ρϑοσατα 5118, ΠιιΠῚ ΟΠ] Πἰ-- 

Ῥι15. δὲ αυλθμ5}}} θὲ ἀθρθοι οοπββιθνῖ, ἀπ: αιῖ-- 

"5. 

580. Οἴθπὶ ρα πιεῖ ΡΘσσδεῖ, δὲ σι Γϑι5. 1η Ἰάοπι 
ΡῬοοοαίυπι ἰἀθ τιν, «α]ἃ ποῖοι. 

590. Οπομηοίο α 1115 56 ΠΡ ΟῚ πιὰ 615 ἃ0 ΠΙᾺ 5 ̓ΓῸ- 

Ποῖ ἴῃ Ορογ Ομ ηΪ. 

291. Οἰι 5[1 ἀγιιη0 οοη ΓΙ ἴα, ἅτ [μη σι Π5. [ἰ- 

πιιπ : δὲ 4υοιποάο 4115 {Πὰπὶ πὸὴ οο [τι σοί, 

Ἰος γοΙῸ ΠΟῚ ΘΧϑιπριοῖ, 

402. Δπ οοπγθηϊαῖ ἴῃ ἔγαἴσιι πὶ ΘΟΠΥ ΘΠ θιιΘτῸ - 

ὙᾺΠΠῈ δώρου! ἀ ἀἸοίουαι ΠῚ ΘΊ 5 ΓἼ1ΠῚ 6550. 

ΔΙαιῖιλι. 
20. 

12. 



ΗΕ 

3095. Οποπιοάο οαπὶ 115. ἀσοπάπιπι 511, 4] ἀονὶ- 

ἴλπι σνανιονὰ ρθοοαία, [να γΘΡῸ ρδιΡΔΉ: 1π4}-- 

ΘΟΥΙΠΙΪ ΠΑ ΤΠ. 
294. Οὐὰ 46 οαπιδα ΠῸΠ βθυνοῖ ΔΙΊ 15. ἀϑϑι πᾶ πη 

Τ) 6] τηθΙ ΠΟΥ] Δ Π1. 

505. Οὔ} 1ι5 5. ἰδ ΘΟΡ ΠΟδοδίι1" 41] ΠΟῚ δϑὲ αἵ- 
ἴθηῖο ἃπίιηο, 

296. Οποπιοάο ἃ ϊμπηι5 Πα θαΐ ΡΟ ϑ.1Δ511Π|, 56. ἃ 

ῬΘΟοδΙΙ5. ῬΕΓΠῚ 6556. 

297. Οπὐοπηοάήο ἃ ρϑοολι 5 ΘΟΉ ΘΙ ΟρΟΥ θαι. 

298. Απ δουῖριαθνα ρου πη 1 θοπὰ ἴλοονο δά 510] 
᾿ρϑὶ ῥ᾽ αοθπάμιπι. 

299. Οτιοπιο60 5101 ρουϑιιδθ}1 ἀπ Πγιι5, 56 ἃ 510- 

Υἶδθ δ 10 ]16 Πα 6556. 

300. Οἰ5 πηοάτι5. ΘΟΠΥ ΘΙ ΘΙ ΟΠἾ8, οαπὶ Ὧ6 τὸ 58 
ἈΒΡΘΟΙΙΠῚ ΠΟΙ σα δηῖο ἢ 56 ΡΠ1Ο. 

301. Οἱοά 5ἱ ἀϊοαὶ {15 ; ΝΟη πιθὰ π|6 οοπάθη- 
παῖ σΟηϑοΙθητα. 

305. ΑΠ 6Χ 66 ]|1ἃ Ῥϑηδγίαὰ ΟΡ ΌΘ ΠΑ ΠῚ 511 ΘΧΊΘΓΠ]5 
ἱπορίριι5. 

303, Απ ἴῃ [Γαΐθυ πὰ σΟΠῚΠΙΠἰ Γαΐ 115 {1185 ἃ 411- 

Ῥθυδνὶα ἀϊοιπίιν, ΟΡΘἸθπάιι πὶ 511. 

305. {πὶ ῬΙῸ 115. πὶ ἔρατν 115. θυ ΟΡ] αι, 
ΔΙΙααϊα ἀσοῖρουδ ρους ἃ} ΘΟ ΠῚ ΡΑΓΘΠΠΠιι5, 
51 ἀἄδγὸ ΔΙ] νο]θυῖηῖ. 

305. ΑΠπ ἃ} ΘΧίθι Π]5. σοπνθηϊαῖ ΔΟΟΙρΟΓΘ, δἰνο 
ΔΠΏ]ΟΙ ΕἾδ6, 5’ γ 6 ῬΓΙΟΥ5 ΡΓΟΡΙ ΠΕ Δ 115 σγαΠᾶ. 

306. Οὐ γαΠ]ο 6 νἱϊαΐαν Π]Θ Π115 ἈΡΘΥΓ ΓΟ. 

307. ΑΠ ΔἰτουΠἶβ. ν]οῖθιι5. πο ρι Θά τιπὴ 511 Ρ 58] 

Ιθῦθ, ἃ  ῬΓΘΟΔΙ. 

308. Απ [γι] 15. ΔΙ αι] ἀἀηιὶ, ν]οἰβδὶπι τϑιν]- 
Ῥυιθῦο ορουίθαϊ : οἱ 81 σοῆνθπὶΐ ΡΓῸ ΤΑΓΟΠΘ Γοὶ 
ἄαϊδο γθροπάθνο νἱοοϑ. 

309. 51 σοηϑιοία, δὲ 485. ΒΘ Π π1ΠῈ ΠΑΓΠΓΆΠῚ 

δΠΐ, ΟΕ] ΡΠ. ΘΟΠΕΠσαηϊ, ἃΠ ἁπ΄ογο ἀθθοαὶ 

ἃἀ ϑᾳ ποίου τι ΘΟΠΊΠΠΙΟΠΘΠῚ ΔΟσΘθγθ. 

310. Ναπιαϊά ἴπ ΘΟΠΊΠλ πὶ ἄμμο ἀπ} ΠἰοΔ ΠῚ 
οὐπδιη σον Θηϊαὶ οοΘἸ θυ]. 

351ττ. Τυπππὶ οἴὰπὶ ΔἸ γοσαπὶ., 605 ἰμν βου 
ορΡουγίθαϊ, 

3τ5. Λὴ Ἰαϊοὶ 4] Πο5 ᾿πνίϑαπὶ Δ που δαὶ οἰπὶ αα 
ῬΥΘΟΔΠΟΠΘΙΙ. 

313... Απ οἰπὰ Δ] 1{π| πὸ5. νἱϑι απ, ορογίθαις ἰᾷ0Ὸ- 
ΤΆΓΘ. 

ΘΟΑΡΙΤᾺ ἈΕΟΌΠΛΔΕΆΟΜΝ. 

, “- - Ὡ» 

σ!;γ΄. Πῶς δεῖ προσφέρεσθαι τοῖς τὰ μείζονα τῶν 

ἁμαρτημάτων παραιτουμένοις, τὰ δὲ μιχρὰ 
ἀδιαφόρως ποιοῦσιν. 
Ν᾿ 7 Φ 1 5 ͵ -ὉὉ Ν τω 

χ ποίας αἰτίας ἐχπίπτει τις τῆς διηνεχοῦς 
μνήμης τοῦ Θεοῦ. 

, "» 

σιε΄. Ἔκ ποίων σημείων γνωρίζεται ὃ μετέωρος. 

σι;ς΄. Πῶς πληροφορηθῇ ψυχὴ , ὅτι τῶν ἁἅμαρτη- 

μάτων χαθαρεύει. 
, Δ ΓἌΘΕΝΝ ϑα; τ ἴῷ ΄ 3: ΄ " σιιζ- Πῶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων ἐπιστρέφειν χρή. 

σι,η΄. Εϊ τὰ χαλὰ χατ᾽ ἰδίαν ἀρέσχειαν ποιεῖν ὃ 

λόγος συγχωρεῖ. 
, - -᾿ “- 

σι,θ΄, Πῶς πληροφορηθῇ ψυχὴ ἀποστῆναι τῆς φι- 

λοδοξίας. 
, , , - ΕΣ - .“ Δ .5. 3. 

τ΄. Τίς ὁ τρόπος τῆς ἐπιστροφῆς, ὅτι περὶ ἀοράτου 

ἐστὶν ὃ λόγος. 
γ. 3 }} δ Ὗ [} Ὁ, ’ὔ Ἁ 

τα΄, ᾿Ἐὰν δὲ εἴπη, ὅτι οὐ χαταγινώσχει μου τὸ 

συνειδός. 

τβ΄. Εἰ χρὴ ἀπὸ τῆς οἰχονομίας διδόναι τοῖς ἐν-- 

δεέσι τῶν ἔξωθεν. 

τγ. Εἰ χρὴ τοῖς παρὰ πάντων λεγομένοις ὑπα- 

χούειν ἐν ἀδελφότητι. 

Εἰ ὑπὲρ τῶν παραδεδομένων τῇ ἀδελφότητι 
παρὰ τῶν οἰχείων θελόντων διδόναι τι χρὴ 

τδ΄. 

δέχεσθαι. . 
τε΄. Εἰ δεῖ λαμθάνειν παρὰ τῶν ἔξωθεν, ἤτοι χατὰ 

χάριν φιλίας, ἢ προχατειλημμένης συγγε- 
νείας. 

᾿ , , " - , 

ἀλ8το΄. Μετὰ ποίου τρόπου τὸ ἀμετεώριστον χατορ- 

θοῦται. 

«ζ΄. Εἰ χρὴ ἐξ ἐφημερίας ἀπάρχεσθαι τῆς ψαλ- 

μῳδίας ἢ τῆς προσευχῆς. 

τη. Εἰ χρὴ τὸν διδόντα τι ἐν ἀδελφότητι ἀμείβε- 

σθαι" καὶ εἰ κατ᾽ ἀναλογίαν τοῦ δόματος ποιεῖ- 

σθαι τὴν ἀντίδοσιν. 

τθ΄. Εἰ τῶν συνήθων χαὶ χατὰ φύσιν γινομένων 

τινὶ, χρὴ τολμᾶν εἰς κοινωνίαν τῶν ἁγίων 

παρέρχεσθαι. 
τί. Εἰ χρὴ εἰς κοινὸν οἶχον προσχομιδὴν γίνεσθαι. 

τια΄, Εἰ χρὴ εἰς ἐπίσχεψιν ἀπέρχεσθαι, ἐπιζη- 
ἢ ἐξ 

τουντῶν τινων. 

τιβ΄. Εἰ χρὴ τοὺς ἐπισχεπτομένους λαϊχοὺς προ- 

τρέπεσθαι εἰς εὐχήν. 

τιγ΄. Εἰ χρὴ ἐργάζεσθαι ἐπισχεπτομένων τινῶν. 



ὝΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤ᾽ ΕΠΙΤΌΜΗΝ 
“ 
ρων. 

ῬΕΟΟΕΒΜΙΓΠΜΟ ΙΝ ἈΕΒΟΤΊ,ΑΒ 

Ῥγθνίογος. 

΄ . 5 . ᾽ . 

Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς, ὃ διδάσχων ἄνθρωπον “ν Βοηΐρπιβ Ποῖι5., 411 ἀο661 ΠΟΠΪ ΠΟΘΙ 5016 Π| 1 Π|, 
Ἶ 

γνῶσιν, τοῖς μὲν τὸ διδασχαλιχὸν πεπιστευμένοις 

χάρισμα παραγγέλλει διὰ τοῦ ἀποστόλου ἐμμένειν 

τῇ διδασχαλίᾳ,, τοῖς δὲ χρήζουσι τῆς ἐκ τῶν θείων 
διδαγμάτων οἰκοδομῆς διὰ Μωσέως παραινεῖ λέ-- 
γων᾽ ᾿Επερώτησον τὸν πατέρα σου, χαὶ ἀναγγελεῖ 

σοι" τοὺς πρεσθυτέρους σου, χαὶ ἐροῦσί σοι. Διόπερ 

ἀνάγχη ἡμᾶς μὲν, τοὺς τὴν διακονίαν τοῦ λόγου 

πεπιστευμένους, ἐν παντὶ καιρῷ προθύμους εἶναι 
πρὸς τὸν χαταρτισμὸν τῶν ψυχῶν " χαὶ τὰ μὲν, ἐν 
χοινῷ τῇ ἐκχλησίᾳ "ἢ πάσῃ διαμαρτύρασθαι τὰ δὲ, 
ἰδία ἑκάστῳ τῶν προσιόντων παρέχειν ἑαυτοὺς χατ᾽ 
ἐξουσίαν ἐπερωτᾶν, τά τε πρὸς ὑγείαν τῆς πίστεως, 
χαὶ ἀλήθειαν τῆς χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πολιτείας, ἐξ ὧν ἀμφοτέρων 
ὃ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος βεδαίως τελειοῦται" “ὑμᾶς 
δὲ μηδὲν ἄχαρπον παριέναι, μηδὲν ἀργὸν ἑαυτοῖς, 
ἀλλὰ πρὸς οἷς ἐν τῷ χοινῷ μανθάνετε, χαὶ ἰδία 

περὶ τῶν συμφερόντων ἐπερωτᾶν, καὶ πᾶσαν σχο- 

λὴν τοῦ βίου πρὸς τὸ χρήσιμον διατίθεσθαι. Εἰ οὖν 
εἰς τοῦτο συνήγαγεν ἡμᾶς ὃ Θεὸς, καὶ ἡσυχία πολ-- 
λὴ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν θορύδων ἐστὶ, μήτε πρὸς ἑτέ- 
ρᾶν τινὰ ἐργασίαν τρεπώμεθα, μήτε ὕπνῳ πάλιν 
παραδῶμεν τὰ σώματα, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μερίμνη χαὶ 
ἐξετάσει τῶν ἀναγχαίων τὸ λειπόμενον μέρος τῆς 

νυχτὸς διενέγχωμεν, πληροῦντες τὸ εἰρημένον ὑπὸ 

τοῦ μαχαρίου Δαδὶὸ, ὅτι ἐν νόμῳ Κυρίου μελετήσει 
ἡμέρας καὶ νυχτός. 

ὁ Βγουο {Πι4 4 παϑὶ Ῥγοοπηΐττ πα θοὉ ναυΐασπ {{{π|-- 

Ἰὰπι δἰ Ἰοουπι ἴπ γαν]ῖ5 ΘΟ Ἰοῖθιι5. Τὰ αἴτοας (οἰ5], 
οοπεϊποπίον Ἰοσαηΐαν δρα!α: τππὶ Ἰοπρίογ 5 τὰαχ Ὀγὸ- 
ὙΟΓΟ5, δίῃ ῬγΓΟσΣπηΐο, 5ἴπο Τὰ Ρι]α, ἴθ α}1ὰ ἀἰδιΐη- 

οἴϊοπο, 5ῖο αὐ οχ αἰ βάιιο σουρυ5 ἀπιιπὶ οἤϊοϊαίαν, 

»  οάοχ (0]». πάσῃ περὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου 

ΤΟΜ, 1, 

1ἰ5. φυϊάθιι αι 115. ογθ Ἰτιπὶ Θδὲ ἀοπιιπι οοθη αὶ 
Ρυοῖρὶς ρὸν Αροϑβίο! πὶ, τὰ ρϑυβονογθηΐ ἰπ ἐο- 

Οἰνῖηα, 605 ψΘῸ «πὶ ἀἰνιπουῖιπι «Οοι ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ 

«οὐϊοαιϊίοπο ἱπάϊροπε,, ρον Νογβθοη ἀὐἠπιοποῖ, 
ἀἸοοΠ5 : Ζπίθττοσα ρμαΐγοπι ἐμπιπὶ, οἱ ἀπιπιιανὶϊ 

εἰδὲὶ : πιαγογος ἔπος, δὲ αἀϊσοπὶ εἰρὶ. Οὐαρτορίον 

ΠΘΟ6556 65. ΠῸ5 συ 6π), {|| 115 οΥΘ “{π|Π} 651 Π}1]- 
Πιι5 ἀοοθηϊ,, ρᾶγαῖοθ 6586 οπηηΐ ἰθηροῦο οἱ 
ῬΙΟΙΉ[Ο5 Δ ἰπδι μι θη 5 ρου οἰ π ἀβάιι6 ἃ ΠἰΠπηὰ5., 
δὲ πο ὁ ΡῈ] 166 σου πὶ ἰοτὰ δοοϊοϑία σοη βίαν, 
πηοΐο ᾿Υναυπὴ ΡΟ ΠΔ]ΓΓΟῸ ἸΠΠΙΟ {16 ΘΟΓΙΠῚ., 

αὶ δ πὸ. Δοοθϑβουϊηΐ, τ 5110. Δ τατιι. ΠῸ5 
ΒΘΟΥΒΙ1ΠῚ ΤΟΘΑΤΟ ροβδίηΐ {65 ρον ΕΠ πη δὲ ἃ 5ὰ- 
πἰταΐοπι ἢ οὶ, οἱ δὰ νου το πὴ 6]115 νυν θη αὶ υἱίιι5, 
41 οδῖ οχ ϑνδῆροιο Ποηι πὶ Ποϑινὶ {651 ΟΠ νἰδιὶ., 
6Χ {ιίριι5 αἰγίϑαιθ ποιὸ ΤΠ) οὶ οοπϑίαηοι" ρου ΠοΪ - 
ἴπι Ὁ γὸ5 γϑιῸ,, Πἰ ΠῚ] οἰϊοϑβιιπι , ΠΙ81] ν οἷ5. ᾿η ἔγτι-- 

οἴποβιιηι ΓΟ] {πιο Ὁ, 5841 ρΡοοῖο ιν Θὰ, {185 ἴῃ ΘΟ η}- 

πλιιπὶ Ἰβο εἶδ, οιΐα πὶ ρυϊ ναιῖτα. (6 σθθιι5. οοηάιι- 

ΟἸΒΙΠΠτι5. ᾿π θυ Ροσαγθ, ΘΕ οἴηπθ νἱϊς οἴΐαμη. αὐ 

γοβίγαμῃ αἰ ΠΠατοιὰ αἰ νΊσονο. ΕὙΡΟ δὶ πῸ5 ἰπ πο 

σοΠρΡορσαν Ποι5, πη] τα π6., αιοά δὰ οχίθυπο5 
{πΠ} ] τπι5 Δ πὶ, γθάι6. ΟΡ αἰ μα, Ποάι6 δὲ 

«υΙιαπ). Αἰ ἀσοπάπιπη ΟΠ ΡΠ}, ΠΟΙ 116 
ΒΟΙΏΠΟ ΓΕ Θ.5 ΘΟΓΡΟΤὰ ἐγ ΔΠΊ15.) 5606 ἴῃ πηθα!- 

τὰ π415 ἀὸ ΘΧρΘμ θη 15. ΓΘ] 115. ΠΘΟΘΘΘΆΓ 8. ἐγ Πϑ5ὶ- 
δᾶμηιι5. ΓΘ] τι πὴ ΠΟΟΙΪ5 ραγίθηι, Θχ ρθη αι 
ἀϊοίαπι 651: ἃ Ὀθαῖο Πανὶ : ἤπ ἰθρ6 ])οπεϊτιὶ πὶ 6-- 

αϊίανίζι εἶδ ας τιοοίο. 

διαμαρτύρασθαι. Μοχ ᾿άοπι Μί3. τά τε πρὸς οἰκοδομὴν 

καὶ ὑγείαν, αὐ «αἰϊφεαιίοπεπι εἰ ἱπιίο αν ϊαίεπι χεεὶ. 

ς Ἄρρ. ῥυίπιιβ ὑμᾶς δὲ μηδὲν ἀργὸν ἐν ἑαυτοῖς, μιηδὲν 
ἄχαρπον παριέναι. 1ὰ γεγο ἴῃ (0}". Ἰερίζαν: ὑμᾶς δὲ 

μηδὲν ἄκαιρον, ἀργὸν ἑαυτοῖς, μηδὲ ἄκαρπον παρεῖναι. 

Ῥεαὶ, 93. 
10. 

ι.Τίηι.1.3. 

Ῥειι!.32.7. 

Τεαὶ.τ.3. 
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ΤΟΥ ΕΝ ἉΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂, 

Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Α΄. 

414 

Α ΘΑΝΟΤΙ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΘΤΆῚΙ 

ΒΑΘ1ΠΠΠΙ1, 

ΟΕΞΒΔΒΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟΙἙῈ ΛΕΟΘΗΙΕΡΙΞΟΟΡΙ͂ν 

ΙἹΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ Ι. 

Εἰ "ἔξεστιν ἢ συμφέρει τινὶ ἑαυτῷ ἐπιτρέπειν, καὶ Β 4η 1ἴσθαι, απὸ ἐχρεάϊαι αἰϊομῖ, μὶ εἰν ϊροὶ μεγ- 

ποιεῖν ἢ λέγειν ἃ νομίζει χαλὰ, ἄνευ τῆς μαρτυ- 
ρίας τῶν θεοπνεύστων Γραφῶν. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ῥοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντος περὶ 
“μὲν τοῦ ἁγίου Πνεύματος - Οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ 

ξαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀχούσῃ, ταῦτα λαλήσει᾽ περὶ 
δὲ ἑαυτοῦ " Οὐ δύναται ὅ ΥἹὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐ-- 

, σ - 

δέν" χαὶ πάλιν, Ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὖχ ἐλάλησα, 4 
ἀλλ᾿ ὃ πέμψας με Πατὴρ, αὐτός μοι “ἐντολὴν ἔδ:»- 

χε, τί εἴπω, καὶ τί λαλήσω " χαὶ οἶδα ὅτι ἢ ἐντολὴ 
αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν" ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ, χαθὼς 

εἴρηχέ μοι ὃ Πατὴρ, οὕτω λαλῶ - τίς ἂν εἰς τοσαύ- 

τὴν “ἐξέλθη μανίαν, ὥστε ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τολμῆσαί τι 

χαὶ μέχρις ἐννοίας λαθεῖν, ὃς ὁδηγοῦ μὲν τοῦ ἁγίου 

καὶ ἀγαθοῦ Πνεύματος χρείαν ἔχει, ἵνα χατευθυνθῇ 
εἰς τὴν δξὸν τῆς ἀληθείας, χατά τε νοῦν, καὶ λόγον, 

καὶ πρᾶξιν, τυφλὸς δὲ χαὶ ἐν σχότει διάγει, ἄνευ 

τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ φωτίζοντος, ὥσπερ ἀχτῖσι, ταῖς 
ἑαυτοῦ ἐντολαῖς; Ἣ γὰρ ἐντολὴ Κυρίου, φησὶ, 

τηλαυγὴς, φωτίζουσα ὀφθαλμούς. 1 Επειδὴ δὲ τῶν 
ἐν ἡμῖν στρεφομένων πραγμάτων ἢ ῥημάτων τὰ 
μέν ἐστιν ὑπὸ τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἁγία 
Γραφῇ διεσταλμένα, τὰ δὲ σεσιωπημένα " περὶ μὲν 
τῶν γεγραμμένων, οὐδεμία ἐξουσία δέδοται καθόλου 
οὐδενὶ, οὔτε ποιῆσαί τι τῶν χεχωλυμένων, οὔτε πα- 
ραλεῖψαί τι τῶν προστεταγμένων" τοῦ Κυρίου ἅπαξ 
παραγγείλαντος, καὶ εἰπόντος - Καὶ ὁ φυλάξῃ τὸ ῥῆῇ- 

4 εξ. ἱεγυ5 τοῦ αὐτοῦ ὅροι κατ᾽ ἐπιτουνήν, εὐμοάεπι 
γεδαία ἐπ ἐρίλοπιεπ τεάαοία. ΑἸῖτον ἴπ ΟοἸοχάπο, 
ἀρχὴ τῶν κατ᾽ ἐπιτομὴν χεφαλαίων, ἐχείιινι σαρίζαπε ἐπ 
ἐρίκοπιεπ ἐοαοίοχιιπε. 

»  εἴεγεβ ἄπο ΠΡ τὶ ἔξεστι χαὶ συμ. Μοχ Βεᾳ. Ῥτῖ- 

ταὶ εἰ ο55. τῶν γραφῶν. ΑἸτι5 Μ5. τῶν θείων γρα- 

φων. 

«όοοσυϊα μὲν ἀδεκξ φυΐάοπι ἴπ συ]σαιὶς : Ξε ἴῃ τὸ- 
τουῖθιιβ ΠΡ τῖβ τερεγίξαγ, Ηκας ἔαβῖι5 ξουρία βυηξ ἴπ 

Οὐἱρεγίῖπο, περὶ μὲν τοῦ ἁγίου πνεύματος τοῖς μαθηταῖς 

αὐτοῦ ὅτι αὐτὸ ὑμᾶς ὁδιγήσει εἰς πᾶσαν ἀλήθειαν - οὐ γάρ, 
σε Ἰλοπεῖπιις ποσίθν" «7 σις ΟἸιγ σεις εἶς δὲρίν ἵει σαπ- 

[ν 

πεζαὶ βάσεγο αϊοογονε ψια θοπα εαἰςίϊπιαί, 
εἴτα ἐθειϊπιοπίμπι αἰνίπαγιπι δεγίρίμγαγιμπι. 

ΒΈΞΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οτπὶ ΠΟΠΉΪΠῚ5. Ποϑῖου 16 5115 ΟΠ γϊϑίτ5 ἀἶσαξ 

αὐϊάεηι ἀδ βαποῖο ϑρί γε, Δίοσι ὁπεῖηι ἰο ιιδίμν ὦ ]οαπ. τ. 

φεπιθίΐροο, 5εα φιιδοιιπιιθ αμάϊεγί!, μας ἴο- 13. 
φιοίμ : ἀ6 δεῖρϑο νεῖο, δοπ μοίεσι ΕἸζίμς ἃ 56 7σαι. 5.10 
[πεογὸ ψιιάψιαπι : εἴ Ἰϊδγιιπη.,, Ερο δὰ πιδῖρϑο χ.... 
ποθ σίέπι ἰοηιιείιι5, σϑ ιιὶ παῖδε πιὲ Ῥαίεγ., 49.350. 

ἔρ56 πεϊ]ιὶ τπατιάαίιπι ἀδαϊ! χει ἀΐσαπι,, εἰ ψιῖα 

ἐοψιιαν : οἱ σοῖο ἡπία πιαπά αι 6715 υἷα οἰοτ- 

πιά ὁδῖ : 4μῷ ἜγσῸ 8850 ἰοψιοτ., σοι αϊαῖξ ταϊἐιῖ 

Ῥαΐον., οἷς ἰοηιίοτ ; 4α]5 δοὸ ἀεπιεπίῖς ἀδνεηϊεξ, 
ἘΠ ἃ β5εῖρϑο ἁιάθαξ αἰϊψαιᾷ γ] σοριδιοπο σοη- 

εἰρθνθ, 4υϊ βοῖ!σθὲ ἀπιοίογα ϑαηοίο δἰ Ρόποὸ 8ρὶ-- 
τσ ἱπάϊσοαξ, αὐ ἀἰγίσαξινγ ἴθ νἱᾶπὶ γϑυ λεῖβ., 

5ῖν 6 ἴῃ πηθηΐθ., 5'ν 6 1Π ΘΘΓΠΊΟΠΘ , 51:08 ἴῃ δοίϊοπϑ, 

δὲ οδθοι5 51), δὲ 'π τ πο τὶ ἀθραΐῖ, ϑἷπθ 50]8 
Ῥ πεῖς ἴρ5ο Ποιηΐπο ποβίγο 1}65ι ΟΠ γιδίο,, χαὶ 

5ι115 πιὰ πελε5. ΤΠ πᾶ π| γα 15. ΜΠ πϊπαὶ ἢ γι - 
ἐθρίμπι ἐπεῖπι ]οπιῖπὶ,, ᾿ηητῆς, ἐμοϊέϊεπι,, ἐἰ{πιῖ-- 
γιαπ οοσμῖος. θεὰ Φαοπίατη ΓΟΙῸ ΠῚ τι γθΥΒΟΓιι πὶ 
ἀριιά πὸβ5. υιϑι του πὴ 4}1ἃ ἴῃ βϑαποίᾳ ϑογρίαγα 
Ρεγ Θοιμϊηὶ πηαπάαίιτη ἀδοϊαγαία ϑιιηξ, 4}18 5}! 6η- 

το Ρυεοιθγμηἶβδα : 46 115 Φα 61} {185 δου ρία σα ηΐ, 
πα}}1 οὐπηΐπο Ἰΐσοὶ ἀὰξ αἰϊφυϊὰ ἔδοογθ θογιη, 

Ῥεαί. 18.9. 

4 γϑεῖτα δαπε, ἀπ ΔΙ ας ΟΠ τίου ΘΟΓΌ ΗΝ 

{85 Ἰυ558 δι1π|., οαπὶ ΤΠ ΟΙΏΪΠῈ5 5616] ργοθοθρουῖ!, 

οἵο ψιΐάεπι εἰϊσαὶ εἰ ἰδοὶριμέϊς σεῖς - ἴρεε νὸς ἀεάϊμοεῖ ὧν 

ὁπεπαπε υεγιαίεπι, εἶς. 

ἃ Τὕπως Μ5. ἐντολὴν δέδωχε. Ηαια Ἰοπος γοσυϊαπι 
τί εχ πὰ ἶ5 Μί55. αϑα]ἀϊπηι5. 

ς Ἄερς. ῥτίπιιβ εἰ ΟΟΙΡ. ἐξέλθοι. 

Γ οἄεχ Οομθεξ. ἐπειδὴ τοίνυν. Μὸχ Βερῖϊ ἄυο εἰ 
ΟΟἹΡ. πραγμάτων ἢ ῥημάτων. ΠΙαα, ἢ ῥγμάτων, ἀρεταὶ 

ἃ ναϊσαιῖς, Ν ες τἴὰ παυ!ῖο μοὶ Μ85, ἄϊτιο σὰπι Ἄο55. 
ντολῆς τοῦ χυρίου. 

ε Απεΐχαϊ ἔγοβ ᾿ργὶ χαὶ φύλαξαι, εἰ σεγνα πὉϑνιιπι, 

ἘΔ εἰ Οοὔεχ Οοπρεῖ, καὶ φυλάξη, Ξεγναδὶς, Τϊά εν 

Ἀες. ῥυίπιις 5 ἐγώ, 
38, 



59; 5. 

Ὁ ἀἸΧΘ : 1 Ὶ δορνανὶς φεγδ τισι φιοὰ ρμγοὶρῖο 

μεν το. {δὶ ᾿ιοάϊο : ποτὶ αὐγίοῖος αὐ ἔρδιιπι, τιθὸ ἐθίτα- 

27. Πιδ5 αὖ ἱρϑο. Ῥουνη44}0}}15. ΘηἸ πὰ αι] η}. {1 101] 

ΘΧΘΡΘοΙ ΓΟ 5:06 δι, ἀἰάτι6 φλ ] το 16 η15., 4] 

ΒΑΒΙΙΙΙ ΟΕΒΑΒΕῈΤΣ ΘΟΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

᾿ ΕἸ ΕῚ 

μα ὃ ἐντέλλομαί σοι σήμερον᾽ οὐ προσθήσεις ἔπ 
ΣΕ Ξ ἈΠῸ δ- ΞΞ ΑἸ.) 

αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἀφελεῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ. Φοδερὰ γάρ τις 
» Α ἐχδοχὴ κρίσεως, χαὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος 

τοὺς τοιοῦτόν τι τολμῶντας " περὶ δὲ τῶν σεσιωπη- 

605 4] ΔΙ] τ δ} βῃλοα! αὐιάθη!., ἀθνοναθ : ἀ(ὸ Ε μένων χανόνα ἡμῖν ἐξέθετο ὁ ἀπόστολος ΠΠαὖλος εἰ- 

15. νΘιῸ 415 5:16 10 Ρνϑοϊου ἴα σι Π.,. ΓΘΡΊ]ΪΔ ΠῚ 
πΟΡΙ5. ἐραΠ 1} ἀροβίο]ιιβ ῬΆΜΪ5.,. αὐτὴ ΕἸΧῚ : 

1. ὕον. το, Θπιτιὶα πλεῖ [ἰσοπὶ., σα ποσὶ οηιτῖα ἐσ ροαϊιηε: 

22.-- 271. Ὁπιπὶα πηϊ]ιὶ [ἰοοπὶ, σοὶ ποτὶ οπιπῖα «εἰϊβοαηί. 

ϑηῖο πιιοεῖ δι 6οῖ., χιιθναΐ : 5θ χιιοί αἴ’ ὁ- 

σίτι5... ετιιςηιεῖσιο. Οὐᾶνο ΠΘΟΘ556 ὉΠ ΠΪΠῸ οϑβὲ , 

͵ , ΜῈ τος ἈΚ ΞΆΕΕΥ, ΤΣ ΑΝΟΣ 
πών - Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει: 

7 “ΜῈ Ἐπ 3 3 7 5 Ὁ “- 

πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰχοδομεῖ. Μη- 
.᾽ι δὶ ε - , ὁ. Ἃλ Ὧν -ς ΄, ο΄ δεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕχα- 

σ, Ἂ Ὁ Ὁ τ ὙΕῚ σὰς “» στος. “Ὥστε παντὶ λόγῳ ἐπάναγχες ἡ, ἢ τῷ Θεῷ 
Ε 5: Ὁ ᾿ "ὑποτάσσεσθαι χατὰ τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ, ἢ ἄλλοις 

διὰ τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ. Γέγραπται γὰρ, Ὕποτασ- 

απ Π6Ὸ 6Χ [115 τπδηαῖο βι}0]1οἱ., Δα} Δ}115. ρνὸ- 415 σόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόδῳ Χριστοῦ. ἹΚαὶ ὁ Κύριός 

ρος. 5. Ῥίον πη πατιιπὶ {ΠΠ1|π|5.. ΒΟΥ 111) δϑί ΘΠ]}} : δ"- 

Ξῖς 716εἰὶ ἱπενίσθηι ἵτπι {πιοτὸ (Πρ  οιἷ. Οὐη οἱ Τ)οπμ Πτι5 

ΡΣ 08 Οιὶ στε ἱπίον υος 6556 πιαρβπῖιδ., δ} οἠι- 
34. γυπιηι μοϑ Γθιηιιι5., δὲ ΟἸιτιίτετι 5 ΟΡ νι 5; ἈΡΆ]Π1οΠὰ-- 

15. νἸ 6] 10 δὲ ἃ 5115. ψ Οἠ αι Π Πθ115., ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ ᾿}0511|5 
οαπ.6.38, Πομλ 1, αἸοοη 5: 7 δοοπαϊ 6 οὐῖο, τιοπὶ τι 

7}αοίαπι αοἰιτιίαίοηι πιθάηὶ 9 56 νοἰιμπιίαίθηι 
6715, φιεὶ ηιϊοὶς πιὸ, Ῥαϊτίς. 

Ν τ , 
φησιν" Ὁ θέλων ἐν δυῖν εἶναι μέγας, ἔστω πάν- 

Σ΄ Ν , “ιΝ 3 , 
τῶν ἔσχατος, καὶ πάντων δοῦλος, ἀπηλλοτριωμεέ - 

-Ὁ 5 αὶ , 

νος δηλονότι τῶν ἰδίων θελημάτων χατὰ μίμησιν 

αὐτοῦ τοῦ Κυρίου λέγοντος" ἹΚαταδέδηχα ἐχ τοῦ 
3 πὰ τ ἜΑΡ ΕΝῚ ΔΑ . 5. ΝΙΝ τ 

οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 
ἢ ἘΣ , ; 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός. 

ΙΝΤΕΆΒΟΘΑΤΙΟ 1|Ι. 

Ομαίδηι ρΓῸ [65 5ἰοπθιι α 56 Ἰαμίτιο θα σοῦ θυ οαπΐ 

φιιὶ οἰπιιΐ δοοιιάμπι [λοι οἷν γα υοἰκι, 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

απ, {πὸ ἃ Ποιηΐπο οὐΐάιιθ Δοσθ θη ρμ1Ὸ- 
Ῥοβιϊα οϑῖ,. οἴιπὶ ΕἸΧῚΣ τ ϑὲ σις τες ροδὶ τὸ 

αι, χα, ϑθπῖγθ, αὑτιθροὶ οθηιειρϑιιπι., εἰ ἰοἰΐαι ογμοοηι 

246. διίαπι, δἰ ςθηιιαίτ" τα. Οὐ] 6 η ἀὐι[θ] νὴ Πὰ- 
Ῥοδιὶ Ππουτ τὐπιπη πο τι6., ἀἸοίαι. θὲ ἰπ θὰ, 
4 δα ᾿ρβίιπὶ ρου ποι, Ἰπι υ ΓΟ ΠΟ ΠΘ. 

Ἀ Τ]ηιι5 Μίς5. θεῷ λόγῳ : 760 7εννο. Μοχ Βδρ. ρυὶ- 
τηῖ5 οἵ (010. κατ᾽ ἐντολὴν αὐτοῦ ἢ ἄλλοις. γέγραπται 

γάρ. Ἀδρ. ἴογειιβ. εἴ (οι θοῦ. ἢ ἀλλήλοις. Οαἴονα αἱ 
βιρτα. Αὖ' 015]. βεοιηάιι ἐπάναγχες ἦ, ἢ τῷ θεῷ ὑπο- 
τάσσεσθαι κατὰ τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ, ἢ ἀλλοῖς διὰ τὴν ἐντο- 

λὴν αὐτοῦ : 4πιὸ ἴπ (οάϊοο μ]απα βιπς οπχπΐα, οἷ 5ιῸ 

«πιο ’οθο ροβῖτα. [τὰ ἀπίοηι πάθοι (ἷ5], ρυΐχηιις, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Β΄. 

Ποίαν ὁμολογίαν ἀπαιτεῖσθαι δεῖ παρ᾽ ἀλλήλων 
ΤΣ τ ΤῸ 7 :1 Η͂ ν , 

τοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ζὴν χατὰ Θεὸν βουλομένους. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου παντὶ τῷ προσερχομένῳ 

ἃ προταθεῖσαν, εἰπόντος" Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου 

ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυ- 
" ΠΕΣ πα - , Π’ ἊΝ τ, 

ρὸν αὑτοῦ, καὶ ἀχολουθείτω μοι. Τούτων δὲ ἕχα-- 

στον οἵαν ἔχει δύναμιν εἴρηται ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ 

ἐρωτήματι. 

ἐπάναγκες, ἢ τῷ θεῷ ὑποτάσσεσθαι χατ᾽ ἐντολήν : ἴπ οα- 

ἰουῖβ ααϊοπὶ σοπβοπί οπὶ (οἶ5], βοοππῆο, 564 Προ 

γαχίατο, δὶ απο ναγίαιο “οὶ Ροίοδὶ, βοητοητατα 

ποπ᾿ πηίαϊ. ἘΜ1 χατ᾽ ἐντολὴν αὐτοῦ - γέγραπται. 

4 ἘΔ οἱ ἀπτι5 (Ομ εῇ. προταθεῖσαν. ΑἸτον Οοπι- 

Ῥεῖ, προσταχ! ἴσαν. Ἀδ5. τογίϊιι5 προταχθεῖσαν, 



ΠΕΟΌΠ ΒΠΕνΙυ5. ΤΚΑΟΤΑΤΕ. σδϑ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄. 

Τὸν ἁμαρτάνοντα πῶς ἐπιστρέψομεν, ἢ μὴ ἐπι- 
στρέφοντα πῶς ἔχειν χρή. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς προστετάγμεθα ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰπόντος’ 
᾿Ἐὰν "ἁμάρτῃ ὃ ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐ- 
τὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ᾿Εάν σου ἀχούσῃ, 
ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σου" ἐὰν δὲ μὴ ἀκούση, 

παράλαδε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόμα-- 

τος δύο μαρτύρων “ ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. ᾽Εὰν 
δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐχχλησία. ᾿Εὰν δὲ 
καὶ τῆς ἐχχλησίας παραχούσῃ, ἔστω σο!: ὡς ὃ 

ἐθνικὸς χαὶ ὃ τελώνης. ᾿Εὰν ἄρα γένηται τοῦτο, 

᾿Ἀρχετὸν τῷ τοιούτῳ ἥ ἐπιτιμία αὕτη ἣ ὑπὸ τῶν Ὁ 

πλειόνων, τοῦ ἀποστόλου γράψαντος. Ἔλεγξον, 
ἐπιτίμησον, παραχάλεσον ἐν πάσῃ μαχροθυμία, 
χαὶ διδαχῇ. Καὶ πάλιν: Εἰ δέ τις οὐχ ὑπαχούει 
τῷ λόγῳ ἡμῶν, διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον σημειοῦ- 
σθε" χαὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ. 

ν 

ΙΝΤΕΚΒΕΚΟΘΑΤΙΟ 1Π|. 

Οποπιοεῖο οοπινογίθπιι5 ρεσσατπίοπε : αὶ δὶ ποτὶ 

ςοπνογίαί 5656, ψιιουποίῖο οἰἰπὶ {ἰ 10 ἀσοπάϊεπι οἷς. 

ἘἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ψοΙας Ργθθοθρίιπι οϑί ΠοΡὶ5. ἃ Πομηΐπο,, οαπης 

αἰχίς : δὲ ρεοσανογὶς [Γαίεν" πι5, σαάδ, οοΥτῖρο 
διιτη ἐπεῖθν [6 οἱ ἰρδιιπι σοίππι. δὲ 6 απαϊογῖς,, {ι-- 
ογαίιι5 ἐς [παίτοπι {πίη : δὲ ὑθγῸ πὸπὶ αμαϊογίτ,, 

αὐ ιν ἰδοιπι δἰΐαιτ τιτατίπι., απ ἄμμος, πὶ ἰπ ΟΥῸ 

ἀπμογιιηι δοίην απ {τίμιπ σοί οπιπιθ Ὁϑγνιίπι. 

Ομοά ςἱ ποπὶ αἰαϊογὶϊ δὸς, αἷς θοοϊοείω. δὲ ἀτι-- 

επι ποτὶ αμαϊογι μοι Θοοϊοοίαπι,, οἷὲ εἰδὶ 

δἱομί εἰλιπῖσις εἰ μι] ίσαπιις. 51 ἰϊααιιο ποο οοη-- 
πἰηραῖ, διεξηοϊς (αἰΐ οὐγμιραιίο μας, ψμ πὲ α 

Ρἰμείνιιδ; οὐ ΑΡΟΒΙΌΪι5. βου ρβθιῖ : «ὅγριο, 
ἵπογθρα., οὔϑθογα ἵπι οπιτιὶ ραιϊϊοπῖῖα, εἰ ἀοοιτίπα. 

ΕἘλτ τα βι15 : Ομοε οἱ ψιιῖς ποῖ ον οαϊε σογνο πιο-- 
δίγο, μὲ ἐρίσίοϊαπι τίσ τιοίαίε., εἴ πὸ εοπιπιῖ- 

δοθαπιϊπὶ οπίπι {ἰ10, μὶ σοπι{ιπάαίιιτ. 

ἘΕΡΩΤΗΉΣΙΣ Δ΄. 

᾽Εάν τις καὶ “ εἰς τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα στενοχωρῇ 
τοὺς ἀδελφοὺς, λέγων, ὅτι ὀφείλετε μετανοῆσαι; 

μήποτε χαὶ αὐτὸς ἄσπλαγχνός ἐστι, χαὶ τὴν Ε 

ἀγάπην καταλύει. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου διαδεθαιωσαμένου μὲν, ὅτι ᾿Ιῶτα ἕν 
ἢ μία χεραία οὐ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως 
ἂν πάντα γένηται᾽ ἀποφηναμένου δὲ, Ὅτι πᾶν ῥῆ- 
μα ἀργὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἵ ἄνθρωποι, ἀποδώ- 
σουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρα χρίσεως " οὐδενὸς 
δεῖ χαταφρονεῖν ὡς μικροῦ. Ὃ γὰρ ' καταφρονῶν 

» Ἐορ. ῥυίπηις ἁμάρτῃ εἴς σε ὅ. 

ὁ Ἄρρ. Ῥγίπιιιβ εἱ (01]Ρ. χαὶ τριῶν. Μοχ ἰάοπι Μ5. 

σταθῇ. ἙΔτΕ εἰ Ἀδρ,. τοτεϊις5 σταθήσεται, 
ἃ Βορ, τογεϊι5 οἱ οατ τῇ ἐχχλυσία. Αὐ ἄπο ΜΕς, 

σασι  ἴο55, τῆς ἐχχλυσίας. ΑἸἸΙΦα πο μοὶ (0}}. ἡ ἐπὶ 

τῶν πλειόνων, σα 51 δον απι μὲμγινιισ. Ῥοσὶ νοσοπὶ 

πλειόνων ἴα Ἰορίταν ἴῃ ' ο55. οἵ ἴπὶ αἰτῖς ποθ θιι5 ΠΡΥ 5, 

καὶ ὡς παραδέδοται ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου γράψαντος. 

ΙΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ 1Υ. 

δὲ φιιὶς τὸ ἰονὶςοἰπιὶς οἰΐαπι ροοσαιὶς οοαγοίοὶ ἀὸ 

πγϑθαὶ {Παϊγός., πὶ ὐογϑὶς : 1) νοις ἀθογὸ 

Ραωπίιοπίίαπι,, τιπι αἴ οἱ ἰρδθ ἱπιπιϊσεγίοοΓ 5 

65ὶ, εἴ ἐμαγίκαΐοφηι εἰϊδεοίνίι. 

ἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οπη ΠΟΙ πιι5 [ἢ αν ου  ἰοΐα ὉΠ ἀξ ἡγζαχίδι. 5 

ὉΠ.) ἀρΙοΘπ ἃ ἰθσθ ΠῸΠ ΡΥ εἶ Γ, ἄοπϑο οηι- 
πὰ ἤαπῖ, ΡΥΟΠα ΠΕ ἀν ΘΥ π|ι6 βου Π65. 6 ομηπὶ 

Δαιιμ. ι8. 
15.--οι7. 

2.0 ον».2.6. 

Τίσι. ἡ. 

ὝἼΠ):ς5.3. 

ι, 

2. 
9. 
ιή. 

- 

18, 

δίαιικ. 12. 

γϑῦρο οἴἴοσο «ιοᾷ Ἰοαιιῖ Πιουῖπὶ, γα]οπθηι ἴῃ 36. 
Τα οῖῖ ἀϊθ 6558 γϑ τ τγῸ 5... ΠΪΠ}] σΟὨ θα πο πά πΠὶ 

651 “ιιαδὶ ράγνιμ). Ομ δπῖμι, πα, σόπὶ σοπ-- Ρεγον. χ3. 

ὁ δὶς νοίογος. φυϊθατα ᾿ἰρτῖ. νόου α εἰς δεοβὲ πὶ 

νυ] ραι5, Μὸχ Οὐοάοχ δ οββ. μετανοεῖν υυήποτε χαταλύει 
ἐνυξο το 3 Ν - 

τὴν ἀγάπην ἄσπλαγχνος ὥν, εἴ ἴΐα φασάχιο πα])νοὲ (]- 

βουεῖπιιβ, ἰδὶ αοα ρτὸ μήποτε μάροὶ μή. Ηδρ. ῥτὶ- 
πλι5 ψμήποτε χαταλύῃ : σιἴογα δπΐοπι ἴΐα αὖ ῬΥΪΟΓΟΒ 

ἦτο (οαϊοο5. 

ΓΟ οάοχ 55. ὁ γὰρ καταφρονῶν, φυσὶ, γράμματος, 

χαταφθαοήσεται, ΑἸΤα απο μοὶ ἄτιο ΜῈ 5, ἄλλως δέ, 

13. 



ομι.5,33. 

Ῥρον. 1ι3. 
ὅτι 

ῬεηΣ τ: 
16... 

2. ον. ἢ. 
ι1. 

δή 

ἐθηιτιὶέ, σοτιἐθηιτιθίμιν" ὁχ Θά. ἘΠῚ αἸϊὰ5. 4ιια]6 ρθο- 

5. ΒΛΒΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΛΡΟΟ. ἈΒΟΠΙΕΡ. 

πράγματος, φησὶ, χαταφρονηθήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

οαΐαηι ἀιιθαὶ {15 ραν απ ἀἸσθγο., ΡΟϑί πὰ} ἪΝ Ἄλλως τε ποῖον ἁμάρτημα μιχρὸν τολμήσει τις εἰ- 
ΔΡοϑβίο!υβ πᾶπο ῬΓΟΓΑΠ 56 Π ΓΘ ΠΠΔΠῚ : ΤΠ Ρ ργ- 

ναγίσαίοτοην ἰορῖς ]}}διπὶ ἱπι]ιοτιοτας ἢ Οτοά 5ὶ 

5[{π}} 18. ΤΠ εἶδ ῬΘΟΟΔίμ 658 7). ΠῸΠ 06, 81 

114, 56 ᾿πάοῇπιτθ. οἴηηθ ΟΠΊΠΙΠΟῸ Ρθοσαίμπι., 

ΤΠ] Π ΒΟ 005. Θ5Γ 4] 51161, πο 4] γϑάδυραμ, 
τἀ απ 41 νΘπθηπηὶ γΘΙ πὲ ἴῃ. 60 4πὶ ἃ 

νοηθηαΐα θδϑεϊα ΠΙΟ 115 οϑῦ.. ΠῸΠ ἃ [6ΠῚ Θχἰμηδε. 

Οὐϊποιίαμη 4 6] αϑιηο δϑὲ, θνουτῦ ΠΡ ΓαΊΘηῚ. 
Βουῖρίαμη δϑὲ θηΐηι : Ομΐ ρματοῖς ὑαρσιῖο, οὐἱϊε [1- 

{ϊπιτι συμ τ φιὶ αὐιέοπι, εἰ ριτ, αἰ σοπίον ἐα- 

διίραι. 

“ τ 5» , ΕἸ ΄, [} λὴ ᾿ πεῖν, τοῦ ἀποστόλου ἀποφηναμένου, ὅτι Διὰ τῆς 

παραδάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις; Εἰ δὲ τὸ 
, τἄ ͵ὔ δ , 5: “Ὁ Ἄ Ν ΦὌΛΕ 

κέντρον τοῦ θανάτου ἣ ἁμαρτία, οὐχ ἥδε, ἢ ἥδε, ἀλλὰ 
8 τῷ 

; 
,"ος 

ὃ τὸν ἰὸν ἐναφεὶς τῷ δηχθέντι ὑπὸ ἰοδόλου, οὐχ ὃ 

ἐξαίρων. Καὶ τὴν ἀγάπην " δὲ οὗτος χαταλύει. Γέ- 

δε ψα κε εν  Ἐδ' το μας τω ἯΣ ΣΣΑΡΣΝ ἀδιορίστῳ δηλονότι πᾶσα ἁμαρτία, ἄσπλαγ- 
ἐστιν ὃ ἐφησυχάζων,, οὐχ ὃ ἐλέγχων " ὥσπερ 

ΓΡΡΣΣ “ᾳ τ ἢ , τ 
γρᾶάπται γάρ᾽ Ὃς φείδεται τῆς βαχτηρίας, μισεῖ 
αὐ « Ὡ ἀρ όνν ἊΣ 3 -Ὁ 9 ΄ ον ἐδ ὁ 

τὸν ἑαυτοῦ υἱόν - ὃ δὲ ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει. 

-:::::::-:::.::-.:::-:-Ξ:5::.Ξ:-..-.--::15::::...:3:.:.::.:..:..-ἰ---.-. 2." "0 ΠΠΠ Ὅ 1  ΄  - -- 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ν. ἘΡΩΤΗΣΙΣ Ε΄. 

Ομουπιοάο ἄοϑθαί ψεῖς ρωπιιθτίϊαηι ἀθογθ ἐδ Βὶ Πῶς ὀφείλει τις μετανοῆσαι ἐφ᾽ ἑχάστῳ ἁμαρτή- 

δἰπιριιϊς ρϑοοαιἷς., οἴ οὐ 5πιοεϊ γγμοίτι5 ραπὶῖ- 

ἐοπίϊα ἀΐβπος οσίοπάογο. 

ΒΈΘΡΟΝΒΙΟ. 

ΝΙΠλ για δὶ Πα] θα ἀπ τηῖιηι 115... 41} αἰχὶι : 
1 πἰφιιίαίοηι οὐϊο παι, οἱ αἰ οπεϊπαιι 5 5ιιτη. 

Τίθ πὶ δὶ ρυφβ ΕΠ 61 {πιὸ τ θυ ταν 1 δοχίο Ρδα]- 
110 5. Θὲ 1π ἃ 1115. Πλ1{{|5..). ΕΓ δὶ [6 υ {185 Ὁ ρθο- 

οαΐαπη. 4}0 4110 δἀτηϊδδιιπι [ἀοΐα [1556 ἐθϑία!γ 

ΑΡΟβιο] 5, 4}0 115.,. 4ἰ βθοιηάιπι Π)οιιπι. 60Π- 
τοϊδίαεὶ Γἀθνὰπι. Εθδδ ὁπΐηι, πα 011, λθ0 ἔρϑιιπι 

δϑοιπάπιηιν 12 6ιπὶ οοπίγιδίαγὶ ο5., φμαπίατι ἔπι 

φονὶς ορογαίτηι 65: δοἰ οἰ αϊπιοπι: σοά ἀθζετι- 
δίοπθην,, δϑ ἱπαϊσπαίίοτιθηι,, 5θ εἰπιοότοπι,, θα 

ἡδειἀετγίιηι., 564 υἱπαϊίοίαπι, ὁοὦὦ ὠηιεἰατοτιθτη. 

1η οπιπῖθιι5 οα]ιϊδιιῖςὶς ὐος ἱποοπίαπιϊπαϊος 6556 

ἐπι ποροίῖο. [ἰάθη 5], Ζαομὶ ὀχθηρ!]ο, ορρο- 

518} ν αῖθ ΟΥ̓ΘΌΟΥΟ ΘΧΟΟΙ ΠΟΥ. 

ἃ ΠΙια, ἀλλὰ τῷ ἀδιορίστῳ δηλονότι πᾶσα ἁμαρτία, 

ἀδεϑ ἴῃ ΚΝ οβϑὶὶ (σαῖοο εἴ ἴπ Ἀδρῖο ῥῬυΐπηο. Οοπα θοἤβῖιβ 
ἴῃ 1νῖ5. νου θὴ8. ἀοργθμοπάονα 5101 νἱάοιαν ϑ[οϊσατῃ 
«παπιήατα βογουιζαΐοιη. ΝΝ ἀπ, πα, Ῥοσοαϊα τηᾶστια 

ἃ Ῥᾶννῖ5 ποὰ Ἰβοθυ Πιπέι : 5641 οπιμΐὰ ὁχ ἀπ οίο ΓΝ 

βοη το ἃ πιαρηα δαπῦ, (λ1 ἃ ἀπιτοπι, {πα 50, ῬΥΌΠΙΡΟΙ 

οπατΐα Ῥθοοαῖα 410] Ῥόβδὸ τηᾶσπᾶ, 51 τοβριοαί 41 

οὔομά τειν [οι 3 564 πθὸ ἀποῖου, π6ο Δ] 15 Ζυι 54 ὰ πὶ 

πόρσαΐϊ ΠΧ 6558, 4ιι:5 Ῥάγγα ϑαηΐ, 51 οαλη σταυϊου!- 

Ῥι5 σοιηραγθη τα, 

Ε ᾽ - ΝΨῃ Δ “457 

ματι. καὶ ποίους ἐπιδείξασθαι χαρποὺς ἀξίους 

τῆς μετανοίας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὴν διάθεσιν ἀναλαδὼν τοῦ εἰπόντος, ᾿Αδιχίαν 

ἐμίσησα, χαὶ ἐδδελυξάμην. Καὶ ποιήσας τὰ ἐν τῷ 

ἕχτῳ Ψαλμῷ,, χαὶ “ ἐν πολλοῖς ἄλλοις εἰρημένα, 

χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ὑπὲρ ἄλλου ἡμαρτηχό- 

τος μεμαρτυρημένα τοῖς χατὰ Θεὸν λυπηθεῖσιν. 

Ἰδοὺ γὰρ, φησὶ, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι, πόσην 

χατειργάσατο ὑμῖν σπουδὴν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ 

ἀγανάχτησιν, “ἀλλὰ φόδον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, 

ἀλλὰ ἐχδίχησιν, ἀλλὰ ζῆλον. ᾿Εν παντὶ συνεστή- 

σατε ἑαυτοὺς ἀγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι. Καὶ 

πολυπλασιάσας τὸ ἀντίθετον χατόρθωμα, ὡς ὃ 

“αχχαῖος. 

»0οάεχ (0]Ρ». ἀγάπην δὲ χαταλύει ὁ τοιοῦτος. Μοχ 

ΒἈδρ. Ῥυπηιβ τὸν υἱὸν αὐτοῦ - ὁ δέ. 

ς ψοουΐα ἐν αἀ τα 6θὲ ὁχ Ν Όβ5} Οοάϊος οἴ εχ μος. 

Ῥυΐπιο. ΠΡ πα ᾿Π οπὶ 111 Πρ γὶ σοίουοβ οασπὶ (]Ρ. ὑπὸ 

τοῦ ἀποστόλου μιεμιαρτυρημιένα. τοι; χατὰ θεὸν λυπηθεῖσιν, 

χαὶ ταῦτα ἄλλου ἡμιαρτηκότος. ἰδού. 

ἃ ΠΙὰ, ἀλλὰ φόθον... ἀλλὰ ζῆλον ἀἀ!αϊξα βαπξεχ ΥΌΞ511 

γοϊουὶ ΠΡγῸ οἵ ὃχ 1115. {τἰθι5, Ῥασϊο πίε ἅϊτιο Ν55. 

κατειργάσατο ἐν ὑμῖν. 



πεόῦικ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ς΄. 

Ὃ λόγῳ ὁμολογῶν μετανοεῖν, τὸ δὲ ἁμάρτημα μὴ 
διορθούμενος, “τίς ἐστιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Περὶ τοῦ τοιούτου γεγράφθαι λογίζομαι" Ἐάν 
σου δέηται ὃ ἐχθρὸς μεγάλη τῇ φωνῇ, μὴ πεισθῇς 
αὐτῷ " ἑπτὰ γάρ εἶσι πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. 
Καὶ ἀλλαχοῦ" “Ὥσπερ χύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν 
ἑαυτοῦ ἔμετον, χαὶ μισητὸς γένηται, οὕτως ἀν- 
θρωπος τῇ ἰδία χαχία ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ 

ἁμαρτίαν. 

ΒΚΕνΙ5 ΤᾺΛΟΤΑΤ,. 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΆΑΤΙΟ ΥἹ. 

Ομ νορνὶς δοη [ θίμν 56 μωπίίογο, μϑοσαίμιπι 

Ὁ ΘΤΙῸ σιοῖὶ σοΟΥΤριἐ, ψιιῖς Θ5,. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Εχ βεῖπιο ἀδ6 θὸ φυὶ μι} υϑπιοαὶ θὲ, Ἰὰ δουρί 
[εἶθ556 : ϑὲ ἐθ τορανογὶξ ἐπϊππϊοιι5 τπαρπα ϑθ06., π6 

ογθαϊἀογὶς οἱ : δϑρίθπι θπῖπι διτιξ ποημίία ἐπ 
απίπια 6715. ἘΠ αἸῖο ἱπ Ἰοοο ; ϑέομεξ. σαπῖς Οἰμηὶ 

τοῦιίονίε αὐ σπίτι σοπιίζιιτη., οἱ οὐἰϊ ὶ ἰς ὁ οἱ : 

σα μόπιὸ σία πιαϊίτα γονογίομς αὐ ρμοοοαίτιπι 

διετίηι. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Ζ'. 

Ὑἰ τὸ χρίμα τῶν ἐχδιχούντων τοὺς ἁμαρτάνοντας. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

βαρύτερον ἐκείνου οἶμαι, ξ περὶ οὗ εἴρηται, ὅτι 

Συμφέρει αὐτῷ, ἵνα χρεμασθῇ μύλος ὀνιχὸς περὶ 
τὸν τράχηλον αὐτοῦ, χαὶ ῥιφῇ εἰς τὴν θάλασσαν, 

γὰρ τὴν ἐπιτίμησιν εἰς διόρθωσιν, ἀλλὰ τὴν ἐχδί- 

χήσιν εἰς βεθαίωσιν τοῦ ἁμαρτήματος ὃ ἁμαρτήσας 
λαμθάνει, καὶ ἄλλους εἰς " τὰ ὅμοια πάθη προτρέ- 

πει, ὡς ἐφαρμόσαι τῷ ἐχδιχοῦντι, εἰ μὴ ἐπιδείξη.- 
ται χαρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, τὸ ὑπὸ τοῦ Κυ-- 

ρίου εἰρημένον, ὅτι ᾿Εὰν ὃ ὀφθαλμός σου ὃ δεξιὸς 
σχανδαλίζη σε, ἔξελε αὐτὸν, χαὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. 
Συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, 
χαὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς τὴν γέενναν. 

«Ἑάδιτο Ῥαγίβ, ποταπός ἐστιν, Αι Ἑάδιτο ὕεη. εἱ 

{τε5 Νῖ55, αἱ ἴῃ σοπίοχία, 

Γ 8ῖς εὐϊιῖο νεα. εὐ φααίαον Μ55, ργωΐου Ἄοβ5, 
Οὐοάίοσεπι. Ἑα το Ῥατῖβ. οὕτως ἄφρων.... ἀναστρέψας, 
δἷο διίιις τααἰϊεῖα σία ἡενεν θη ἀεὶ ρμϑοσαΐι δαιιηε; 

οἱ ἰξα φυοψας ἀρυὰ ΓᾺΧΧ Ἰορίζαν, 

: Δ 
ἢ ἵνα σχανδαλίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. Οὐχέτι Ἃ 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΡΥ]. 

Θιοάπαμι ὁ5ὲ γεαϊοίμτν ααἀνοῦδιι5 605 ἡτιὶ μθο- 
οαπίο5 ἀε επάιπιπι. 

ἘἈΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Οτανίτϑ {απ 4αοα ργοϊαίιιηλ [αἱξ ἴπ οιιπὶ ἀθ 
πὸ ἀϊοίιπι οθι: Εχροαάϊε ἰὴ πὸ σιιορ ὁπ απ 
ποῖα αϑδἰπατγία οἶγοα οοἰτεπι 6715, οἱ ργο]ἱοί αἰτι' 
ἐπ τπάγθ, ἥπιαπι τι ςοαπάαϊϊποὶ ππιιπι εἶθ ριιαὶ Πς 
ἰδιϊ5. ΟΠ ΘηΪπὶ απ ΟΠ] αΡσα ΠΟ πὰ ἃ ϑιηθπάα-- 

Ποπθηι , 564 ἐδ οπβίοημθπι δ ρϑοσαῖὶ σοπἢνπιὰ- 
τἰοπθηλ ΘΟΙΡΙΕ «αἱ ρϑοσαγὶξ, ἴμο ὙΘΙῸ ἰην ταῦ 
ΑἸ105. δὰ 5ἰμη}]ἶα γἱτα : ΦαΔηΟ νοι. ἰθίθηβουϊ 
Βα) θη δὲ ῬΑΙΓΌΠΟ 5, Πἰδὶ θά ἀθνὶ {τιοῖτι5. μο- 
πἰτοπεΐα ἀΐσποβ, σον θηΐ φιοᾷ ἃ Πομλΐποὸ ἀϊοιι πὶ 

δϑῇ : δὲ οσιῖιις {π{ιι5 δα τον σδοαπααϊϊταί {6.. ΘΓ 

διπι οἱ ὑΓΟ] 6 αὖς 16. Εσρθαϊε ὀγῖπι {ἰνὶ μι ρμ- 
γϑαΐ τἰπῖέηὶ τπϑηι ῬΤΌΤΙα {ΟΥ̓ ἐπὶ., δὲ ποτὶ (οἰ τπὶ 

ΘΟΡΡιις ἔμεπι σον οἰ αἴτει" ἐπι 6 6]ιθτιτίάπι. 

8. Οοἄοχ (0]}». περὶ οὗ εἴπεν ὁ χύριος, Νεο ἴζα πιιϊτο 

Ῥοβὲ ἄπο Μ85. οὐπὶ Δ ο85, χαὶ ῥιφῇ. ΔΙ εὐ ορ. 
τορεῖα5. ἔῤῥιπται. 

ὁ Ἀορ. ῥυΐπιιβ οἵ ΟΟ]Ρ, εἰ Ν᾽ οβ5. πρὸς 
προτρέπει, ΑἸ ἄτιο Μ88. δἰ δά τ εἰς τὰ ὅμοια προτρέπει. 

τὰ ὅμοια πάθη 

Ποϊάοπι Ἀδθρ. θυΐπει τῷ ἐχδικοῦντι, ἐὰν μή. 

Ῥιον. 50. 

25. 

νίώ. ν. ατὶ 

ἔπε. 17. 2. 

δϊαιιι. 5. 
20. 



τι σι 5. ΒΑΘ ΟΕΒΛΕΙΣ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΒΟΘΗΙΈΕΡ, 

ΙΝΤΕΒΚΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΥΠΙΠΙ. 

Ομοπιοεῖο ον ςτιδοῖρὶ, φιίθπι Ὁ Γ6 ρμωπίιοῖ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ψ αι ΤΟ ΠλΪΠτι5. ἀθοι, οὐπὰ αἸχὶ : Οοπνοοαΐξ 

ἀπιῖοος, οἱ υἱοῖπος, ἀϊσεηϑ : Οοποταςαπεϊτι πιϊ]ιὶ 

4"ἴα ἱπνοπὶ ον θπε πιθάπι, πῶ ρογίογαΐ. 

ἅπις.15.0. 

Β ΕΡΩΤΗΣΙΣ Η΄ 

τὶ - ῃ “- ΄ ΄ 
Τὸν μετανοουντὰ γνησιὼς πὼς προσδέχεσθαι χρη- 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὥς ὃ Κύριος ἐδίδαξεν, εἰπών " ὅτι Συγχαλεῖ- 

ται τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων ᾿ συγχάρη- 
, « - ν , , ν 5 ΄ 

τέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόδατόν μου, τὸ ἀπολωλός͵ 

- ἹΝΤΕΒΒΟΘΟΑΤΙΟ ΙΧ. 

Ομοπιοῖῖο ὀρσα θην χιὶ οἰΐγα ρωπὶζοπίϊαηι 
Ρδοσαί, δγίηυιι5 ατιϊππαιί. 

ΒΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

αι. κι. 
17. 

Ὁ Τοιηΐπιι5. ΡΟ Θρῖῖ, οὐ αἰχὶξ : δὲ ἀπέθηι 

οἱ δοοίοείαπι τιοτὶ αταἀἰἰοτγὶξ, οἱξ εἰδὶ οἱσιι οἱ τισι 

οἴ ριιίϊοαπιις; οἵ δἴοιξ Αροϑβίο!ιβ ἀοοι, οἴαμὰ 

5.17,655.3. ΒΟΡΡ51 : διεδιγαϊιαιξς ὐος αὖ οπιτιὶ {Γαΐγε ἀπι-- 

6. δείαπίθ ἱπιογϊτιαῖθ, δὲ ποι 5δοιιάϊηι ἱτακίι1ο-- 

τι615., φιίάπι ἀοοορογισι α πιοὺϊς. 

ἘΡΩΤΗ͂ΣΙΣ Θ΄. 

Πρὸς τὸν ἀμετανόητα ἁμαρτάνοντα πῶς διατε- 

θῶμεν. 

δ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ς ἢ Ὡς ὃ Κύριος " προσέταξεν, εἰπών " ̓Εὰν δὲ χαὶ 
- » Ψ, , Ν « .- Ν 

τῆς ἐχχλησίας παραχούσῃ,, ἔστω σοι ὡς ὃ ἐθνιχὸς 
ἐδ ΠΩΣ ᾽ 

χαὶ ὃ τελώνης " καὶ ὡς ὃ ἀπόστολος ἐδίδαξε, γρά- 
, « - Γ. δὰ Ἁ "ὮΝ -» , 

Ψψας" Στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάχτως 
τς ἃ 

περιπατοῦντος, χαὶ μὴ χατὰ τὴν παράδοσιν; ἣν 
ἄπ ἢ ΕΥΜΡΕΣΕΣ 
παρέλαόον παρ᾽ ἡμῶν. 

τ ΞΞΞΞΞΙ͂ΞΞΞΞΞΞ:Ξ-----ΞΞ------------------ "Σ΄ π- 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ Χ. 

«Ἵπῖπια {ι ἐπὶ πυτείἰς ρεσσαϊις πιίϑογ υδγεαία 

ιιονῖϊ, σι {ἱπιογο, δὲ ψιαῖνιις ἰαογγηϊΐς τϑοδίε- 

τὸ θθϑαὶ κα ρϑοοσαιῖς, εἴ χε 5ρ6, σαν αἴ6- 

οἰίοπο αὐ Ζ)δπι αοοδέεγο. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ῥτιπηιη Φα θη Ο 1556 ἀ 6] δῖ γΘΡΓΟ] Δ ϑιιδ πῃ 
γἱζδη Δη θαοία πη, εἰ ᾿Ρ58 ΠῚ 6115 ΠΠΘ ΠΟΥ τ δχ-- 
ΒΘΟΡΑΡΊ, ἀθιθϑίαυ! 416. ΒΟΥ [απ δϑὲ ΘΠ : ἤπηῖ-- 
ψιιϊίαίοπι οὐϊο ἠιαὐτιὶ οἰ αἱνοπιϊτιαίτι5. 5ιιπι, ἰόσθηι 

Ῥοαϊ.τιβ. 
ι03. 

»Ἔορ. ρῥυΐπιιβ οἵ (0]}. ὡς ὁ χύριος ἐδίδαξεν εἰπών - 

ἐάν, εἴς. (οοχ Δ᾽ οβ5. θγενῖιβ. ὡς ὁ χύριος ἐδίδαξεν εἰ- 

πὦν - ἔστω σοι ὥσπερ ἐθνιχύς. 

ὁ Απεχαὶ ἀπο ΠΡεὶ ἣν παρελάδετε, ψιιαπε αςσοερίεεϊς. 

Βορ. βοοιπᾶμ5 ἣν παρελάθοσαν. 

ἃ γρίογος ἄπο ρυὶ οαπὶ δ οβ5. πολλαῖς οὖσα. Νοχ 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ Ἱ"΄. 

Ψυχὴ ἐν ἁμαρτίαις πολλαῖς “ταλαιπωρήσασα, 

Ὁ μετὰ ποταποῦ φόδου, χαὶ ποταπῶν δαχρύων 
Ἐπ τες ΤΣ -- ἐς ὐκβ ἘΣ Ὁ ὙΨ. 
ὀφείλει ἀναχωρῆσαι τῶν ἁμαρτημάτων ᾿ χαὶ με- 

᾿ ; Ξ ΌΡΗ 
τὰ ποίας ἐλπίδος χαὶ διαθέσεως προσελθεῖν τῷ 

Θεῷ 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρῶτον μὲν ὀφείλει μισῆσαι τὸν χατεγνωσμέ-- 
- λ 

νον ἑαυτῆς πρότερον βίον, καὶ τὴν μνήμην “ αὐτὴν 

σικχαίνουσα χαὶ βδελυσσομένη. Γέγραπται γάρ" 
ι ἘΜ ΆΆῃΆ{{ΨΗ ἐγκ πορέν 
Αδικίαν ἐμίσησα χαὶ ἐδδελυξάμην., τὸν δὲ νόμον 

ἅϊτιο Μ55. προσελθεῖν τὸν χυρίω. 

ὁ Ἄεσ, ῥυίπηβ εἰ Οοπιθεῖ, αὐπὴν σιγχαίνουσα. Ἀδρ. 
ἰεγίϊα5 σιχχένουσα. Οοα εχ (Ο]Ρ». συχαίνουσα. ἘδΙΕοπο5 

γοΐογοβ σιχχαίνουσα. Ἐδοϊ᾽ πουϊζαβ γοοὶβ, τὶ απ γασῖα 

ἃ ΠΙΡγαν 5 βου Βουθῖτν 



ππβούτα 

δου ἠγάπησα. "Ἔπειτα δὲ Γφόῤδου μὲν διδάσκαλον 
λαμβάνειν τὴν ἀπειλὴν τῆς αἰωνίου χρίσεως χαὶ χο- 

λάσεως, δαχρύων δὲ χαιρὸν γνωρίζειν τὸν καιρὸν 

τῆς μετανοίας, ὡς ἐδίδαξεν ὃ Δαδὶδ ἐν τῷ ἕχτῳ 
ἈΡΩς Ε' : ρηβδ βα 

ΨΨαλμῷ, Πληροφορηθεῖσα τὸν χαθαρισυὸν τῶν 
ὔ -Ὁ - " - ἁμαρτημάτων διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἐν τῷ 

μεγέθει τοῦ ἐλέους, χαὶ τῷ πλήθει τῶν οἰχτιρμῶν 

τοῦ Θεοῦ, τοῦ εἰπόντος, ὅτι ᾿Εὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι 

ὑμῶν ὡς φοινιχοῦν, ὡς χιόνα λευχανῶ " ἐὰν δὲ ὦσιν 
ε ΄ ε Ρ - -«"᾿-πἪΡ Ὃν» 
ὡς χόχχινον, ὡσεὶ ἔριον λευχανῶ. Τότε τὴν ἐξου- 

σίαν καὶ τὴν δύναμιν λαδοῦσα τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρε- 
΄ ᾿, Ε ́ ὖὶ ε Ζ ὐλ ΄ λ στήσεως, λέγει, "Τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται χλαυ- 

θμὸς,, καὶ εἰς τὸ πρωΐ ἀγαλλίασις. "Ε στρεψας τὸν μὰ αὐ πιαϊμίϊπιπι ἰωια. Οοπνονιϊδιὶ ρμίαποίιιπι " 

χοπετόν μου εἷς χαρὰν ἐμοὶ, διέῤῥηξας τὸν σάχ- 
χον μου, καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην " ὅπως ἂν 

ψάλῃ σοι ἣ δόξα μου. Καὶ οὕτω προσελθοῦσα, 
ψάλλει τῷ Θεῷ, λέγουσα" Ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι 
ὑπέλαδές με, καὶ οὐχ ἔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου 

ἐπ᾽ ἐμέ. 

ΒΆΒΥΙΟῸΒ δ 7 

απίοπι ἔπαπι εἰ ]θαὶ. Ἰλοὶπ θ γουῸ εἰπηου 5 πιαρὶ- 
51 ΠῚ ἀΒΘΈΠΊΟΙΟ. ἐο ον ηἱ ἡ 101] ἂο ΒΡ ΡΠ 1ΟἿ. οοπι- 

ΤᾺΛΟΤΑΤΕ,., 

Ε πὴ πα ΟΠ πε ; ΓΟ ΠΊ 116 ΘΟ ΠΟΘΟΟΙῸ, ΓΘ ΠΊρι15 ἰδ νγ-- 

ΠῚ ΠῚ [ΘΠ Ρ115 6556 ρα Π ΓΘ ΠΕ60, αὶ ἀοουὶ! 1)ὰ-- 

νἱὰ ἴῃ βοχίο Ῥϑβαϊπιο. Οὐΐρρ σον εἰδϑίπιθ οὐαὶ 
Ρθσοαῖα ρανρανὶ μον ϑαπρσαΐποηι ΟἸιν σε, ἴπ΄ πιὰ- 
δαϊτϊπθ τη βου σου ἴα, δὲ πια ἰτα ἀπ Π 56 8-- 
τἰοπιιηι 1)61, 4υἱ αἰχὶι, δὲ γμογὶπί ροοοαία τυϑείγα κα. τ. ν8. 

ψιιαδὶ μ]ιωπίοοιιπι, δἰ οι τεΐνοιη εἰθαϊνανο : οἱ οἱ 

ιογίπε πε σοσοίπιιπι, σοι ἰαπάπι ἀθαΐνανο. Ταπι 

ἀθηλιιπὶ παοία λοι] θη ἃς ροιοϑίατομ μ᾽ αοο πα 

60, τοῖς : “Ζ4 Ὑνεϑρόγιιηι ἀδπιογαν τι" Π6έτι5, δὲ Ῥεαὶ. 29.6. 

πιθιιι ἐπε σαι ιν ταϊμιῖὶ : οοπϑοοϊϊδιϊ σασοιίην 

πιθιιηι, οἱ οἰ οι πιε οεἰϊοεὶ πιὸ ἰοἰἰεα, μι σαποι {ἰνὶ 

εἰογῖία πιθα. Αἴάιιο ἰἴὰ ἀοοθίθηϑβ, ρ58 11 1)60., τὸ 
αἴοῖς : Εἰχαϊξανο 16, 1) οπιῖπο, ιογιαπι διι506- 

Ριδιϊ τπθ, πθὸ ἀεϊδοιαςιὶ ἱπιϊπιῖοο 5 Π1605 51.061) 16. 

ἘΡΩΊΗΣΙΣ [Δ΄. 

Πῶς κατορθοῖ τις τὸ μῖσος πρὸς τὰ ἁμαρτήματα. 

ὴΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Δεὶ ἐχ τοῦ ἀηδοῦς χαὶ λυπηροῦ ἀποτελέσματος αὶ 
τὸ μῖσος πρὸς τοὺς αἰτίους τῶν τοιούτων ἐγγίνεται. 

᾿Βὰν οὖν τις πληροφορηθῇ ὅσων καὶ ἡλίκων καχῶν 

γίνεται αἴτια τὰ ἁμαρτήματα, αὐτομάτως χαὶ ἐν- 

διαθέτως πάσχει τὸ πρὸς αὐτὰ μῖσος, οἷον ἔδειξεν 
ὃ εἰπών " ᾿Αδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐδδελυξάμην. 

ΙΝΤΕΆΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΙ. 

Ομοπιοάο οὐογὶξ ἡιιῖς μοοοαία. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Ἐνδηίι5 {Ὁ15118. ἀὸ ΠἸΟἸΘϑίτιθ 56 ΠΡ 6. Οὐ απ ρἃ-- 
ΥἱὉ Ἰη 605, 41 6] ϑηηο {] ΓΟΥ ΤΙ ΠῚ ἁιιοἴ ΟΡ 65 διιηΐ. 51 
οὐ Ἰσίταν ΡΟ ΘΙ μ 511} 5117) πο. δὲ Φυδ πίονι Πλὰ- 

Ἰουτιπὴ οατιθα ρΘορα[ὰ 5᾽Π|, Θὰ ΒρΟΠ 6 δὲ ΘΧ ἈΠΙΠΊΟ 
ῬΓΟβο αν Θ᾽ αϑιηοϊ οὐΐο, {πα}. οδίθπα τι, αὶ 
αἰχῖς : Πιϊφιίαίοην οὐΐο πανὶ οἱ αϑοπιϊπιαίιι5 
διιηι. 

ΞΞ.-ς-------Ἐ-  “ -ο-------  - τ π ς΄ -  --ς------- - - ----------- ----- - -- - -  “πό------- 

ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ 1Β΄'. 

Πῶς πληροφορηθῇ ἣ ψυχὴ, ὅτι ἀφῆχεν αὐτῇ ὁ Θεὸς 

τὰ "ἁμαρτήματα. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΙΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΙ. 

Οἰμοπιοείο αππιι5. παῦθαὶ! μογϑιαϑβιιτ) μθοσαία 

δἰδὶ α 60 {πῖ556 Τοπιῖδδα. 

ἈΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

2: 13. 

ἸΤνίά.ν. ἃ. 

Ῥεαὶ. χι8. 
162. 

᾿Κὰν θεωρήσῃ "ἑαυτὴν ἐν τῇ διαθέσει τοῦ εἰ- ΝΟΙΏΡΟ 5ἱ υἱάθυῖς [ΓΘ τιι ἢ 56.) δἴοιι! {Ππ|π|, (τ 

Γαπιυ5 ΝΜί5, φοθδουμένη διδάσκαλον. Μοχ ἅϊιο Μ95. 
τῆς αἰωνίου χολάσεως. 

5 Τοΐαπι 1Ππ4, τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται χλαυθμὸς, χαὶ 

εἰς τὸ πρωΐ ἀγαλλίασις, 5υυγηίαπι οδὲ οχ δ οβοῖὶ Οοάϊος 

οἵ οχ Ἀὸρ. ρῥυΐπιο, 
ἃ Ἄρρ. Ρυΐπιιβ τὰς ἁμαρτίας. 
» Απιψαὶ ἄτιο Πρ ἑαυτήν. ἤορ, (ονειι5. αὐτήν, 

Ἐαλὶ αὐτόν. Μοχ Ἀσρ. Ῥγίανιις οἱ Ὁ}. ὁ γὰρ θεός 



{υϊάενι, 

Ῥεαὶϊ. 
1- 

1πε.1τ5.13. 
577. 

100. 

ὅ88ὃ 

αἰχῖε - Πιϊφιίξαίοην οὐἄϊο μανεὶ δὲ αϑοπιϊπαῖιις 
σίσπ. Ἰλθιις. δηΐα οαπλ ἀπ᾿ βϑηϊειιπι ΕἸ Π τ ΠῚ 5011} 
ῬΙῸ τοι ϑϑίο πο ῬΘΟοαΓΟΥ ΠῚ ΠΟΒΙΡΟυ πὰ «θη 51, 
θὰ, «υαηειη ἴῃ Ρ50. [1 τ, ΘΙ ΠΡ Ὲ15 1 Δ ΓΘΟΘΘΘΙ1ΠῚ 
δοπάοπανῖθ. ΟἸοπίδηι διιΐθν. τ βθυ σου 18π| οἱ 

Ἰαατοίθτη αν ϑαποῖιιθ οαπῖῖ, ἰΘϑίδ τ π|6 ΤλΘιι 

ἨΙΙ5ΘΥἸΘΟΥ ἰθ 1) 6556, δὲ 7 5[π|π}, ΠΘΟΘ556 {πΟυ 1 {πιο 
δὲ Ῥγορμοῖοο οἵ ἀροβιο}] ἰπ ας 5 αὶ 46 ρα πιτθηεῖα 

ἀσιιηΐ, τοι] ογο, Θὰ ἃ ΠΟΡ8. Θ οὶ, τὰξ ἀρράγθδηϊ 

ἡπάϊεῖα. 7 ε{|85 Τλ6ὶ.,. δὲ μηἰβουϊοου ἴα ̓ρϑίιι5. ἴῃ 

ΘΟΠ ΘΠ Πα 15 ΡΘΟσα 5. ΘΧΟΡΟΘΆΓΙΝ. 

5. ΒΑΘΙΠΗΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ἈΠΟΗΙΕΡ. 

πόντος" ᾿Αδιχίαν ἐμίσησα χαὶ ἐδδελυξάμην. Ὃ γὰρ 
Θεὸς ὑπὲρ τῆς ἀφέσεως τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημά- 

τῶν χαταπέμψας τὸν μονογενῇ αὐτοῦ Υἱὸν, τὸ ὅσον 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ προλαδὼν πᾷσιν ἀφῆχεν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ 

ἔλεον χαὶ χρίσιν ἄδει ὃ ἅγιος “ Δαδὶδ, καὶ μαρτυρεῖ, 

ὅτι ὃ Θεὸς ἐλεήμων ἐστὶ χαὶ δίκαιος, ἀνάγχη τὰ 

εἰρημένα ὑπό τε τῶν προφητῶν χαὶ τῶν ἀποστόλων 
εἰς τοὺς περὶ μετανοίας τόπους παρ᾽ ἡμῶν γίνεσθαι, 

ἵνα ὁ τὰ χρίματα τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ ἀναδει- 

χθῇ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν 

τελειωθῇ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΠΙΠΙ. 

“«{π οροτίθαΐξ μοκξὲ ναριίδηια ρφοοαπίοπι εἶδ βαἰτῖθ 
ἀἰοερόγαγὸ, δὲ ἱπινϑηὶαζια ἐγ πεεἰ {τι ἀϊτι6 ρεθοοα- 

(οτιίπι τ απὶ τπιδητι6 αἰ οἰ δπιοεῖϊὶ τη θπδιγατα 
Ῥϑοσαίογιιπι 5ρεγαπιάπιηι 51 ἐπ δοπὶρ πίίαιε 7) εἰ, 

ΡῈ ρωπίιοπίϊαπι. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

81 ΠΟΥῚ ροιθϑῖ, αὐ πα] τ 10. πιἰβϑυατοπιιηι Π οὶ 

ΠΙΙΠΙΘΡΘΙ,. ἃς Πα Πα 10. ΠΙΙΒΘ σου ἰ Π)οὶ 

ΤΊΘ ΙΒ 4 Ρ᾽ Δ ΠῚ ΟἹ ΡΟ. ΒΟΥ Ἰ]α ται", ΘΟΙ] τὰ ΟἴιΠῚ 
πλΠ ΕἸτιἀϊπθ δὲ. πηασ ΠΙ Πα Ϊπ6 ᾿ΘΟσΔΓΟΥ ΤΠ, {πΠῸ 

Δ] οἰ τιν 5065. ΟἸηΠ15. Οποα δὶ δὰ, τὶ οοηδβίαϊ, οἱ 

δ τηθηϑιιραιη. οἱ Δ] πυπηθυι πὶ γα ϊσὶ μοβϑίπί, 

{Π|6γ} ἀὐιτθ πὶ ΠῸΠ Πιιθαΐ, ταῦ πιθ αἴ ι" 4115 ΤΠ)οὶ τηΐ-- 
ΒΘ. σον ἴα πι, ἃ ΠῚ ΒΟΥ ΔΓΟΠΘ5. ΠΕΠΊΘΙΟῖ, ΠΟῚ [6 Π1- 

Ῥὰβ δϑὲ ἀθβρεναηαϊ, 5θ ἀσποβοθηαϊ μη βου ϊσοῦ- 
ἀἴαμι, ἃς ἀδιθβϑία πὶ ρϑοσαῖα, Ζιογιηι νϑηΐα ᾿ΥῸ- 
Ῥοηϊτι ἴῃ (ΠΥ Ἰ511 βασι ηθ, 6]: δου ρει). οϑῖ. 
Οὐοά ἁπίθηι ποιὰ πὰ πΔ ΘΒ ΓΑ Π 11} 511, ἦο-- 
ΘΘΠ.11" ΘΧ ΠΊΕ}115 [0 ο15, τη] ΠἸ5 116 πο 5, πη Χ  ΠΊ6 
Δα 6 ΠῚ ΟΧ ῬΑΡΆΡΟΪα ΤΠ ποϑβίνὶ 9651 ΟΠ ν]ϑεῖ, 

τι. (6 δὸ {Π10Ὸ παργαῖαν, αὶ ἀσοορίαηι Πεογθα - 
τατΘ ἢ ρΑΓΟΡΠΔ ΠῚ 1Π5 5 αΐ ἴηι ρϑοοαῖα, Ομ] 5 μα"- 
ἢ [θη τα “υΆ] 6 ΠῚ Θὲ “πα πΠίαπι σ6] να 6 ἢ πο σιιθ-- 

Υἶϊ, ΟΧ ἰρϑὶβ Ῥομηϊηὶ νου]. δ Ἰβοίπηιβ. 50 οἱ 

ὸχ θεὸς {γγροβναρ]ιῖ5. ὁχοιάοναῖ, Πα Ἰοπρο ἤρρ. 

Ῥγίπιαϑβ τὸν ἑαυτοῦ μονογενῆ υἱόν. 

ὟΝ ὸχ Δαῤὶδ, αἀάἀῖτα ο51 ἐκ Ν᾽ οϑδὶὶ νοΐουῖ ΠΡγὸ εἴ οχ 
ΑἸπ5. ἀποθιιβ. 

ἃ (οάοχ δ οβ5. εἴ (0]}. τὸ χρίμα, Ἀδρ. ρῥυίπηιις ἵνα 
τὸ κρίμα τῆς δικαιοσύνης τοῦ θεοῦ χατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

ἀποδειχθῇ, καὶ εἰς ἄφεσιν. 

“ (ὐἶοχ δοββ, ἐξαυιαρτῶντα, ΑἸΙ4α πο, γοσ᾽ ἀπτις 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ {1Γ΄. 

Εἰ χρὴ τὸν μετὰ τὸ βάπτισμα “ἐξαμαρτήσαντα 
ἀπογινώσχειν τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας, ἐν πλήθει 

χαχῶν εὑρεθέντα - ἢ ἕως ποίου μέτρου ἅμαρτι- 

ὧν ἐπελπίζειν χρὴ τῇ τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίᾳ 

διὰ τῆς μετανοίας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ πλῆθος οἰχτιρμῶν Θεοῦ ἀριθμῆσαι, καὶ μέ- 
᾿ {352 - -»" 5» ᾿ 3 , γεθος ᾿ἐλέους Θεοῦ μετρῆσαι δυνατὸν, ἐν συγχρίσει 

, ΄ 

πλήθους χαὶ μεγέθους ἁμαρτημάτων ἣ ἀπόγνωσις 
΄, 2. ΦΧ - Χ « ΦῈΝ "ἢ ,ὔ 

γινέσθω. Εἰ δὲ ταῦτα μὲν, ὡς εἰχὸς, χαὶ μέτρῳ 

ὑποθάλλεσθαι, καὶ ἀριθμητὰ εἶναι συμδαίνει, Θεοῦ 
Ν᾽ι - "Ἶ ΓᾺ ΝῚ ᾿ - ἀδύ 

δὲ ἔλεος μετρῆσαι καὶ οἰχτιρμοὺς ἀριθμῆσαι ἀδύ- 
; 

νατον, οὐχ ἀπογνώσεως χαιρὸς, ἄλλ᾽ ἐπιγνώσεως 
μι κ ᾿) 

ἐλέους χαὶ χαταγνώσεως ἁμαρτημάτων ᾿ ὧν ἣ ἄφε- 
- - “4 - ε 

σὶς πρόχειται ἐν τῷ αἵματι ἐτοῦ Χριστοῦ, χαθὼς 
5 , 

γέγραπται. Ὅτι δὲ οὗ χρὴ ἀπογινώσχειν, διδασχό- 
“ δ Ὶ , ΄' ἌΔΛ » 

μεθα πολλαχοῦ μὲν χαὶ πολυτρόπως, μάλιστα δὲ ἐχ 

τὴς παραδολῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

τῆς ἐπὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ λαύδόντος τὴν τοῦ πατρὸς οὐὖ- 
, ν ΄ : ς ΄ τ 

σίαν, χαὶ χαταναλώσαντος εἰς ἁμαρτήματα. Οὗ ἣ 
Ψ ΔΤ ΞΞ 

μετάνοια "οἵας χαὶ ὅσης ἑορτῆς ἀξία γέγονεν, ἐξ 
αὐτῶν τῶν ῥημάτων τοῦ Κυρίου μανθάνομεν. Καὶ 

διὰ Ἡσαΐου δέ φησιν ὃ Θεός" ᾿Εὰν ὠσιν αἵ ἅμαρ- 

τίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῷ " ἐὰν δὲ 

Ν5. χρὴ τὸν τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίαν, 

Γι. Ν᾽ ο55. οἵ (0}}». εἰ Ἀδρ, ρυίπηιβ. Αοχ ἐλέους ἴῃ 

οατεῖ5. Φοριἀογαθαίατ, Ἀὸρ. τογίιι5. μέγεθος ἐλέους μιε- 

τρῆσαι. 

Β Ἄερ. ῥυίπιιβ αἴματι τοῦ χυρίου, Ααἀάϊία 65 πὸὶ 
Ἰοῆβο γόουϊα χαὶ ἐσ ΠΡ τὶς νου θιι5. 

ἃ Ἄορ. ρυΐπιι μετάνοια οἵα καὶ ὅσης. [δ᾽ ἀρπι (0]}». 

χαὶ πόσης ἕορ. 
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ὦσιν ὡς χόχχινον, " ὡς ἔριον λευχανῶ. Ὅπερ ὀφεί- 
᾿ "Ὁ 

λομεν εἰδέναι ἀληθὲς μόνον, ἐὰν ὃ τρόπος τῆς με- 
τανοίας ἐχ διαθέσεως βδελυσσομένης τὴν ἁμαρτίαν 

ἀξιόλογος γένηται, χαθὼς γέγραπται ἔν τε παλαιᾷ 
Ἥ ςς , ἘΣ, ἑζὴς Ἡμέν νι 

χαὶ χαινῇ Διαθήχῃ " χαὶ ὃ καρπὸς ἄξιος, καθὼς εἴ- 

ρηται ἐν τῷ περὶ τούτου ἐπερωτήματι. 

ΤΠᾺΛΟΥΤΑΤΕ. 

Ρθν' Εϑβαΐδηι ἀτοῖε Πθιι5 : δὲ γμογίμ! ροοσαία τυοςίγα 
μαςὶ ρμ]ωπίοσοιίηι, σἱοιί τιΐνοια ἐφαίνανο : εἰ οἱ 

Β᾽ γεμογίι μὰ οοοοίπεη,, σἰομὶ ἴαπάπι ἀδαΐνανο. 
Οιυιοΐ «υΐάθπι ἰαπειπηοίο ψϑυιπ 6556. ποθὶβ 
50᾽ θη τ} δϑῖ, οἱ ρα πο πεῖα» τποάϊτι5 ὃχ ἀπί πὶ αἵ- 
[δοιίοπο ᾿οοσαξι πη ΘΧΒΘΟΡ ΠΟ ΧΙ πηΐπ5. οἱ ὀχςο!-- 
Ιθη5. Δ ἢ] ϑατεν, ἴσας 50. ρα 651 τὰπὶ ἴῃ γοιουὶ, 
τὰ πὶ ἴῃ Νονο Τοβιαπη θη το : οἱ δαί [υπιοῖτις ἀἰ-- 
ΒΠαι5, ΠῚ ἀϊοιιιπι 658 ἴῃ δὰ, απὸ ὦ πος Ρονεποῖ, 
1Π|ΘΥ ΓΟ ΘΠ ΓΟΠΘ, 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞ ΞΕ τος---------------------------------------------- ---- - τς. .ςςὦςὦςὦςὦςΝςΝὦςὦςὦΦὦΦὦὁΦὁΦὁΦὁΦὁΦὁἕἔὁθΘΨΝψΨΈΘ 

ΕΡΏΩΤΗΣΙΣ [Δ' 

"Ἐκ ποίων χαρπῶν ὀφείλει δοχιμάζεσθαι ἡ ἀληθὴς 
μετάνοια. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ τρόπος “ τῶν μετανοούντων, καὶ ἣ διάθεσις τῶν 
Εὶ ξ 

ἀναχωρούντων τοῦ ἁμαρτήματος, χαὶ ἣ σπουδὴ 

τῶν ἀξίων χαρπῶν τῆς μετανοίας εἴρηται ἐν τοῖς 

ἰδίοις τόποις. 

ἽἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙΝ. 

Ἐπ γιιῖδιις, γπμοιίνιι5 ργοναπᾶα κεἷΐ ὐθγα 

ΡῬωπιϊοπιίϊα. 

ΒΈΒΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Μόογοβ ρα πΙθηττι), οἱ αἰ δοῖιιβ γδοθά θη πὶ ἃ 

Ῥθοοαῖο, οἵ βειιάτιπι Γριιστα απ ρας πιο πιὰ ἀϊσηο- 

Γιὰ γοϊαΐα ϑαπὶ πὶ βυιὶς Ἰοοΐβ. 

ἘΡΩΤΗ͂ΣΙΣ 1Ε΄. 

Τί ἐστι τὸ, Ποσάκις “ἁμάρτη εἰς ἐμὲ ὃ ἀδελφός 
μου χαὶ ἀφήσω αὐτῷ; Καὶ ἐπὶ ποίοις ἐμόν ἐστιν 

ἀφιέναι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἯἩ ἐξουσία τοῦ ἀφιέναι οὐχ ἀπολύτως δέδοται 
ἀλλ᾽ ἐν ὑπαχοῇ τοῦ μετανοοῦντος, χαὶ συμφωνία 
πρὸς τὸν “ἐπιμελούμενον αὐτοῦ τῆς ψυχῆς. Γέγρα- 

πται γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων, ὅτι ᾿Εὰν δύο ὑμῶν 
συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, περὶ παντὸς πράγμα- 
τος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ 

Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Τὸ δὲ ἐπὶ ποίοις, 

Γοὐδὲ ἐρωτᾷν ἐστι, τῆς καινῆς Διαθήχης διαφορὰν 

ἡμῖν μηδεμίαν δ δηλωσάσης, πάσης δὲ ἁμαρτίας 
τὴν ἄφεσιν τοῖς ἀξιολόγως μετανοοῦσιν ἐπαγγελλο- 

μένης" καὶ μάλιστα τοῦ Κυρίου ἐξ ἰδίου προσώπου 
ἐπαγγειλαμένου περὶ παντὸς πράγματος. 

» Οοάοχ δοβ5. ὡσεὶ ἔριον. Μοχ ἴάξηι Νίς. οἱ αἰϊὶ 

ἅτιο εἰδέναι ἀχριδῶς μόνον. 

ς 516 γνοΐογεβ «παζαοῦ ΠΡ τὶ, ΠΙυὰ, τῶν μετανοούντων, 

ἀθοβὲ ἃ νιυ]ραιῖς, 

4 ες. ρῥείπιις ἁμαρτήσει, μεεςαὐίε. Μοχ ἰάοπι Μ-. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΥ. 

Ομ οο οἰδὶ ϑἱἶς : Οποιῖῖθθ ρθοσανθυῖς ἱπ ΠῚΘ 

[γαῖου τηθιιβ, δὲ σϑιϊταπι οἱ ἢ ἈΕῚ ἐπὶ οὐ δπιοάϊ 

Ῥϑοοαίϊς πιϑῖιπι θ5ὲ σοπάοσιαγο. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ροϊοϑίαϑ γι 6 πη ϊ ποῖ ΡΒ] ῖθ ἐγ ΐα δϑὶ, 

Ὁ 564 φοπϑίϑεϊ ἰπ οροάϊθπίῖα ροπιἐθηεῖβ, δὲ 1π οο- 

σον ΐα 4 πα θοπ ἃ δϑὲ οὰπὶ 60, “πὶ ἈΠΙΠΠΔ ΠῚ 
᾿ρβίτιβ σαγαῖ. Βουρτα πὶ Πα 16. δὲ 46 τ] 15 : 
ϑὲ ἄϊιο ἐὰ υοϑὶς σΟπ Σοὶ πὶ δι ρ τ ἔογταπι, εἶδ 

οπιτιὶ τὸ ἡτπιαπιριιτα τ ρμοιϊογὶπὶ, {61 ἐς α Ῥαίγα 

τπθο, ηιιὶ ἵτι σο]ὶς θεῖ. Αἴ νοῦο ἀθ ου]αδηιοάϊὶ 
Ῥδοσδεῖϑ ἰὰ 51. ᾿πι6} Προ πάϊτιπι, πΠΘ πθοΡογΘ αι θπὶ 
Ἰῖσθῖ, οὐιπὶ Τοϑίαπηθητια. ΝΟνι πη Πα]] ἢ) ΠΟ Ϊ5 
ἀἰβογίπηθη ἱπάϊοθε, 56 αα θα 5} 106 ὲ υἱτὸ ραπίζοη- 

εἶθιια ῬΟἸ Π σθαι γϑηΐαην. οἰ 5116 : δὲ πηαχί πι6, 
ἘΞ ΟἰπῚ Τ)ΟΠλἾΠτι5 ΘΧ 51π1ἃ ᾿ρ 5115 ρουβοπὰ ΡΟ] ἸΟἰ 15 δἰ 1 

ἀδ ομηπὶ το, 

εἴ οβ5. τὸ ἀφιέναι. 
“ Βορ. (ογίι5 οἱ 055. πρὸς τὸν ἐπιμελύμενον. 

ΓΟ οάοχ Κοβ5. οἵ αἴτὸν Μϑ8. οὔτε ἐρωτᾶν. 

8 Ἀορ, ρυϊπης ναδεμίαν δυλούσης. ΑἸΙφααηῖο Ροϑὲ 

ἰάοπι Μϑ5. οἱ  οβς. προσώπου ἐπαγγελλομένου, 

ὅδ 

Ετ:α. 1. ν8. 

δῖ“). κ8, 
91. 

Δανιλι. τ, 
19. 



ἤοηι. 7.τή. 
[ΟΣ 

1υϊά. ν. 17. 

5. ΒΆΒΙΠΗΙ ΟἸἸΒΆΚΕΙ ΘΟΛΡΡΑΏΟΟ. ἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

ἹἽΝΤΕΆΒΟΘΟΆΑΤΙΟ ΧΥΙ. 

Οἰ αἰϊψιιαπιο απίπια οἔϊαπι εἴτι σοπιαίιι, ἐο- 

ἰοῦ πιαϊιγαϊϊ οι" ἤγο φιαρὶ ἱϊΐαροο, οοηι- 

Ριιπβαίισ, αἰϊφιιατιίο θόγῸ ἰα «οϊονῖς θυρεοῦ ς 

δε, τι οἰΐαηι οοπαίι α(ἀἠιιδίιο σοπιριπσὶ τιοτὶ 

Ροϑ5ϊϊ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΤΑ]15 σα! θη σοι ρα ποῖῖο ἀοππηι Π6ὶ θϑῖ, απ 
δ δχοϊταηάτιπι (ἰ6ϑ᾽ θυ 1}... ἊΓ ἀΠΙΠη115. σιιδίαϊα 
ἀΟ]οΥ 5. δ] απο ἀπ] οθἴπθ, θιι πὶ ΘΧΘΟΪΘΡΘ. 5ἰιι- 

ἄδαΐ, ἀπ δ 14 ἐδ ηΠβ γα Πά τ1Π}, ῬΌ556. ΔΠΙΠΊΠΠῚ 

ΑἸ ἢ ΠΟΥ 5 511} ΟΡΘ ἴῃ ἀβϑί ἀτια σΟμ ρι ΠΟΙΙΟΠ6 
γΘΥβανῚ, τ΄ ΠᾺΠ]}1|5. 511 ΧΟ δα πὶ ἰθοι5. 115 “αὶ 

18 Π| Θχ ΠΟΘ  σϑπτῖα ἈΠ Ἰ5Θυ Ὁ : 564] οΟ Πανὶ, οἱ 

Τὰ 6  ΠΟῺ ΡΌ586, 5111} δὲ ΠΟΒΙΡᾺΠῚ ΠΟΟ]σ ἢ Εἰα ΠῚ 

Οὐ ἴῃ Ἰ10 [θη ρον θά 1 [ΘΟ  ] Πλτι5, τη] [65ῖ 6 

ἀΡΡῸΪ  (ΠΘΉπ|6 Θηΐπὶ {Ποὺ ροίθϑί, τὶ 4 αἷ5 ἄθνο- 
Ῥοπῖθ ]1 4114 σον οββιιβ, ἃ ἀβϑθπδτν Οἰττὰ Πη6- 
αἰ ΠΟ Π ΘΠ}, ἃ6 Οἰἴγα. ΠλΜ]Γὰ ΠῚ ἀϑϑι ἀππδυηηητιθ Θχθυ- 

ΟἸ ΓΤ ΟΠ Θἢ}), οἵ ΘΟ 6) ΓΘ ΡΟ Πα Ἰοἷο ὁϑῖ, ἀπ  ΠΗ11ΠῚ 

5110} 16ἱ νἸΕ}15. 4115, ΠΟ 116. 510] ἃ] μἴβ βθυΠΉ Ε, τα 

ν6] δ δὰ {85 γα] ΠΠ|Ρον δι: }αχία θαμὶ “απ 
ἈΡοϑΙο 5 ΡγΟ Π 1} ΘΠ ΠΕ πὶ : Εἶσο ατιέθηι σαγ- 
παῖς 5ιεηηι, Ὁϑηιτπἰαἴτις σεῦ ρμϑοσαῖο. Λοπ ἐπὶπι 

ηιοά νοῖο, ἰοο ἀ80 : 5ϑ( χιιοά οαϊ, {4 Γαοῖο. 

Ετ συ θα5 : δίμπο ατείθην γα} το Θ5Ὸ ΘΟΡΘΙῸΤ' 

ἐἰπιά, ςοα φιοά Ππανῖιαϊ ἵτι τι 6 ρϑοσαίτιτη, : ΠϊΗ)]- 

γῖη ΤΠ Θῖι5 1056 1 πο)ὶθ δ ποβίγαμμ. ὉΠ] ΘΠ 
ΘΟΠΕΠΒΘΙῸ 51Π11{, 51 Ἁποιηοίίο ἈΠ] Π]Ὲ5 ΡῸῚ δὰ {180 

1 ν  τ15. ῬαΓ αν, ΘΟΘΠΙ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἀἰϊησαὶ 675. ἴῃ 

οὐ τπι8 Ροϊοϑίαϊθ 51, δὲ πὶ 5: ]}ρ5] σοηβοῖτιβ αι} 115 

1ῃ. ΤΌΡτ15 μθοοα το βοῦν αὶ ΡΟ ΤΘῚ να αἴθ], Γϑϑὶ- 

Ῥίϑοδῖ δχ Ιαιιθοὸ ἀἴα 0011, ᾿πνθη]θπ5. ΠῚ πη ϊβουῖ- 
οονἀϊα πὶ ἃ 605 ατι05 γ 6 ΡΟ ΠἾ [6 βιιβοὶ ριθποϑ, 
Ῥαναίδ Π]. 

« Ψορυ]απι ὡς ὃχ ΔΏΓΙζις ἐσίθιις ΠΡ τὶς ἀ αἸ αἰ πηι. 

ΡΒ Τπι 9. σπουδαιοτέρας ἐπιθυμίας καὶ ἐπιμελείας. 

Ηαυά Ἰοηρσε ἄτι ΝΜί55. ταύτην ἀποθαλλόντων. 

ς ΒἈος. τουίιι5 οἱ ἴος5. χαὶ συγγυμνασίας μείζονος χαὶ 

συνεχοῦς. Οοάοχ (0]Μ. ἄνευ πολλῆς μελ ς χαὶ γυμνα- 

σίας μείζονος χαὶ συνεχοῦς χαὶ ἀπαραλείπτου, ἐξαίφνης 

ἐπὶ εὐχὴν παρελθόντα περιγίνεσθαι ἑαυτοῦ. 

420 ΕΡΩΤΗΣΙΣ [ς΄. 

Διὰ τί ποτὲ μὲν ἣ ψυχὴ χαὶ μὴ σπουδάζουσα, αὖ- 
Σ ᾿ 

τομάτως σχεδὸν " ὡς ἐμπεσόντος πόνου χατανύσ- 
ΠῚ ᾿ σετα!" ποτὲ δὲ ἄπονος οὕτως ἐστὶν, ὡς καὶ βια- 

ζομένη κατανυγῆναι μὴ δύνασθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

-ὠ -» κι 
ἯἩ μὲν τοιαύτη χατάνυξις Θεοῦ ἐστι δῶρον: ἤ 

Β εἰς ἐρεθισμὸν τῆς ἐπιθυμίας, ἵνα γευσαμένη ἢ Ψυ- -" ὅ6Ὲ ἧς ᾿ 
ΧΑ 

χὴ τῆς γλυχύτητος τοῦ τοιούτου πόνου, σπουδάσῃ 
ἘΞ 
τοῦτον φβο υς 2 εἰς ἀπόδειξιν τοῦ δύνασθαι 

τὴν ψυχὴν διὰ "σπουδαιοτέρας ἐπιμελείας ἐν χα-᾿ 

τανύξει εἶναι πάντοτε, πρὸς τὸ ἀναπολόγητον τῶν 

διὰ ῥαθυμίας ταύτην ἀποδαλόντων " τὸ δὲ βιάζε-- 
Ἂ: δ κου, [2 κ - 5 σ΄ 

σθαι χαὶ μὴ δύνασθαι, ἅμα μὲν ἔλεγχος τῆς ἐν τῷ 

ἄλλῳ χρόνῳ ἀμελείας ἡμῶν ( οὐ γὰρ δυνατὸν ἄνευ ἄλλῳ χρόνῳ ἀμελείας ἧι! γὰρ ε 
Ἂ ͵ὕ Ἂν - 

μελέτης χαὶ συγγυμνασίας “ πλείονος χαὶ συνεχοῦς, 
Ὶ ᾿ ; Ἐν τς 
ἐξαίφνης ἐπί τι παρελθόντα, περιγενέσθαι αὐτοῦ) 

3 -Ὁ 

ψυχὴν ὅφ ἑτέρων παθῶν χυ- 
" 

ἃ βούλεται, 

ῳ ΦΙΛΊ ΝΣ ᾿ ἅμα δὲ δείκνυσι τὴν 
᾿ δ. δ᾿ ϑθυ ͵ ».Χ 

ριευομένην,, καὶ ὑπ᾽ ἐχείνων οὐδὲ τρύε να 
ξ υρενα γεν τς 

ἐλευθεριάζειν ἐπιτρεπομένην, χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ 
Ξ δν Τα 
Ἐγὼ δὲ 

Σ ᾿ ε ὃ 
σαρχιχός εἶμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 

Ἢ ΖᾺ ΄ , ΓΞ, Ε 
ἀποστόλου εἰρημένον θεώρημα, εἰπόντος 
ἃ 

Οὐ γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ, τοῦ-- 

το ποιῶ. Καὶ πάλιν - Νῦν δὲ οὐχέτι ἐγὼ χατεργά- 

ζομαι αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἣ οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία" τοῦ 

Θεοῦ χαὶ τοῦτο συμβαίνειν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν συγχὼ- 
, λον ἐν ᾿.3. Ὁ 5 , ΄ ς ᾿ ΟἿ 

ρήσαντος, ἐὰν ἄρα δι᾿ ὧν ἀκουσίως πάσχει ἣ ψυχὴ, 

“εἰς αἴσθησιν ἔλθοι τοῦ κρατοῦντος, καὶ γνωρίσασα 

ἑαυτὴν ἐν οἷς ἀχουσίως δουλεύει τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀνα- 

νήψη ἐχ τῆς τοῦ διαδόλου παγίδος, ἕτοιμον εὑρί- 
σχουσα τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς ἀντίληψιν τῶν γνη- 

1) σίως μετανοούντων. 

ἃ Ὑ οἴονοβ ἸΖαοι ΠΡ ΥῚ σαρχιχός εἰμι. ἘΔ σάοχενος. 
ΑἸΙΖααπῖο ροβὲ Βςρ. Ῥυίπιις νυνὶ δέ, ΘαΡθῖπ4ς Οοάοχ 

γο55. εἰς ἀγαθὸν συγχωροῦντος. 

ὁ Αππζαὶ ἀπὸ ΠΠΡΥῚ στα οβ5. ψυχὴ εἰς διόρθωσιν, 

οἱ υἱαεἰϊοες ἐπιεπάῖεξ αἰδοίιπι ἀοπεϊπαπίεπι. ΑἸὶ ἄπο 

Μ55. οἵ δά εἰς αἴσθησιν. Ῥτο ἔλθοι ΝῖΞ5. ποππα}}} Πα-- 

Ροηὶ ἔλθῃ. ϑἴατιπι (01}». δουλεύγ...-.. ἀνανή 
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ΕΡΏΤΉΣΙΣ 1Ζ΄. 

31).,2 " , "- - νἀ Ἰὰάν τις χατὰ νοῦν μνηυονεύσῃ τοῦ φαγεῖν, εἶτα 
χαταγνῷ ἑαυτοῦ, εἰ χαὶ οὗτος ὡς μεριμνήσας 

ἐγχληθήσεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ μὲν, τῆς φύσεως μὴ ἐνοχλούσης, πρὸ καιροῦ 
τῆς πείνης ἣ μνήμη ᾿γίνεται, πρόδηλος μὲν ὃ με- 

τεωρισμὸς τῆς ψυχῆς, κατηγορῶν αὐτῆς τήν τε περὶ 

τὰ παρόντα προσπαθειαν, καὶ τὴν περὶ τὰ ἀρέ- 

σχοντὰ Θεῷ ῥαθυμίαν. ἝἝτοιμον δὲ χαὶ οὕτως τὸ 

τοῦ Θεοῦ ἔλεος. Καταγνοὺς γάρ τις ἑαυτοῦ, τῷ λό- 

γῳ τῆς μετανοίας ἀπολέλυται τοῦ ἐγχλήματος, χαὶ 
ἐὰν φυλάξηται τοῦ λοιποῦ τὸν ὄλισθον, μνημονεύων 
τοῦ Κυρίου" εἰπόντος" Ἴδε ὑγιὴς γέγονας, μηχέτι 

ἁμάρτανε; ἵνα μὴ χεῖρόν τι σοι γένηται. Εἰ δὲ τῆς 
φύσεως ἀναγχαζούσης,, χαὶ τῆς πείνης χρατούσης, 

ἥ μὲν αἴσθησις τὴν μνήμην χινεῖ, νιχᾷ δὲ ὃ 

Ε 

λογι-- 421 

σμὸς τῇ περὶ τὰ χρείττονα σπουδῇ τε χαὶ “σχολῇ, Α 

οὖχ ἣ μνήμη χαταγνώσεως ἀξία, ἀλλ᾽ ἣ νίχη 

ἐπαίνου. 

ΙΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ ΧΥΙ]. 

δὲ φιιὶς σοπιθίογα ἐπὶ ἀπίπια πανιογὶ!, ἐἰοίπεο 

ἐοπαεπιπανογῖ βοῖρϑιίπι, ππιηαά ἴα εἰ ταπι-- 

χιίάπι ἀπαῖὰ σοἰἐϊοῖίο οἷς υἱτο ϑοτιθπάπιπι. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ, 

ΚΔ ΠῸ 5ἱ πιθιηουῖα, ποπάτιπι παῖανα ρΟΡ Πα] απίο, 

ΡΥ ν ΟΡ ΠΕ Θϑαγίθηϊ [δ πηριι5, ΠΠΔ Ποῖα 651 ΔΠΙΠΪ 
ἀΡοΥγ τ 0, ΔΟοιιβα 5. ̓ρ51115. {πΠπῈ ΘΡρὰ θγοΘΘ Πα 

Αἰδοιοπθπι, πὴ ουσὰ δὰ {τι Π 60 μ]αοθηΐ, 56- 

δηϊεῖθπι, Ῥαγαΐα δϑὲ ααίθπι δια πὶ δῖ. Ποῖ μηϊδουὶ- 

οογάϊα. Εϊθηΐηι δἱ α1ι5. 5θΙρϑιιπὶ σΟΠ θη Πα, 

Ραπίτθπεῖς οατιϑα ἈΡ5ο ἴπι5. 65. ἃ Οὐ πηΐπΠ6, δὲ οἱ 

οανθυῖς 6. οθῖθγο ἰάρϑιιπι, Πθον ΠοιηΪπὶ αι] 
αἰχῖε, Εδοθ ςατῖις ἤαοίιι5. 65, Ἴαπι τιοὶϊ μοοθαγο, 
γιὸ ἀφίογίις {ἰδὲ αἰϊψιϊα οοπιίίιραί. Ουοά 51 οο- 

σοηΐθ παίπιγα, δὲ ἔχ π|6 ᾿πν ΑΙ Θϑ ΘΠ 6, 56 5115 ΘΟ Τη- 
πιονϑαΐ ΠΙΘΙ ΠΟΥ), 566 ἔπη 6 ΘΠ ρου  ΓΑΙΟ {π|ΠῈ 

ον δυπιάτιη}, ἔπη ΟΡ 518 πὶ οἰγοὰ τηθ]ογὰ οσσιιρα- 

ΓΟ ΠΘ ΠῚ ; πη] ΠΟ ΐα προ ΠΟῚ οοΠπδιηπαπάα οϑί, δε 

νἱοιογία ἰατι απάα. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ 1ΠΗ΄. 

Εἰ χρὴ ἐν ἀδελφότητι τῷ ἐξαμαρτήσαντί ποτε 

φροντίδα τινὰ ἐγχειρίζειν μετὰ πολλὴν ἄσχησιν᾽ 
χαὶ εἰ χρὴ; ποίαν ταύτην. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Νινημονεύοντες τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, ᾿Απρό- 
,ὔ 5 φὸ ἢ ιῦ "-Ὁ 

σχοποι γίνεσθε χαὶ ᾿Ιουδαίοις, χαὶ “Ἕλλησι, καὶ τῇ 

Ἐχχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ, χαθὼς χἀγὼ πάντα πᾶσιν 
ἀρέσχω," μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ 
τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι, πολλὴν φροντίδα ἔχειν 
ὀφείλομεν, ὅπως μὴ ἐγχοπήν τινα δῶμεν τῷ εὖ- 
αγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅπως μὴ πρόσχομμα γε- 
νώμεθα τοῖς ἀσθενοῦσι, μήτε μὴν “ οἰκοδομήσωμέν 

ΓΒορ. ῥτίπιιβ μνῆμα γένηται. ΑἸΙΖααπίο Ροϑὲ ἰάθπι 

Μ5. τὴν τε πρὸς τὰ παρόντα συμπάθειαν, χαὶ τὴν πρὸς 

τὰ ἀρέσχοντα. 
α Ἀπεϊχαΐ ἄϊο ἄτιο ᾿ἰρτὶ οαπὶ 55. σπουδῇ τε, 

Ψοουϊα τε ἴῃ οὐϊἰϊς ἀορἀογαρθαΐαν. ΠΟΙ οπὰ οἶοχ 

οβ5. σχολῇ, χαὶ περιγένηται τῆς ἀνήμης, οὐχ. 51α- 

Ρ 

ἹΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΥΤΠΠΙ. 

“πραγ {ιογὶϊ, οἱ χεὶ ἐπ [γαίτσιιυ σογν θτείτι αἴϊ-- 

φμαπάο ἀοἴϊᾳιιῖι, πιτέτι5 αἰϊψπιοά ἀδπιαπεαγο 
Ροϑί πιυιιῖίαπι ἐασογοϊ αἰϊοτιθπι, οἴ δὶ ραγ οἱ, ψικαῖε 

ἰαπάίοπι {ὦ 6556 ἀευεαΐ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Μϑιποτοθ. Αροϑβίο! ἀἸσθη 5, δέσιθ οἤγοπϑίοπθ 

ὀδίοίο οἱ «Ζιι(αὶς, εἰ ἐπίδει, οἱ Ἐσοϊοσίω Πεὶ : 

σἰοιί εἰ ἐ50 μὲῦ οπιπία οπιτῖδιις5 ρίασεο, πον 

ιώτεπς ηιοα πεϊ]εὶ τειϊ16 δ5ΐ, 564 ηιιοά πιιειῖεὶς, 

τιῖ Ξαἰνὶ Παπί, υυυϊίαπι ἀρ ΓΘ ἀθ! Θ Πλλ5 ΘαΓᾺ ΠῚ, 

πὸ «πο οὐοηἀἸου] πὰ ἀΘπλι5. Ἐν απ σοῖο ΟΠ γἰβιϊ, 

ΠοΥ6 ἱπἢνηνῖ5. δἰ μλι5. Οἰοπϑιοηΐ, δὲ πὸ «ποβάαπι 

᾿πδιγιιαπλιι5 δ ᾿πη ρΓΟ  ταΐοπλ. Οὐ αι ὈγΘμ πὶ [15 

{πὶ οὐαὶ εὐ Ἀερ. βοουπάιτ5 χαταγνώσεως αἰτία, ποι 
δαιιδα ε5ὶ εοπεϊεπιπαιίοηῖς. ΑἸΔ ἴτὸ5 Μ55. ργῖον δ οβς, 

χαταηγνώσεως ἀξία, ἰοῦσα το τι, 

» ἘαΙ οὐ Ἀορ. βεοαπάιι5 τὸ ἑαυτοῦ, Ἀσρῖϊ ἄπο. τὸ 
ἐμαυτοῦ. ΑἸτὰ5 ᾿Π14οπὶ Ἀδρ;. οΕ Λ΄ οβ5, τὸ ἐμὸν συμιφέρον. 

ὁ Βορ. ῥυΐπιις οἰχοδομιήσωμιέν τινα. Μοχ Μϑβς, ποη- 

“οαπ. 5.1τή. 

1. ον». τὸ». 
5:2. 5... 



᾿. Ζίπι. δ. 

(οίος. ι- 

“ὃ. 

2. ΤΊ).ε55.8. 
0 

592 δὴν 

«ποῖ (1 Πυι} 5 πη 0 61 ιν π|, ΠΘΟΟσϑαυο σοπϑι46- 
γ Πα π1Π} 651 οἱ θα ροπήθηδιπι ἰὰ «ιοά [ἀοϊαὶ δά 
Πά οὶ ὡοἀΠοδιοη θη), δὲ ἃ οὐ 5 τι. Ὑ γ ι 15. 1π 
ΟΠ εἸβίο. ΡγΡο δοιιηι. 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΆΕΙ ΘΟΑΡΡΑΌΘΟ, ΔΆΘΗΙΕΡ. 

τινας εἰς χαχίαν. Διόπερ ἀναγχαῖον χαὶ ἐπὶ τῶν 

τοιούτων, σχοπεῖν χαὶ δοχιμάζειν τὸ πρὸς οἰχοδο-- 

μὴν τῆς πίστεως, καὶ προκοπὴν πάσης ἀρετῆς ἐν 

Χριστῷ. 

ΙΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙΧ. 

δὲ ψιιὶς Ὁϑηῖαΐ ἐπ διιδριοἰοποηι μϑοσαίὶ, τιθο [α-- Ο "Ἐάν τις ὑποπτεύηται ἐπ᾿ 

πῖθτὶ ρογίθ ἐἰ ἐμ οοπιπιϊιαϊ, τετπιφιϊα ἀονοαΐ 

ἐς Οὔ δογναγὶ, εὐ εἰοργοἰιετιαίιτ ἰὰ φιιοά 51ι- 

ϑρθοίτεηι δῖ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥγανδ 5:5} 10] 0Π65, οἱ {1185 ἃ ῬΓΟΡΟβῖ το πιαϊθ- 

νΌΪΟ ΡΥΟΓοἰβοιιπειι", σα] ρα παι 4}ν ΑΡΟΒΙΟ]ο. Ὑ- 

ῬΠΠῚ 15. οἱ [ὯΠ ἀφιηὰπάαία ΟΠ τη] ΟΡ. 

ΟΠΊΠΘ5 ΟὔΒουγοὲ ΠΘΟΟ586 651, 1π οΠαν ται (ΠΥ 511, 

οἱ ἀθϑι θεῖο ΠΠ|π|5 41] βπβρθοίις θϑῖ, σα Ἀ Πα], τι 

Πὰι αιιοί ἀϊοίι πὶ 65. ἃ} Αροβίοϊο : 1 δυμίνοα- 

ηι1ι5. Οἠλπ θην ᾿ιοπιίπιθιαι μϑγ δοίην ἐπ Ο]ιγιϑίο 

«76διι. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΘ΄. 

ὶ ἁμαρτήματι, προφανῶς 
5. Ἂν τᾶν, , δὲ το ὦ ΡΥ “ - - -- ο᾽ 

ὃξε τοῦτο μὴ ποιη, εἰ όξει αὐτῷ ἐπιτήρειν ἵνα 

ὙΠ ἜΝ ΤῚΝ , 
καὶ ἐφευρεθῇ ὃ ὑποπτεύεται. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Αἱ μὲν πονηραὶ ὑπόνοιαι, χαὶ ἀπὸ προαιρέσεως 

ἐθελοχάχου γινόμεναι, χατηγοροῦνται ὑπὸ τοῦ ἀπο- 
9, 

στόλου. ᾿Ἐπιτηρεῖν δὲ χρὴ τοῖς πᾶσιν ἐν ἀγάπη 

Χριστοῦ, χαὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ θεραπείας τοῦ ὕποπτευ- 

ομένου τὸν ἐπιτεταγμένον τὴν πάντων ἐπιμέλειαν, 

ὅπως γένηται τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, 

ἥσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν [2 

ἵνα παραστή 

Χριστῷ Ἰησοῦ. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧ. 

71)ενείπ ἰ5 φιιὶ ἐπὶ ρθοοαιὶς ὑθγδαΐις [μογῖϊ, Ποτὸ- 

{τοογιίπι δοοϊδίαζοηι ΧΙ ΌΧΣ αι οἰΐαπι ργανα 

υἱνογάίμηι οοπδιοίμαϊπεηι ἀδοίἑαγο. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οἴπὶ ΔΡοβίο!θ ἄϊχϑυῖτ, ιϑιεδεγα]ιαις τος ὧν 

οπιτιὶ {πα} απὶιἰατιῖο ἱπιοτάϊπαιο, εἰ πὸπὶ 56- 

ἐππάπιπι ἰγαεἰϊτοπθηι, ἡ μάτι ἀοοορεγιιπαὶ ἃ ποδῖς, 

1Π| {ΠΠΊΨΘΥΒΙΙ ΠῚ ΠΙ1ΘΟ Υ5 Οἱ} Π564116 Γοὶ γ ΘΕ Π:8 Βοοῖ [5 

οἱ ἱπ τηϑηΐθ, οἱ ἴῃ ϑθυθηο δ, 6 ἴῃ δοίΐοπο ποχίὰ 

ὁδ5. ΟἸΏΠἾΡιι5, δὲ Ῥουϊοι!οβα. Ἐδὲ ἀπο. ΟρΘδΣ 
ῬΡΘΕΠΙΠῚ. ΘῸ5 ΠῚ 111 ΡΘΟΟΘΔ 5 ΨΟΙΒΔΙ 5 Π1 5656 

δεΐδπν. Πρ Θητῖτι5. ΟΡϑουνανθ. Ῥυϊπητιπι. (6, 

“πο 4 ΔΠΙΠλλ15 ᾿δοοαῖο ἀϑϑιιθῖιβ, δ] πιὰ τι Ρὶι- 

ΥἸπηιιὰ ῬΥΟΟΙ ᾽ν ἴον 51} : ἀοϊη δ γϑιο, αιοὰ «τιθηι- 

ΠῸᾺ}Π χαὶ ἐπὶ τῶν. ν᾽ οουα χαὶ αἴλοβὲ ἃ να] σαι5. 1}]- 
ἄδπι ἄπο Νῖβ5. σκοπεῖν τε ἀεὶ καὶ δοχιμιάζειν. 

4 Βαάνῖο 451}. φαυίτου δ Ῥαι5. 

Ἐδιο Ν ἐπ. οὐ Μδς. φασίιον αὐτῷ, 

αὐτὸν ἐπιτηρεῖν. 

ὁ ἈΠ σα ρυϊην5 6 Ὁ [ογεϊας5 ἣν παρελάξοσαν. 

ἘΕΡΩΈΗΣΙΣ Κ΄. 

Ψ Α ᾿ » ϊ 1} »» ν΄ , , 

Εἰ χρὴ τὸν ἐν ἁμαρτίαις ἐξετασθέντα φεύγειν τὴν 
Υ : ; ἱ ἷ 

πρὸς τοὺς ἑἕτεροδόξους χοινωνίαν χαὶ πρὸς ρ Ε 

τοὺς χαχῶς ζῶντας διαχρίνεσθαι. 

ΑἸΠΘΚΡΙΣΊΙΣ 

Τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος, Στέλλεσθαι ὑμᾷς ἀπὸ 

παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάχτως περιπατοῦντος, χαὶ μὴ 

χατὰ τὴν παράδοσιν, “ ἣν παρέλαδον παρ᾽ ἡμῶν, 

χαθόλου παντὶ πᾶσα κοινωνία παντὸς ἀπηγορευμέ- 

νου πράγματος, κατά τε νοῦν, καὶ λόγον, χαὶ πρᾶ- 

ξιν ἐπιβλαβὴς χαὶ ἐπικίνδυνος. Τοὺς δὲ ἐν ἅμαρ- 

τίαις ἐξετασθέντας χαὶ πλέον ἀχριδεύεσθαι χρή. 

Πρῶτον μὲν. ὅτι ἴ ὀλισθηροτέρα ἣ ψυχὴ πρὸς τὴν 

ἁμαρτίαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστόν ἐστιν, ἣ ἐν συνηθεία 
ν ΄ ΄ ἜΤΟΣ , 5, τὰν 

ταυτὴς γενομένη ἔπειτα ὁἐ ὁτι χαθάπερ ξἕπι τῶν 

ΓΆΡ. Ῥυΐμλαβ οἱ οββ. οἱ (0]}». ὅτι εὐολισθοτέρα. 

ΑἸΠ ἄπο 95, οἱ δάπεὶ ὀλισθηροτέρα. Μοχ Βορ. γεῖ- 

τατι5 ταύτης γινομιένγ. ΠΙάοπι Ἀθρ. ρυϊμὰ5. οἵ οβς. 
ἔπειτα δὲ ὅτι. Ν'οχ ὅτι ἴῃ οἀ 115. ποι Ἰοσλίατ, 



ἈΕΟυΤ ΒΑΈΕνΙυ5. ΤῊΛΟΤΑΤΑ. Ὁ99 

τὰ σώματα ἀσθενούντων ἡ ἐπιμέλεια τὴν " ἐπιτή- γῇ αὐπγούνιι ἐπ Θαγα Πα Ϊ5 15 41 σογρονο ἰαθογαηι, 

ρησιν ἀχριδεστέραν ἔχει, ὡς χαὶ τὰ ὠφελοῦντα 
τοὺς ὑγιαίνοντας παραιτεῖσθαι πολλάκις " οὕτω χαὶ 
ἐπὶ τῶν τὴν ψυχὴν ἀῤῥωστησάντων, ἢ πολὺ πλεί- 
ονος χρεία τῆς παραφυλαχῆς, χαὶ τῆς ἐπιμελείας. 

Ὅση δέ ἐστιν ἐχ τῆς πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας χοι- 

νωνίας ἢ βλάδη, παρίστησιν ὁ αὐτὸς ἀπόστολος 

ἐπὶ 5 τοιαύτης ὑποθέσεως εἰπών’ Μικρὰ ζύμη ὅλον 

τὸ φύραμα ζυμοῖ. Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἠθιχοῖς 

σφαλλομένων τοσαύτη ἐστὶν ἡ βλάῤδη, τί χρὴ λέ- 

γειν περὶ τῶν περὶ Θεοῦ χαχοδοξούντων, οὖς ἣ 
χαχοδοξία οὐδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ὑγιαίνειν ἐᾷ, ὁ πα- 
ραδιδομένους ἅπαξ δι᾿ αὐτὴν τοῖς τῆς ἀτιμίας πά- 

θεσιν ; ὡς πολλαχόθεν δείχνυται, χαὶ ἐχ τῶν ἐν τῇ 
πρὸς Ρωμαίους εἰρημένων περί τινων οὕτως - Καὶ 
χαθὼς οὐχ ἐδοχίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, 
παρέδωχεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν 
τὰ μὴ καθήχοντα " πεπληρωμένους πάση ἀδικίᾳ, 
πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξία, καχία " μεστοὺς φθό- 
νου, φόνου, ἔριδος, δόλου, καχοηθείας " Ψιθυριστὰς, 

χαταλάλους., θεοστυγεῖς, ὑύδριστὰς, ὑπερηφάνους, 

ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς χακῶν,, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 

ἀσυνέτους, “ ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, 

ἀνελεήμονας" οἵτινες τὸ διχαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπι- 
γνόντες, οὐχ ἐνόησαν ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες 

ἄξιοι θανάτου εἰσὶν, οὐ μόνον δὲ αὐτὰ ποιοῦσιν, 
ἀλλὰ καὶ συνευδοχοῦσι τοῖς πράσσουσιν. 

ὈΔ ΟΠ 6 ΠηΔ]ΟΓΘ ΟΡτ5 δϑί, ἴτὰ τὰ θὰ δι πὶ αι 
58 15. ὉΠ] ΐὰ 5 Π τ, ΒΟ ΡΟ ΠΕΤΩΘΙῸ το οί πταν, ᾿ἴὰ ἴΠ 
115. διϊαπι 4ἱ ἀπίπιο ξοστοίαηξ, πλεΐο πη] 0. οᾶτι- 
το, δὲ ἀπ ρθητα σοχυίγατιν. Οὐαπ τα αι 1 εἰ6- 

{γι πηθπ στη ἀοοθά δῇ οχ ρϑοσαπεϊαπι βοοίδίαιο, [6 ΠῚ 

ἈΡΌΚβ[Ο] 5 ΠοσοΘ ἀγαιτηθηο εἰδοίαται : Ἡοάϊοιιτι 
7εγπιεπίιεπι ἰοίαπι πιά σδάπι [εν πιεπίαϊί. Οὐοιὰ οἱ 
ἃ 115. Ζεὶ Ἰη τηογα θυ ογταπί, τη τπιπὴ αἰίογιαν 

ἀδιγιπηθπίι μι, θοαυϊά κ6 ἴι5. αἰσοπάπιπι οϑῖ, 4υϊ 

ΡΓᾶνο βοπίϊπης ἀθ 60, 4105 ορί πο ργάνα πὸ ἴῃ 

οδοίογῖβ αυϊἀθηὶ 58 ΠῸ5. 6556. ᾿ΘΥ ΠΗ {4 56 6] ΟΡ 
᾿μϑᾶπι ᾿β:ΠΟΠΙΪ Π]α5. ν1Π|5. ἰγδἰτο5 9 ατὶ Πα θὲ δχ 
πηι} }{|5 ἸΟοΐβ, δὲ πη αχ᾿ Π16 ΘΧ 115 4865 ἴῃ Ἐίδίο!α δε 

Ἀοπιδηο5 46 αι θιυβάαπι ἀϊοῖα σπὶ πππὸ ἴῃ ΠΟ- 

ι.0ον..6. 

ἄσπι : Κὲ κίομὶ ποῖ ργοαν ὀγιτε 7) θη ἤν γὸ τὶ πων. «. 
ποία : ἰτακίαϊε {105 1) διε5 ἐπι γορτοϑιεπι 5 ϑτιδιίτη, 
πὶ ἐαείαπι εα ψίῷ πὸπ οοπνοπίμπε : τορος 

οπιπὶ ἐπὶ φαίίαῖο, Γοτπϊσαίίοσιο, τπαϊ τα, ἀναγιία, 

πιϑημτία : ρίοτιος ἱπνίάϊα,, ποπιϊοίαϊο, Ἄσοπίθπ- 

ἐἴοπο, ἄοῖο, πιαϊϊ σηπίαις : σμσμγτόπος, εἰοιγαοίο-- 

τὸς, 1260 οὐαϊϑιίες, σοτιτποΐοσος, σμρόγνος, οἷα- 

ος, ἱπνθηίογας τπαϊογιηι, ραγοπ 5. τοτὲ οὗ ὁ- 

εἰϊεπίος, ἱπιδίρίοηίες, ἱπιοοπιροςίζος, εἴπ αὐζεοιῖο- 

ἃ πο, αὔϑηιο αὐ ἄθγο, εἶπα πιϊδογιοοτγαϊϊα : ψιῖ σι 
ἐιδιϊιίαπι 1)εὶ σοβπονίσοεπί, τιοπὶ τι οἰ ἰοα ϑγιιτι 

φιοπίαπι ψεὶ ἰαἰῖα ἀρεῖ, εἰ στιὶ 5 απ πιογίθ : εἰ 

ποσὶ δοἰμιπι χει δα ἐαοίιπι, ς θα οἰΐαπι ψιὶ σοπιδοπ- 

{ἰετιῖ Γαοϊοχιίφψιις. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΑ΄. 

Πόθεν ὁ μετεωρισιλὸς χαὶ οἱ διαλογισιλοί  χαὶ πῶς ὃ γσι 
αὐτοὺς διορθωσόικεῆα. 

ἈΠΟΚΡΙΣῚΙΣ. 

᾿ { μὴ ἘΡΕΝ , βεν 
Γίνεται ὃ μετεωρισμὸς ἀπὸ ἀργίας τ 

τὸ 
ἀσχολουμένου περὶ τὰ ἀναγχαῖα. ᾿Αργεῖ δὲ ὃ νοῦς 
χαὶ ἀμεριμνεῖ ἐξ ἀπιστίας τοῦ παρεῖναι τὸν Θεὸν, ἢ 

α Αὐταὶ ἔγο5 ΠΡ τὶ ργαῖον Δ οβ5. ἐπιμέλειο, τὴν ἐπι- 

τήρησιν. ἘΔΙ τὴν τήρησιν. 
» Ψείογοβ. ἅιιο ᾿ϊθτὶ πολλῷ πλείονος. ἈΠῚ Μβς. οἵ 

απ πολύ. 

«Ἔρος. ῬΥϊπνὰβ περὶ τῆς τοιαύτης. διαιτῖτη Βυρσὶὶ ἄπο 

155. οὐπὶ ο85. φύραμα δολοῖ. ΤΡΙά ότι ἵγὸς Ν55, Ῥγὼ- 
τον ο585. εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς. Ἑάῖι εἰ τε. ἰεγιλοβ 

εἰ δὲ ἐπὶ τοῖς. 
ἃ Βορ. Ῥυπιια παραδεδομένους ἅπαξ, Νεο ἴα πα] το 

ἹΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΙ. 

{πῆ πιθηιϊς αὐογταίϊο, δὲ υατὶΦ οορίαιϊονος : 

εἰ ηιιογποεῖο ἵρσας ἐπιθπάδα ϑίνπτις. 

ἘἈἘΕΒΡΌΝΘΙΟ. 

Ἐναρβδίαν ΔΗ Πγ115, ΕΟ] ᾿ΠΟῚ5 Θϑῖ, ἤθο ἴπ ΤΌΡι15 

ΠΘΟΘΘΒΔΓῚ 5 ΘΟΟΙ ρα αΓ. [ΠῸΥ5 Δ ἔθτη ὃχ 60 δ Ποῖ ταν 

Ὠ]Θ 55). δὲ θἷτι5. Ἰυ5ῖο βοοῦγα,, (οὐ Πδιπὶ 6556 

Ροβὲ Οοάεχ Ὗοβς. πρὸς Ῥωμαίους εἰρημένων ἐπιστολῇ 
οὕτως. 

ὁ Μείογοβ αἰϊχαυοι Πα συπὶ ἴοββ. ἀσυνέττως, ἀσυν- 

δέτους. οχ αἰτίτηα ἴπ οὐ ἀεςὶδεταίατ, ϑίδτιπι οατὶ 

ἐπιγνόντες, ὅτι. ΑἸ Ν55, πομ πα}}} οὐπὶ  ' ο55, αἱ ἴπ σοπ- 

τοχία. δοσυϊα δὲ ποῦ ἴοπρο ἀὐάϊία οβὲ ἐχ ἀπίϊηιῖς 

ἀιολιι5 ΠΡ τὶς, ΤΡτάεπι (οἹΡ. αὐτοὶ πιιοῦσιν. 

ΓΒορ. Ῥγῖπιιβ γίνεται μὲν ὁ. ΑἸΤχπατῖο Ῥοβὲ Ἰάοπι 
Με. τοῦτο ἐπίστευσε. 

28..--- 32. 



Ῥεαὶ.ιῦ.8. 

δ04 5. ΒΆΒΠῚΙ ΘΕΒΛΕΕΚ 

ποὸπ ογδάαϊ, οονα οἱ γῸΠ65 βου τα Πίθη}. 81 ΘΠ Ϊ 

πος ογθάθγοι, ρου σοι ΡΙΌΥβιι5 απο ἀἸοτιιΠῚ Θϑι: 
Ῥγονίάεναπι Ποπιίπιεπι ἵτιὶ σοπϑρθοίτ πιθὸ 56ηι- 
Ρ6Γ, φιιοπιίίαπι α ἀδαίγὶς δὶ πεῖ], πιθ Θοπηπιο- 

γϑαγ. Οἱ ααϊθπὶ πος, δὲ τι85. ἔπ 51 Π}}}1ἃ 5Ὲ 1, 

[λοἱτ, τ θά ἁπθ θὲ πη τα πη, πϑάτιθ δἱ ΠἸσθθῖς 
Ῥον οἴ, 4α  ἀατιᾷηι σΟσΊ Γαγ 6 ΘΟΥ ΠῚ, (1188. τηϊ- 

πΐπηθ αἰ σαπταν δὰ Πάοὶ φἸΠο ΠΟ π θη, Θιϊαιηϑὶ 
Ῥοπιιπι 6556 ν᾽ ἀδθιίαν, πθάτιμη δου}, ἥπι85 ΡΓΟἨΒΙ- 

δῖα δυηῖ, δὲ Ῥθ0 ποῃ μδοθηΐ. 

ΘΑΡΡΑΏΟΟ, ΔΙΘΗΙΕΡ. 

5... ἴῳ ΡΥ Ν , 3 Α - ἢ 
ἐτάζοντα καρδίας καὶ νεφρούς. Εἰ γὰρ τοῦτο ἐπί - 
τευε, πάντως ἐποίει τὸ εἰρημένον " ΠΙροωρώμην 
Η -,ὔ πὐ , ᾿ ν Ὁ. τοΐτηῳ 'φέσω 

τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντὸς, ὅτι ἐχ δεξιῶν 
- Ν -»ἄ ᾿ ν᾿ 

μου ἐστὶν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. Ὃ δὲ τοῦτο χαὶ τὰ 

τὰ τε, ῃ Ξ : Ἐπ τ τς 
ομὴν τῆς πίστεως οἰχονομουμένων, χἂν ἀγαθὸν 
μὰ -» -Ὡ ΓῚ ᾿ ΟἿ 

εἶναι δοχῇ, οὐχ ὅτι γε τῶν ἀπηγορευμένων, καὶ μὴ 

ἀρεσχόντων Θεῷ. 

ἹἽΝΤΕΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΙΙ. 

ἔππιο τιαϑοτιτιίιιν {τρία ἐἰϊα οἷδα ποοίτε οοτι- 

ἐἰπϑοπῖϊα. 

ΒἈΈΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΝΝΑΒΟΙΠ [ΠΠ ΟΘΥΘ δΧ ἀβιιγ 5 ΤΠ ΟΕ θτι5 ᾿πτθυ πὶ 
ἴῃ ἃπίμ)0 ΘΟΠ ΠΣ ΠΠΡι5. Οτοα 5ὶ ἃπὶπηὰ ἴῃ Τ1)6] 
706 10 115 οοοιραία, ΘΧΒΕΠΘΡῚ ρανα, αἴ 16 τὸ Ποπο- 
βἴαϑβ οἱ Π)60 μ] οϊτὰβ5 ἀβϑίπιο πηθαϊζαϊα ἔπθυ τ, θα] 

δ] αϑπιοάϊ ᾿Ἰηϑοπηπῖα παρ Ὀὶι. 

Ε ἘΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ΚΒ΄. 

Πόθεν αἱ νυχτεριναὶ φαντασίαι αἱ ἀπρεπεῖς γίνονται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Γίνονται μὲν ἐχ τῶν μετὰ " ἡμέραν ἀλλοχότων 
- ͵ τ σῷ, δες Ν Ὁ ἊΝ 3 - 2 - 

τῆς ψυχῆς χινημάτων. ᾿Εὰν δὲ ἐν τῇ σχολῇ τῶν 
- ΩΝ , ,ὔ 3 , λὶ 

τοῦ Θεοῦ χριμάτων χαθαρεύσῃ ἣ ἐχείνων ψυχὴ, 

χαὶ ἐν μελέτη γένηται διηνεχεῖ τῶν χαλῶν χαὶ 
- , - - . σῶν αν 
αρεσχοντῶν Θεῷ, τοιαυτα ἕζει χαὶ τὰ ἐνυπνιᾶ. 

ΤΝΤΕΒΕΒΟΘΆΤΙΘ ΧΟΧΤΗ:- 

Επὶ οἱ ιδηιοαϊ σεγϑὶς οἰϊοσιις δϑῦπιο γιαϊοοίιιτ. 

ΒἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

π᾿ 5: Πηἃ ὙΘΙΕ1ΠῚ ΟΠΊΠΘ., πο ποπ ἰδοϊξ δὰ 
Ῥγοροβίταμι ἵπ ΠΟΠλΪπΠῸ ΠΘΘΌΠ ΠῚ, ΟἸΪΟΒΙ1ΠῚ δϑῖ. 
ἘΠῚ ταπταπ δὲ δ] βιηοαϊ σγϑυθὶ ΡΟ ΠῚ... ταὶ 

δϊαμηβὶ Βοπιιηὶ δὶ: “πο α ἀἸοϊταν, 5ὶ ἴα ΠΠ6 ΠῚ ΠΟῚ 
ἀϊνίσαταν δὰ Πάοὶ Ὡ Ποα ΠΟ Π6 ΠῚ, ΠΟΙ άπ ρΓῸ- 
Ῥίδι: νϑυθὶ Βοηϊταἴθμι 15. αὶ Ἰοσυπι5 δϑὶ, θἤα- 

δίας ρϑυϊου!αμπ), 564 ργορίθνθα ψαοε νου πὴ ΠῸΠ 

ΡΓΟια]ονὶς δὰ Ὁ ἀἸΠοδ ΟΠ θη , σοη δῖε ΘΡῚ ἔπι πὶ 

βαποίαη) Ποῖ. Ηος ΘηΪη ἀρογῖθ ἀθοιῦὶ Ἀροβίο- 

5. Ἀερ. Ρυΐπιιβ τὶ τῶν. ἘΔΙΕ τι οὔτε 

᾿π γβίονεβ ἄπο Πθγὶ οὐτη οβ5. ἐχ 

ἀλλοκότων. 

ἃ Ἄερ. Ῥυΐπιις εἰ  οββ. ἡ ἀργολογία ἐστίν. ΠΟΙ Δἐπὶ 
ἄυο Μίξβ. προχειμένην ἐν Χριστῷ χρείαν, 

» Ψοἴοεγεβ. ἄπο ΠΡνὶ οἰχονομεῖται, οὐκ. ΑἸλὰς5. Μς, εἴ 

ταϊααῖ ΠΡνὶ οἰκοδομῆται, οὐχ, Τὰ Ἀδρ. του το πἰτιιπι- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΚΓΙ΄". 

Ἕως ποίων ῥημάτων ἣ ἀργολογία " χρίνετα:. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Καθόλου πᾶν ῥῆμα, τὸ μὴ συντελοῦν πρὸς τὴν 

προχειμένην ἐν Κυρίῳ γρείαν, ἀργόν ἐστι. Καὶ ροχειμένην ἐ ρίῳ χρείαν, ἀργόν ἐστι. Καὶ το- 
τ τς ἐς 

σοῦτός ἐστι τοῦ τοιούτου ῥήματος ὃ χίνδυνος, ὅτι 
Ἄ 3 ἐν Ὁ ἃ ; " »" ᾿Ν ᾿ ἊΝ 

χἂν ἀγαθὸν ἡ τὸ λεγόμενον, μὴ πρὸς οἰχοδομὴν δὲ 

τῆς πίστεως "ἢ οἰχονομῆται, οὐκ ἐν τῇ ἀγαθότητι 
3 

τοῦ ῥήματος ὃ λαλήσας ἔχει τὸ ἀχίνδυνον, ἀλλ᾽ ἐν 

τῷ μὴ πρὸς οἰχοδομὴν “ οἰχονομῆσαι τὸ δηθὲν, 

λυπεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο γὰρ 
»" 

σαφῶς ἐδίδαξεν ὁ ἀπόστολος, εἰπών" Πᾶς λόγος σα- 

46 ψογθῦμι Ροβιζιιπι ἐξ, οἰκοδομῆταί τε καὶ οἰχκοδο-- 

μῆται. 
ς Βερὶὶ ἄπο Μί35, οπὶ δ οββ. οἰκονομῆσαι τὸ ῥγθέν. 

ἈΠῸ Μ5. οἵ 61 οἰκοδομῆσαι : φαοτιιπὶ γευ θοΥ πὰ Οἴλπι 

ΔἸτοσιτα ὁσοαγεῖ ἰπ τιπὸ Οοάϊοο, αἰξοσιιπι ἴετε ἴῃ αἸϊο 

ΘΟΟΆΣΤΟΤΘ 5]. 



ἈΕΟΜΕῈ ΒΕ. ὙΠΑΟΤΑΤΕ. 

πρὸς ἐχ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐχπορευέσθω " ἀλλ᾽ 
εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς πίστεως, ἵνα δῷ 

χάριν τοῖς ἀκούουσι" “ χαὶ τοῦτο ἐπαγαγών - Καὶ 
μὴ λυπῆτε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ 
ἐσφραγίσθητε. Τὸ δὲ λυπῆσαι' τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 
τοῦ Θεοῦ, ὅσον ἐστὶ χαχὸν, τί δεῖ καὶ λέγειν ; 

500 

Ἰὺι5., [εἰ νϑυ] 5: Ομ ιγιὶς 56ΓΠιῸ ΦΡΙ ΤΟΙ 5. θα ΟΓΥΟ 

τόδίγο ποπὶ ργοοθάαί.,, ςθ οἱ ἡιιῖς ϑοπις αἰ φαάἐ- 
Πιοαιίοτιεπι ἀεὶ, μὲ δἰ ογαίϊίαπι αἰαϊοηϊνιις ; 

«απ δὲ {Πιι4| σα θ) ποσὶ : ΔῈ ποῖἑι6 οοπίγίσίαγα 
ϑρίγίιπι δαποίμν 1)6ὶ., ἐπ τι οἱρπαίί ὀειῖς. 

Οὐπεριϑίαγθ ἀπίθι ϑρ᾽ εἰ τιιπ Τ)οἱ, 4ιιαπίι πὶ ππὰ- 
Τὰ 511, υ]α 7. αἰποι ἴσον ὃ 

ΞΘ Ξ  ποὸΕοΕσέἔσἔσηἔσἔσΣ;σ“ «“«φἔφσ ππσἔοἔΕο΄π  σσσοἔο΄ῇοΕοὁΨΦΕσαοσο 0... .,[ "10 1. "ΠΕ πο 

ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΚΔ'. 

Τί ἐστι λοιδορία. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πᾶν ῥῆμα ἐκ διαθέσεως τοῦ ἀτιμᾶσαι λεγόμε-- 
νον, λοιδορία ἐστὶ, κἂν αὐτὸ τὸ ῥῆμα μὴ δόξη εἶναι 
δόριστιχόν. Καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου 
λέγοντος περὶ τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ᾿λοιδόρησαν αὖ- 
τὸν, καὶ εἶπον αὐτῷ, σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου. 

Ο ΙΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΧΙΨΥ. 

μία ὁδὶ οσοπνιοίμπι. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ψοΥθαΠῚ ΟΠΊΠΟ 5, 4104. 60 ΔηΪΠ10 ΡΓΟΙΘΡαν 5 τιΐ 

ἐπ ρΥἸ πηατα" ἀθάθοιι5, ΘΟ Πν ἸΟἴ τι} Θὲ.) “πὰ ΠῚ 118 1} 

᾿ἰρϑῦπι νϑυ]ν ΠΟΥ] δ τ 6556 ΘΟὨ ΓΙ Π] 6] ἸΟδιιΠ}. 

Αἴάιθ μοο ρΡ]απιιπ) οι δὲ πηληἰ [ϑίι πη ὃχ ἔνδη- 

Β611ο., π΄ 4ὰὸ ἐ6 1215. ἀϊοίταιν {Ππ|4,. ἤρϑιίι 

οοπνϊοῖϊα σι σοποθοίαιϊϊ, ἀϊαογιπίψιθ οἱ ; Γι 

65 {{{{ι|5 ἰϊδοίριιι5. 
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ΒΡΟΩΤΈΣΙΣ ΚΕ’. 

Τί ἐστι χαταλαλιά. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Δύο χαιροὺς εἶναι ἡγοῦμαι, χαθ᾽ οὺς ἔξεστιν 

εἰπεῖν τι περί τινος φαῦλον " ὅτε ἀνάγχην ἔχει τις 
βουλεύσασθαι μετὰ καὶ ἑτέρων τῶν εἰς τοῦτο δεὸο- 

χιμασμένων ἴ πῶς διορθωθῇ ὃ ἡμαρτηχώς" χαὶ πά- 
λιν ὅταν χρεία γένηται ἀσφαλίσασθαί τινας τοὺς 
ἐξ ἀγνοίας δυναμένους πολλάχις συναναμιγῆναι τῷ 

χαχῷ, ὡς χαλῷ, τοῦ ἀποστόλου παραγγέλλοντος, 

μὴ συναναμίγνυσθαι τοῖς τοιούτοις, μή ποτε λάθη 
τις βρόχους τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ. Ὅπερ εὑρίσχομεν τὸν 
αὐτὸν ἀπόστολον πεποιηχότα, δι’ ὧν γράφει Τι- 
μοθέῳ᾽ ὅτι ᾿Αλέξανδρος ὃ χαλχεὺς πολλά μοι χαχὰ 

ἐνεδείξατο, ὃν χαὶ σὺ φυλάσσου " λίαν γὰρ ἀνθέ- 

ἃ (οοχ Ὗοβ5. εἰ (0]}. καὶ τοῦτο ἐπήγαγε. Πρ᾿ἄοπὶ 
Βερς. ῥτΐπιιϑ οἱ (0}}. χαὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
τοῦ θεοῦ " οὖ τί ἂν γένοιτο μεῖζον καχόν; ΒοΙυα ἴπ ἄτιο- 

Ῥὺ5 15. Μ85, ἄδβιπι. Οοάοχ οβ5. ὅσον ἐστὶ οὗτε ἂν 
γένοιτο μεῖζον χαχόν; πο «υϊάαιαπι ἀπιρ] 5 ὁο ἴῃ 11- 
Ῥγὸ Ἰορῖταν, δρ,. βθοιπαάιιβ εἰ ΟΠ χαὶ μὴ λυπῆτε. .,.. 

ΤΟΝ, Π, 

ἹΝΤΕΚΆΟΘΑΤΙΟ ΧΧΥ. 

μά ὁεὶ οὐιτοοίαιίϊο. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Το το ρΟΡὰ 6556 ΡΠ ΓΟ, ἴθ Πυ)ῖι5. Ἰΐσθας 
τΉ8}1 ἀἸ αυ (6 αἰΐαιιο ἴσον : ΠΙΠΪ ΠῚ «πιὰ πεῖο 
ΠΘΟΘ556. δὲ ἃ] τ 6 η1 οὐιηὶ 8}115 4 ἀα 14 Ἰάἀοποὶ 
δἰπΐ., σοπβιΠπιπ ἰηἶγο 40. ράοίο, ΘΟ ΘΠ 5 511 

41 ρϑοσανὶῃ ; δ ΓΙ 5115. ΟἸΠΠ ΟΡ15 [ἘΠ ΟΡῚ σΟΠΊμηιι- 
ὨἶτΘ ΔΙ τι05.. αἱ 5 ρ6 ὁΧχ ᾿ἰσιογαητα ἃ] ἴοι πα ]ὸ 
τὰπη πα πὶ θΌ πὸ Δ Π πο] ροβϑθηΐ : φαὰπ οι] {6 πὴ 
Ρυρθοῖρὶε ΑΡΟΒΙΟ 5, τὰ πθ Ομ (] 1115 σοη]ιπ- 
Θ'ΔΏ,ΙΙ , ΠΟ {5 [Ὀγ 6 Πα ΠοΙβοα τα" Ἰ {τ1605 Δ ΠῚ Π180 
δι, Οὐοά αυΐάθπι ουπηθιη. ἈΡΟϑιΟ τὴ [δ οἶσ50 
ΠΟΙ ΡΟ Πητι5 ΘΧ [ἶ5. ἀτι80 ἃ ΤΙΠΙΟΙΠθιιπ 5ουὈ] : 
«1ϊ]οχαπάον ὠγαγίτις πιιιῖία πὶ ιὶ αῖα οσίοπαϊι, 

ἅγιον ὅσον ἐστί, εἰς. Ἀερ. του 5 αἰ ἴῃ σοπίοχία, 

ς Βορ. ρυίπιιβ. οἱ Ἄο55, ἡγούμεθα, ΜῸΧ ττητι5 Δ] 5, 

ἔξεστι λαλεῖν. Τριἄοπι ἄπο Μ55. οὐπὶ ἡ ο55. ὅτε ἀνάγκη 

βουλεύεσθαι. ἘαΙΕ ὅτι ἀνάγκην, οἰο. Ἀρρ. τουτῖὰ5. οἱ 
Οὐοπι]) νεῖ, ὅτε ἀνάγχην, εἴο, 

αῦπιι9 Μ5. ὅπως διορθωθῇ. 

Ερλες, ή. 

2320. 

Πνιὰ..2. 30. 

ὥοαπ. 9 28. 

2.7])}ιε5ς. 3. 
τά. 

2. Τίνι. ἡ. 

τά. 



σι 0 5. ΒΑΒΙΜῚ ΟἸΒΑΒΚΕΞ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΠΙΕΡ. 

ιιοτι Θὲ ἀπ ἀδνῖία : γναϊάδ οπίην τοϑϊι υογθὶς στηχε τοῖς ἡμετέροις λόγοις. ᾿Εχτὸς δὲ τῆς τοιαύ- 

ποςίγὶς. ΑἸ νΘΙῸ ρυ Ιου Πα] π5Π10 1 ποοθϑϑι αἴθ, τῆς ἀνάγχης, ὃ λέγων τι χατά τινος, ἵνα αὐτὸ τοῦτο 

51 45 ΔΙΊ ψα 1 ἀϊοαξ ΘΟ ΔΙ Π τΙΘ Ὶ 5 τι ἸἀΠρδιιπι διαδάλῃ, ἢ διασύρῃ, κατάλαλός ἐστι, χἂν ἀληθὲς 

οὐ πϑίαν., ἀὰ} νἱο γϑυῖαῦ,, πηϑ] θά οιβ εθὲ ει. ἢ τὸ λεγόμενον. 

οἰ γθοΐδτου. , Τὰ Πηθῖϑὶ ψ θυ ΠῚ δδὲ αρα ἀϊοϊταν. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟΧΧΥΙ. ἡ ἘΡΩΤΗΣΙΣ Κςο.. 

- 

Οἰεὶ ἀοιναϊὶε {γταἰγὶ, υδἱὶ απάϊε ἀδιγα]ιοπίοπι δὲ Ὃ κχαταλαλῶν ἀδελφοῦ, ἢ ἀχούων χαταλαλοῦντος 
: : : ἣ , ἐΠΕΟΟ ἀΡΟΎΚΤΣ 

(οἴογαῖ : μα εἰϊβτιμς ἐσὲ απὶπιανογδίοπο. καὶ ἀνεχόμενος, τίνος ἐστὶν ἀξιος. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΘΘραγ Πα] διιηϊ ἀΠΉ}00. ἃ ΓΙ ΟΥ τι δοοϊοίαϊο, Ἀφορισμοῦ χαὶ ἀμφότεροι. Τὸν γὰρ χαταλα- 

Ῥραὶ, τοῦ. Πριγαϊιοηίθηιν δηῖηι ςθογοῖο ργοχΐπιο 5ιο, ἅτις λοῦντα λάθρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦτον ἐξεδίωχον. 
5. τ ν Ἀττι κε μτ ὁ Ἂς Ὰ ΜΞ 
Ῥιον. “9 ΡεΓδοημοναγ. Ἐκ ΑἸ ἀϊοίαμι οοὲ : Ζοινα]ιοπίοπι Καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται, Μὴ ἡδέως ἄχουε χαταλαλοῦν- 

13. ποῖϊίο {ἰόν ατιϊτδ, τι ὀνοτατ 5. τος, ἵνα μὴ ἐξαρθῆς. 

ΝΤΡΕΒΟΘΘΑΤΥΘΙΝ ΣΥΤΙ, Β ΘΠ ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΚΖ. 

δὲ ὑόγο ἡοίγα]ιαὶ ψιιὶς ργιοἤοοίο, πιιοηιοίο ἱρεοὶ ᾿Ιδὰν δὲ τοῦ προεστῶτος καταλαλήσῃ, πῶς αὐτῷ 

αἰϊοπαοηιιις. προσέξομεν. 

ΒΈΕΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Νηρι κα. Ταβϊοϊῃ {ΠΠπ|4 πηδηὶ δϑίι πη οϑὲ δχ ᾿γὰ Ποὶ δά- Φανερὸν “ τοῦτο τὸ χρίμα ἐκ τῆς ὀργῆς τοῦ 

10. νουϑιιηῦ Μαυϊαπι., “παπίο 46 Μονβθ Οθ]οα αι Θεοῦ, τῆς ἐπὶ Μαριὰμ, ἡνίχα κατελάλησε Μωῦ- 
δϑῖ ,, οὔθ. ρϑοοαίιπι ΠΘι5., Π6 ἴρδο Ζυϊ4θη. σέως, ἧς τὸ ἁμάρτημα, οὐδὲ αὐτοῦ Μωῦσέως δεο- 

Μονϑ6 ρυθοδῃίθ., ᾿πα]τπ|πὶ ΤΟΙ α]Ὲ. μένου, ἀνεκδίκητον ἀφῆχεν ὃ Θεός. 

ἹΝΠΕ ΒΕ ΟΣ ΑΙ Ὁ Ἐ ΧΎΥΤΤΙ- ο ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΚΗ΄. 

δὲ φιιὶς σο06 αἰ αοίογδ,, οἱ ϑογνὶς ροιμϊαπ νι. ᾿ἴᾶν τις θρασυτέρᾳ φωνὴ χαὶ ῥήμασι θρασέσιν ἀπο- 
γεδροπάοί αἰϊοιιὶ, οἱ εἶδ ᾿λοο οοηιηιοι[αοίιις χρίνηταί τινι, χαὶ ὑπομνησθεὶς λέγη, ὅτι οὐδὲν 

ἄϊοαι: Πιλὶϊ πιαῖϊὶ πιϊϊιὶ ὁδὶ ἵσὶ σογάθ, εἰπὸ πονηρὸν ἔχω ἐν τῇ χαρδία, εἰ δεῖ αὐτῷ 
άες αἀλιϑεπάα 6εῖ. πιστεῦσαι. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙ͂Ο. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΝῊ Οπληΐα ΔΠΙΠῚΪ ν 1 1 ΠΊ Δ Πἰ[δϑία 511} ΟΠ ΠΙ θτ15, Οὐ πάντα τὰ πάθη τῆς ψυχῆς φανερά ἐστι τοῖς 

πὸ οἱ χυϊάθῃι, «αὶ μἷθ ΟΡ ποχίιβ. δϑῖ, φυθιπα-ὀ πᾶσιν, οὔτε αὐτῷ τῷ πάσχοντι, ὡς οὐδὲ τὰ τοῦ σώ- 

ἃ οίογοβ ἅτιο ΠΥ φανερὸν τοῦτο, ΑἸΤι5 οἴ 1 φα- χύριος, 

νερὸν χαὶ τοῦτο, ΑἸΙΖυαπίο μοϑὲ Ἀοβ. Ῥυίπιις ἀφῆχεν ὁ 
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σ, ἸΥ ὙῚ -" ͵ " , 
μᾶτος. “Ὥσπερ οὖν ἐπὶ τοῦ σώματος οἱ ἐπιστήμο- 

νες σημεῖα ἔχουσί τινα τῶν χεχρυμμένων παθῶν, 
ὶ , ᾿ ὕκῇ - , “ 

χα φευγόντων τὴν αἰσθησιν του πάσχοντος . οὕτω Ὁ 

καὶ ἐπὶ τῆς ψυγῆς, χἂν μὴ αἰσθάνηται " τοῦ ἰδίου 

πάθους ὃ ἁμαρτάνων, πιστεύειν δεῖ τῷ “ Κυρίῳ, καὶ 

αὐτὸν χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ διαδεδαιωσαμένω, ὅτι 

ὃ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐχ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς 
, « Ὁ ͵ὕ Ἂ « ἃ 

καρδίας αὑτοῦ προφέρει τὰ πονηρά. Ὁ μὲν γὰρ 
κ᾿ . , - Ἵ ᾿Ὶ , 

χαχὸς ἀγαθόν τι ῥῆμα ἢ πρᾶγμα “ πολλάχις καὶ 

σχηματίζεται: τὸν δὲ ἀγαθὸν, σχηματίσασθαί τι 

χαχὸν,, ἀμήχανον. Προνοούμενοι γὰρ καλὰ, φησὶν, 

οὗ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ χαὶ ἐνώπιον ἀν- 
θρώπων. 

το ιπὶ οοπεηρις οὐ ἴῃ φορροόγο, {ΠῚ ἰρίτον ἱπ 
ΘΟΥΡΟΥῸ ΠαγιιΠῚ ΤΟΥ ΠῚ ῬΘΥΙ 5'σηα “δραμπ) Πὰ- 

βνοπὶ που θοσγιιπι ΘΟ. ΠΟΥ αι... ΘΕ. «| ἰρδῖτι5 ΟΡ Υ 
5οπϑι οἰ αρίαπε : ἴα οἱ ἴῃ ἀπίπιο., Θἰδὶ 5111} 
᾿ρϑίτιθ. πηουθῖιπὶ ΠΟῚ 56 ΠΕ} «πὶ ροϑοοας,, [65 τὰ- 
το Ππαροπάα οδὲ λοιπὸ, 41 οἱ παΐς, δὲ 115 «αὶ 

οὐτπὶ ἶρ50. 5π|, ἀθοίαγαι., πρά πὶ ΠΟΠΙΪΠΘῚ ΟΧ 

τλὰ]ο οονἶ5. 5αὶ {πϑϑάθγο ππα]ὰ ργοίογγθ. ΕΘ πὶ 
4 πᾶ τι5 οϑῖν θοπαιπ) Δ]Ι]ο αἱ γθυ]ιιηι ἅτ Γἀοἴππὶ 

5έορο οἴϊαμπι βἰπηι!αι : ΒΟ Πι5. γΘΓῸ ππὰ]} Αἰ ἃ 

δἰ πη] τὸ ποη Ροίοϑι. Ῥγονίἀθπίος οπὶπι Ῥοπᾷ , ἤζονι. χἍ, 
. 5 ᾿ φ 1η. 
ἰπχυῖς, ποι ἑαπίμπι οούάπι ]λοηεΐνιο,, ςθ( οἰϊαπιὶ 

ἐογάπι Πιοπιίπῖνιι. 
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ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΚΘ΄. 

Ποίῳ τρόπῳ δυνηθῇ τις μὴ ὀργίζεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. Ε 

Ἐὰν Θεὸν ἐπόπτην , χαὶ τὸν Κύριον παρόντα 
5 ἐνοπτρίζεσθαι ἡγῆται ἀεί. Τίς γὰρ ὑπήκοος ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἄρχοντός ποτε χατατολμᾶᾷ τινος τῶν 
μὴ ἀρεσχόντων αὐτῷ; Καὶ ἐὰν μὴ ἐχδέχηται " τὴν 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΧΙΧ. 

Ομοπιοίῖο μοϑοὶξ πεῖς πον ἱγαδοῖ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

851 ἃ ἱπϑρθοίογθ "60 δὲ ἃ ᾿)ο μη ΠῸ Ρ ΦβΘ πο 56 

5ΘΠΡ6Ι: οΟΠδρίοὶ ρατοῖ, Οὐδ᾽ Ὁ ΠῚ μη 511} ΘΟ 15 τπ|- 
4π|8π) ἴῃ ρυϊποῖρῖ5. Θοι} 15. φαϊ αᾶπι. ἁτιάθι θο- 
Τὰ} 7 4π|85 ᾿ρϑὶ πὸπ μΙασθηῖ ἢ Εϊ5Ὶ Ποη ΘΧϑρθοῖθε 

᾽ . ᾿ “- - . . 

παρ᾽ ἑτέρων ὑπαχοὴν, ἀλλ᾽ αὐτὸς πρὸς ὑπαχοὴν 155 ἃ}) 4118 ΟἸ ΘΙ 6 πΕά πὶ, ᾿Ρ56 [πη θ ἢ ῬΓΘΘΡΆΡΘΕΝ «ἱ 
, , , ε , ΔΑ 

παρασχευάζηται, πάντας ἡγούμενος ὑπερέχοντας 
ἑαυτοῦ. Εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ χρείαν τὴν 
« “- , , Ξ “- Γ 

ὑπαχοὴν ἐπιζητεῖ, γινωσχέτω, ὅτι ὃ λόγος τοῦ Κυ- 

ίου " αὐτὸν ἕχαστον τοῖς ἄλλοις ὑπηρετεῖν διδά-- πῆρ 
ΠΕ ατος δ, 

ὄχει" εἰ δὲ τῆς τοῦ Κυρίου ἐντολῆς παραχοὴν ἐχ- 

δικεῖ, ἢ οὐκ ὀργῆς χρεία, ἀλλ᾽ οἴχτου χαὶ συμπα- 
, Ν ΕῚ , σι" » - δ Ὶ 

θείας κατὰ τὸν εἰπόντα, ᾿ς ἀσθενεῖ, καὶ οὐχ 

ἀσθενῶ; 

» Ἀδρ. ῥυίπιιυβ τοῦ οἰχβίου πάθους. 

ς ἘΔ τῷ Κυρίῳ, καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ βεθαιωσαμεένῳ. 

Ἄδερ. [ον τῖι5 οἱ Νο55. ἴζα, αὐ οἀϊάϊπιιθ, Οοά βιαιῖπι 

π᾿ νυ] σαι δουΐίιν, θησαυροῦ αὐτοῦ τῆς χαρδίας, ρον- 

ταν θαΐαπι ἐδ : 5 «αζίιιο γοχ ϑι10 ’οθὸ ΡοβιΓα οϑὲ οχ 

Ἰιοεῖβ ἀπτϊαιῖδ, 

ἃ ἘδΙ πρᾶγμα πολλάκις εἰ καὶ σχηματίζεται, οὐ δύναται 

προΐεσθαι, τὸν τὲ ἀγαθόν. Οοάοχ Οοιηροῖ. οἱ (0}}. υἱἱ 
ἴπ σοπίοχει, Νεο ἴζὰ ταλ]το μοσί (0]}. δυνυθείη τις, 

ὁ Βερ. Ῥυίπιιβ ἐνοπτρίζηται ἀεὶ, ὅπουγε οὐδὲ ὑπύήχοος 
ἐν ὀρθαλικοῖς ἄρχοντος σημεῖα δίδωσι τῶν μιὴ ἀρεσχόντων, 

Οτοπηρογαπάτιπι,, Γᾶ ϊα15 56 ἃ]} ΟΠΊΠΙΠ 115 5. Ρ ΘΓ. 
51 δηΐπιὶ οὐδ ϊθητίαμη γϑ ΡΣ ἘΠ 1 Δ 15. διι8 σᾶῖι-- 

58. 5 ΠΟΘΙ «ποὰ ΤλΟΠΊΪ ΠῚ 56} Π10 {ΠῚ ΠἸἸΘ Π} 116 

Αἰ115 ἰπϑουνῖντο ἄθθονα ἀσοθαῖ : δἷπ υ]οϊδοίταν υἱὸς 

Ἰαίιιπι Το πη πὶ ρυθθοθρίιηι, ΠῸΠ ΟΡΙΙ5 Θδὲ ἴντα, 5οὰ 

τη βου σου ἴα δὲ σοπη πη ἰβθγα 0 η6., Ἰχῖα Θὰπὶ 4] 

αἰχῖς : Ομες ἐγυμίγηιαίμτ, οἱ ἐρ0 τίοτι ἐπι ΓΠΙΟΓ ἢ 2. 
30. 

Τοπεΐνινι μ᾽ ὐδθπίθπι δϑταρεν ἱπίμθίιι", δἰ φαίάεπι 

πόσει δαδαίιι5 ἐπ ρεϊποιμις οοιἐϊς οἴσπα ΡΥ νῈ 6ο- 

γαάπι, ψις οἱ εἰϊορίϊοοπε; οὐ ἴα ἀαοχαςο βου ρίαπι ἱπ' 

νοαίταν ἴθ ΟἹ Βογιῖπο, πῖϑὶ φαοα ῥτὸ ἐνοπτρίζηται μα- 

Βοᾶς ἐνοπτρίζεται. Ο(οᾶεχ οββ. ἐνοπτρίζηται ἡγεῖται 

ἀεὶ ὅπουγε οὐδὲ ὑπήκοος. 

ΓΆΘρ. ῥυῖπιιβ οἵ ΟΟἹΡ εἰ οββ. τὴν παρ᾽ ἑτέρων. 

ΑἸῈ ἄπο Μ55. εἴ δαὶ τὴν ἑτέρων. 

ἃ Βορ. Ρυΐπιβ οἱ (Ο]}. λόγος τοῦ θεοῦ ἕκαστον. Ἐσδπὶ 

οἵ τογίλιιβ λόγος τοῦ χυρίου αὐτῶν ἕκαστον. 

ν» Ψοίονος ἄτι ΠἰΡυὶ ὀργῆς χρεία οὐκ ἔστιν, ἀλλ᾽ οἴχτου, 

9.9, 

(ογν.12. 
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ΙΝΤΕΆΒΟΘΆΤΙΟ ΧΧΧ 

Θιμοηιοάο ἀπιριαὐῖτηιι5 υἱζίιιηι ΡΓαν 

οοποιιριςοοτίϊο. 

ΒἈΈΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΕἸΑΘΥ Δ ΠΕ ἀἰατι6 νΠΘπΊ ΠΕ] ἀΘϑι ἀθυῖο θὰ ρ] θη 
γο]ιπἴαῖοπ Ποῖ, ἴα] πι6, αιια]θ 56 Πάρθον ᾿πα]- 

οανὶξ, 4 αἰχὶϊ : σιάϊοία Τοταϊπὶ σότα., γι5ι1{1-- 
οαΐα ἵἴτι Ξοπιθίζρεα : ἀδοϊἀογαν αι στρ 6τ αἰιστετπ 
εἰ ἰαρίάφηι ργείϊοσιιηι τπτεϊίτιπι., δὲ απ οἴ ογ στρ οτ' 

πιο δὲ ξανιίπι. ϑΘΥΉ ΡΟ ΘΠ ΠῚ (651 ἀθΥ 111 ΠῚ ΓΘΡῚΠΠῚ 

6] ]ΟΓΙ ἢ}, δὶ ροϊοϑίαιθπι Πα θαῦ ἁἴάτιθ [οι] [ὰ-- 

ἴδηι ΓΘ Πα Ϊ 115 416. ἀθϑι ἀθρα Π ΠΡ, ΘΟΘῚΓ ΤΠ] ΠΟΓὰ 

ἈΒΡΘΙΠΔΙΙ 5, ἈΥΘΙΘΑΓΠΘ. . αὶ ΟΊ ΘΡΘ. ΟΠΠΠ65 

ϑᾶποιϊ : {απο δι τ6 ΠῚ ΠΊΔ 5 Θὰ 5 {π|25 πη] βιιηΐ, 

δἔ ρυάογο ἀἴσπὰ ἢ 

Ῥεαἱ. ν8. 
10. ἐξ 11, 

ΕΡΏΩΤΗΣΙΣ Δ΄. 

Πῶς ἐχχόψομεν τὸ πάθος τῆς ἐπ᾿ πιθυμίας τῆς χαχῆς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙῚΣ. 

30 , ᾿Ν ᾿ -Ὁ 
Ἐπιθυμία δια πυ ὦ τὸν ἀξ οτος τοὺ Θεοῦ, 

᾿ ΄ 
χα! τοιαυτ 2 θῖν ἵπ' πὼν ᾽ Τὰ χρί- 

ἐν . 
ο διχαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό 92 ματα Κυρίου ἀληθινὰ 

3 
δτιθυ τὰ ἘΞ ΣΔΣ , ἢ ᾿ 
πιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον “ πολυν, 

ἈΑ ΘῈ, Τ᾿ ν 
χαὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι χαὶ χηρίον. ᾿Αεὶ γὰρ ἢ 

᾿ ; 55 ΠΑ ΥΝ, , 
εν ξξουσια χαὶ δὺν πἰπν 

χαταὰ 

πλάτ: 
“ , , δι ὦ 

οἱ αγιοι πᾶντες" πόσῳ οξ νᾶἂλ- 

τῶν χρειττι ὄνων ἐπιθυμί ἰα 

ἕ ἔχουσα τὴν ἀπόλαυσιν τ' ον ἐξιβυικουμενον; 

Ξ ν 
φρονεῖν χαὶ ἀναγχαζει τὰ 

τονα, ὡς “ ἐδί 

Ὁ λον τὰ φαῦλα, χαὶ 

πὶ πππεὸΠ' “πα πἰσπ''σσπΞ.....................5..5..53ὉϑῸ ΠΤ ΞΘ ΩΣ ΠΠΠ ΠΠ Ξ 55 3..Ξ5. 3.555.55.........0ὉῦϑῦΟὃ0ὄ........... 5.0. Ὁ .5 ΘΕ ες 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΙ. 

“1π οπιτιῖπο τίάθσγο ποὸπὶ ἰϊοδαί. 

ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ζις. 6. 35. Οἴπι ΠΟΠΊΪπΠιι5 605 Ζυΐ παποὸ τ]άθπι,, οοπάδπι- 

δὲ, Ῥθυϑρίσυιτπη θϑὲ Πα]] πὶ δ Πυρι5. ἢἀ6}} δά 
γἹ ἀθπάτιπὴ πη λη] ἀαγὶ : τπαχίπιθ., ἢ ἴοΐ 

5ἰπὶ, φυὶ ϑιὴι ἱσποιηϊπὶα ἃ Ποῖα πὶ ΡῈ Ὶ ἸΘ οὶ νἱο- 
Ἰαιομ6Π}., δὲ ἰπ Ῥϑοσαῖῖβ τουτὶ {ρα απ αν, ὈΙῸ 

Φαΐθιιβ ΠΟΘ σΟηνΘηΪ 5, ἃ ἱΠΡΘΏ 5 ΘΓῸ. 

Πσηι.5. 93. 

ἘΕἘΡΩΤΗΣΙΣ ΔΑ’ 

ὃ 
Εἰ χαθόλου γελᾶν οὐχ ἔξεστιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣῚΙΣ 

Τοὺ 
Ν᾿ ἢ Γ, 5»5Ἀ7 

εὐοήλον οτι οὐόέποτε 

ἔρὴΣ ΠΤ ΕΝ 
Κυρίου τοὺς νῦν γελῶντας “ χαταχρίνοντος, 

καιρὸς γέλωτός ἐστι τῷ πι- 
- Ψ, 5 ᾿ , - «Κ" - 

στῷ, χαὶ μάλιστα ἐν τοσούτῳ πλήθει τῶν διὰ τῆς 
6, ,΄ "-Ὁ , ν Νν τὶ ΄ Α 

παραθάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμαζόντων χαὶ 

θανατουμένων ἐν τῇ ἁμαρτία, ὑπὲρ ὧν ἀθυμεῖν 
᾿ 

Ρ ́  καὶ στένειν χρή. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΕΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ::-------------- 5.“ “ὍὔῬῬϑἷ,ΉὌἈπ " ὔΡϑλ᾽ “ΒΦ 

ΙἹΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΧΧΙΙ. 

χιϊοπιροείϊνιι5 δὲ ἐπιπιοάϊοιι5 ΣΟΡΟΤ τἰπιδ πιασοα- 
{1))., εἰ ψιοηπιοίο ἴρδιίτι ργοριιϊςδηιιις. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

(οπείηρῖε ΠῸ]βπιθϊ ΘΟΡΟΓ.,. ΟἰΠῚ πὶ ΠΙᾺ 

ς Τπυ5 ΝΜ. τιμῖον πελυ. 

ἃ Ἄδς. Ξοσαπᾶπς οἱ θα ὶ ἔδειξαν. ΑἸῈ {χὰ 

ε ἴὐπι Μί5. γελῶντας χαταχρίναντος. 

Ἰδίδαξ 
65 ἐδίδαξαν. 

ΓΒ ρΡ. ΡΥΐπηι οἱ Ὑοϑ5. ἀϑυυεῖν χαὶ πευθεῖν χρή, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΛΒ΄. 

- “ Α αν. τς Ν Ξ "ἢ «. 

Ὁ ἄχαιρος χαὶ ἄμετρος νυσταγμὸς ὃ πόθεν, 

πῶς αὐτὸν ἀποθώμεθα. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

« δ "Ὁ" 'ξο Ν , ΘΕ σ 

Ὁ μὲν τοιοῦτος νυσταγμὸς γίνεται, ὅταν νω- 

5 Πάσπι 1] Ζαο5 πιὸχ αἶτὶ ΠΡτγὶ πόθεν ἔοχεται. Π01- 

ἄεπι Ἀερ. ῥυίπηιβ χαὶ πῶς αὐτῶν ἀπωσόμεθα, 5θηδι 

ΟῚ (ἸΞΞΙ ΠῚ1ΠῚ 



ΒΕΟυῦ,,Ὲ 

ὑροτέρα γένηται ἣ ψυχὴ περὶ τὰς περὶ " Θεοῦ ἐν-- 

νοίας, χαὶ τῶν χριμάτων τοῦ Θεοῦ χαταφρονῶμεν᾽ 

ἀποτιθέμεθα δὲ αὐτὸν ὅταν γνησίαν καὶ ἀξιόλογον 
ἀναλάδωμεν τῆς μεγαλειότητος τοῦ Θεοῦ τὴν ἔν- Ε 

-Ὁ- , " - Σ ᾽ 

νοιαν, χαὶ τῶν θελημάτων αὐτοῦ τὴν ἐπιθυμίαν, 

χατὰ τὸν εἰπόντα " Εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς 

μου, καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν, ' χαὶ ἀνά-- 
μ τ 

παυσιν τοῖς χροτάφοις μου᾽ ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ 
, Η 7, - Ὡ γ᾽ , 

Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ Ἰαχώδ. 

ΒΙΕΈΝΙΌΒ ΤὙΠΑΟΤΑΤΕῈ,. 99 

Ποῖ οορίταιοηίθιι5. ἢ βορηΐον,, Ποίψαθ ἠιάϊοῖα 
ἈΒΡΟΥ Πα Πλ" : ἀδροηΐ Πλν5 ἀπ 6 πὶ ἰρϑιιηι, ΟΠ 51Π- 
ΘοΥ6 ἃο αἰ σοσί τα πηῖι5 (6 πα] θϑίαιο Ποῖ, δ] υϑααο 
γνο] πα οὶ ΘΧ ΡΘΕ ηλι5.,. Παχίᾳ δὰπὶ 4] αἰχὶϊ : 
δὲ ἀἰθάίογο σοπιπιιπὶ Οοιεϊς πιδὶς,, δὲ ρμαϊρονγὶς Ῥεαὶ. τ31. 

. 5 - . - π 

μιοὶς «ἰογπιϊίαἰϊογιοπι., οἱ τϑηιΐθην ἰοπιρονίνιις 4" 5: 

πιθὶς., εἴοπθο ἱπινοπίαπι ἰοσμι ])οπιῖπο, (αὐ γ-- 

πασμΐμηι 1260 ]ᾳ«οον. 

ἘΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΞΞΞΞ ΞΙΞΞΞΙΙΞΙΞΞΞΞΞ::::::::::::::::..:- “τ 
ας Ὁ 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΔΙ". 

Πῶς ἐλέγχεται ὃ ἀνθρωπάρεσχος. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅταν ἐπὶ μὲν τῶν ἐπαινούντων " σπουδὴν ἐπι- 

δείξηται, ἐπὶ δὲ τῶν Ψψεγόντων ὀχνηρὸς γένηται. 

Εἰ γὰρ τῷ Κυρίῳ ἀρέσκειν βούλεται, πάντοτε χαὶ 

πανταχοῦ ὃ αὐτὸς ἔσται, πληρῶν τὸ εἰρημένον: Διὰ 

τῶν ὅπλων τῆς διχαιοσύνης,, τῶν δεξιῶν, χαὶ ἀρι-- 
- ; ΕῚ ͵ ΓῚ , στερῶν " διὰ δόξης χαὶ ἀτιμίας" διὰ δυσφημίας καὶ 

, , Ξ Α 5. - 

εὐφημίας" ὡς πλάνοι, χαὶ ἀληθεῖς. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΑΤΙΟ ΧΧΧΙΠΠΙΙ. 

μα ταίϊοτιο ἀθργοϊιθπεζιιτ ἡμεῖς οἰ μαϊο ρἰαοοπαὶ 
ποπιϊπίνιι5 οὐ ποαῖις5 6556. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐπὶ ϑἰπάϊιιπι οὐρὰ ᾿απιἀαῖογοθ οϑδίθηουις., 
56 ΠἸ ἸΘ ΠῚ ὙΘΙῸ οἱ βθοονυ ἴα ον ὙἱΓ ΘΓ [ΟΓΟ5. 
51 δηΐπὶ Ποπιῖπο Ρ᾽δοθνο γα}, ΒΘ ρον δὲ θα τι6 

ἴάοιι οὐἱε, Ρου ΠἸοῖθπβ αιιοα ἀϊοίαμη 6ϑῖ : ῬῸΓ ἀγπὶα 
ἡμδιιιίω ἃ ἀθαιγῖς., οἱ ἃ δἰ πίϑιγὶδ ᾿ ΡῈΓ δἰογίαπι 

δἰ ἱρποῦι ταίοπι : Ρ6Ρ ἐπ απιΐαπι ὁὲ ὕοπαπι [α- 

Β πιάπι : τιὶ σα μοίογος,, δὲ ὑϑγασθ5. 

5ΞΞΞΞΞ:::::..:.5:.-.-:.-.---ΞΞ:.-..::.-.-.-..-------------------------------------------ππ--ττττσσ -5----- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΛΔ΄. 

Πῶς φύγη τις τὸ πάθος τῆς ἀνθρωπαρεσχείας,, χαὶ 
ΕῚ δ 3 , "-Ὁ- “ [2 

τὸ περιδλέπεσθαι τοὺς παρὰ τῶν ἀνθρώπων 

ἐπαίνους. 

ΛΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πληροφορία τῆς τοῦ Θεοῦ παρουσίας, καὶ ἀπε- 
ρισπάστῳ " φροντίδι τῆς πρὸς τὸν Θεὸν εὐαρεστής- 

σεως ) καὶ διαπύρῳ ἐπιθυμίᾳ τῶν παρὰ τοῦ Κυρίου 
μαχαρισμῶν. Οὐδεὶς γὰρ ἐν ὄψεσι δεσπότου πρὸς 
ἀρέσχειαν συνδούλου ἐπὶ ἀτιμία τοῦ δεσπότου χαὶ 
χαταχρίσει ἑαυτοῦ μετεωρίζεται. 

᾿ Απεχαὶ ἄπο Πἰρεὶ περὶ τὰς τοῦ χυρίου ἐννοίας χαὶ 

τοῦ χριμάτων τοῦ θεοῦ. ἀποτιθέμεθα. 
ἱ Ἑατεὶ νυσταγμὸν, ἕως, εἴα. Ν᾽ δἴοτο5 ἔγο5 1ρεὶ ρτῶ- 

τον Ν ὁ55, ἴτα, τὰ πὶ σοπίοχει νἱἄονο οὐΐάιο Ἰῖσοι, 

ἽἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΑΤΙΟ ΧΧΧΙΨΥ. 

Ομοπιοο ἐ[πιρεγῖς ψιιῖς οἱτίπτα. σοπιρίαοοταὶ 
μοιπιϊπίνιι : εἴ φιιοπιοίίο. ποπιΐπιιπι ἰαμάο5 οἱ 

“μιγ πονὶ δῖπιὶ αἰἰηιϊγαιϊοτιὶ. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 5101 σΟΡῸ ΡΟΥβ βοῦς ΠΘιΠῚ ΡΥ ΘΘΘΠ Θ ΠῚ 
6586 : δὶ δίπουν ἀϑϑί τι ΤῸ θ]ασθνο., δὶ ἀθηϊ-- 

416 θαι τιάϊπο5. ἃ Ομ ΠΟ ῬΓΟΠ 5585. ΔΠΪΠΊΟ 

Ο ΓὈρνθητὶ σοποιρίδολι. ΝΘηλΟ Θη]ηὶ ἴπὶ δὶ πουὶ οοιι- 

115 ἃ {Π15. ἱφῃοηνϊπίαπι δὲ δ βιιὰπὶ ἰρδῖι5 Θ0η-- 

ἀπ πα ΟΠ ἢ. 5). ΘΟΠΒΟΡνΟ Ρ]ΔΟΙ 1115.) Θναραταν, 

ἃ Βορ, τουτῖα5. εἰ. (0}}», ἐπαινούντων τὰ χαλά, Μοχ 
Ἀορ. Ῥυίπνιβ οἱ Ν ο55. ὀχνηρότερος γένηται. 

» Βορ. βθοιη 5 φροντίδι τῆς περὶ αὐτοῦ εὐαρ. Μοχ 

Ο0}}». παρὰ τοῦ θεοῦ μαχαρισμῶν. 

2. Ὅον». 
ἤ. 8. 

6. 



ψας. ἡ. ὃ 

Ἠοπι.13.7. 

“οαη.".ἠή.. 

Οαϊαι. 

1ο. 

εν 

000 5... ΒΑΒΘΙΠΙ ΟΡΒΑΒΕῈ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΠΟΠΙΕΡ. 
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ἹἽΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΥ. 

Οιιο μαοίο ἀρποϑοῖζιι" 5ρΈΓΡιι5., οἱ ψιιοπιοῦο 

Ομ ἔτ. 

ΒΈΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

(ὐρποβοίτι" «αϊάθπι οχ δὸ Ζαρὰ φὰ απ αὐ 
ΡΥΪπεῖραϊαμ ρον τ ποπῖ, ΘΙ : σαραῖαν ΨΘΙῸ, 
51 Πά4 θη} Πα]θαὶ βθῃ θΠ ῖε6 {ΠΠ1π|5.. 4] ἀἰχὶε: 2) 6- 

γηΐπτις διρογϑνὶς Τϑδίδιϊξ, πιιταὶ ἶνιι5 ἀμίοπι ἐἰαί 

δεαῖίαηι. ΤΠ ΤᾺ Π6 Π 50] ΘΠ 11Π} ΘδΓ 5 τ {115 511- 

Ῥϑυ θα }ι4τοἴτι πη ΘΧ ΕΠ υ] ,. ΠΟΙ] ΡΟ556. ἰὩΠΊΘΠ 
ἃ} 60 ψι{10 58 ΠΑΓῚ 5 ΠἾδὶ ΟΠ1Π6 «ΟΠ ΠΑ Πα] 5ἐπΠπ|Πὶ 

ῬΘΠΙΦΘΥῚΕ : ααθηιδάιηοάϊιπι [πιὰ ἀπ 4πὰ- 
Ἰδι οι 16 ἃν τθπι 6 Ἰβοθῦθ ΠΟ ροίοϑι, αἰ πη 
ΘὨΊΠΪΠΟῸ 5106 56 θυ} ΠΟΙ 50] ηὶ [Δ οθυ6., απ ἸΟ απ] 

ΔἸΙχαϊὰ φορά ρουγείπραι δὰ ἤὰ πο ΔΡ ΘΠ], 564] ΘΕΪᾺ ΠῚ 
46 δὰ Ἰοψιιθπίθϑ ἃ ἶγθ, δὲ ϑᾶπι [οι ἀπῖο5 νἱά6- 

τὸ : φιοά ἴῃ Ζιον]5 δεϊαπι νἱτὺ ΟΡΒΟ ΠΑ ΠῚ 6ϑί. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΛΕ". 

Πῶς γνωρίζεται ὃ ὑπερήφανος, “χαὶ πῶς θερα- 

πεύεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Γνωρίζεται μὲν ἐχ τοῦ τὰ τῆς ὑπεροχῆς ἐπιζη- 

τεῖν᾽ θεραπεύεται δὲ, ἐὰν πιστεύσῃ τῷ χρίματι τοῦ 

ἅγα- εἰπόντος - Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 

πεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. ᾿Εχεῖνο μέντοι εἰδέναι χρὴ» 

ὅτι ὅπως ἄν τις φοδηθῇ τὸ κρίμα τῆς ὑπερηφανίας, 

οὗ δύναται θεραπευθῆναι τὸ πάθος, ἐὰν μὴ ἀναχω- 

ρήσῃ τῶν τῆς ὑπεροχῆς ἐπιτηδευμάτων ἁπάντων " 

ὡς “ οὗ δύναται ἀπομαθεῖν διάλεχτον ἢ οἵαν δή- 

ποτε τέχνην, μὴ τελείως ἀναχωρήσας οὐ μόνον τοῦ 

ποιεῖν, ἢ λαλεῖν τι χατ᾽ ἐχείνην τὴν τέχνην, ἀλλὰ 

χαὶ ' τοῦ ἀχούειν τῶν λαλούντων, χαὶ βλέπειν τοὺς 

ποιοῦντας" ὅπερ παρατηρητέον χαὶ ἐπὶ πάσης χα- 

χίας. 

ΤΝΤΕΒΕΒΘΟσΑΘ ἈΧΟΧΥΣ. 

“1π|ἤοπος ἐδ οαϊ γιωτὶ. 

ΒΈΘΡΟΝΘΙΟ. 

Ἀοάάουο φαϊάθπι ΠΟΠΟΙΘΠῚ, οἱ ΠΌΠΟΙ ἀ6}»6- 
τὰ, ΘθοΥϊ ϑιιπηι5 : ΓΘ] ΠΠΓΘΙΘ. ἀυι!6 ἢ ΠΟΠΟΡ ΘΠ ν 

ῬΡΟΒΗ]Ν 1, 115. ΤΠ πὶ νουθὶ5 : Ομποηιοάο ὑὸς 

[ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ Δς. 

Εὶ χρὴ τιμὴν ἐπιζητεῖν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿ἈἈποδιδόναι μὲν τῷ τὴν τιμὴν, τὴν τιμὴν ἐδι- 

δάχθημεν, ἐπιζητεῖν δὲ τιμὴν ἐχωλύθημεν, τοῦ 

Κυρίου εἰπόντος" Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι δό- 

ῬΡοϊεςιἰς ογθάογθ., ψιιὶ σἱογίαηι αὖ ἱπνίοθην ἀοοῖ- 121 ἕὰν παρ᾽ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ “ἣν δόξαν τὴν 

Ρἰ εὶς, εἰ βσἰογίαπι ψι α δοῖο 1)6ὸ δεῖ, τιοτὶ σιι- 

γἱ τς ἢ Οἴαγο β]ουίαπη. ἃ} ΠΟΠΙΙ ΠΙ] 115 ΟΠ ΙΙΣΘΓΘΡῸ 
ΔΥΘΟΠΘ ἴα δδὲ ᾿που ΘΠ 1115, δὲ ῥ᾽ εἴα τ5. ἃ] ὰ- 

ἢδπαῖῖο., σαμι ΑΡοϑίο!β ἀϊχουῖῖ : δὲ σάμπς μο- 

πυϊτεϊ τις μίασογοπι, Οἰρίσιϊ ϑοΡριι5 ποτὶ Θςϑθπι. 

Οιιοά 5ἱ ᾿ΐ «αὶ δοοϊρίαπε ἀαΐαμπη. ἃ} ΠΟμΪ Πἰθι15 

« ἘΔ ἣ πῶς. Αἴ Νίξ5ς5. {γος χαὶ πῶς. 

ἃ 5ῖο 55. εἴ (018. εἴ Ῥδρ. ῥῬγίπηιβ, ΠῚ ἄτιο Μ55. 

οἱ εατ ἀντιτάσσεται. ἐχεῖνο, ΠρΙἀοπὰ Ν᾽ ο55. χρὴ ὅτι ὡς 

ἐὰν φοδηθῇ τὸ χρίμια τοῦ θεοῦ χαὶ τῆς. ἘῚ 411 φιοχις 

Μ35. ἃ νυ]ραιὶς ἀἸδθι θη ἴῃ ἈΠ ΦΌΙΡιι5 : 566] οὐπῃ βἰπὶ 

μα] ἴι5 πποσπθητ, δὰ ποΐανο Ρὶρσοῖ. [π|ὸ εἰϊαμπη ψεύθου, 

πὸ οἵ πος ἴοδο εἴ πηι] τῖ5 Α]115. ρ]ττα, τι μη Ρὰν ογαΐ, 
ποΐίαββο νἱἄσαιν, 

ΕΞ ἧς Ξ: Ξ Ἶ 
παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ἅ ζητοῦντες: Ὥστε τὸ ζη- 

- , “-“ - , ΝΡ Ξ) ,, » 2 

τεῖν παρὰ τῶν ἀνθρώπων δόξαν ἀπόδειξίς ἐστιν 

ἀπιστίας, καὶ θεοσεδείας ἀλλοτρίωσις, τοῦ ἀποστό- 

λου εἰπόντος: Εἰ ἔτι ἀνθοώποις ἤρεσχον, Χριστοῦ ς " Ἶ 2 
Ἢ , 

δοῦλος οὖκ ἂν ἤμην. Εἰ δὲ οἵ τὴν ἢ δεδομένην παρὰ 
πράξας , ἈΒ ; " ᾿ 

τῶν ἀνθρώπων δόξαν λαμδάνοντες οὕτω χατεχρί- 

ὁ ΑΒΕ Ζαὶ ἀτιο ΠῚ ὡς ἀδύνατον ἐστιν. .... τὸν μὴ τε- 

λείως ἀναχωρήσαντα. 

ἘΔ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀχούειν. Ν οουϊαπὶ ἀπὸ ἀ6]6ν1- 

πιι5, ἤΠάοπι σδίθγαπι πόυιχπὶ ΠΙΡΥΌΓιιπι 56 ιιαεϊ. 

ἃ Βορσ. Ρυϊπιιβ οἱ ἴοβ5. οὐ ζητεῖτε. ΠΡ] άοπὶ Ἰάδπὶ 

Μ55. εἰπόντος ὅτι εἰ ἔτι. Τ᾿ άοπι (010. ἀρέσκειν ἤθελον, 

Ρίασενε υεἰίεπι. 

» Οὐάοχ Ο0]}. υαὐγόαχμο πὶ ἴοοὸ διδομένην. 



πουλὶ 

θησαν, οἱ τὴν μὴ δεδομένην ἐπιζητοῦντες ἄῤῥητον 
ἔχουσι τὸ χρίμα. 

ΒΠΕν 5 ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 00] 

δ᾽ουΐαηι , δ᾽6 σοπα οι Πα ϑιη1 : ἢ {πὶ ποη ΟΠ] -- 
ἴα ᾿παυΐλα πη, ἡ ϊοίται αιιο ὀχρυῖπιΐ πὴ ρο- 
1651 δ θιιηι, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΛΖ΄. 

ὋὉ ὀχνηρὸς πρὸς τὴν ἐντολὴν ποίῳ τρόπῳ σπουδὴν 

δυνηθῇ ἀναλαθεῖν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πληροφορηθεὶς τὴν παρουσίαν τοῦ “ Δεσπότου 

Θεοῦ τοῦ τὰ πάντα ἐφορῶντος, χαὶ τὴν ἀπειλὴν 

τὴ ὰ τοῦ ὁ Ὁ, καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς μεγάλ: ἣν χατὰ τοῦ ὀχνηροῦ, χαὶ τὴν ἐλπίδα τῆς μεγάλης 
παρὰ τοῦ Κυρίου μισθαποδοσίας, τοῦ ἐπαγγειλα- 
μένου διὰ Παύλου τοῦ ἀποστόλου, ὅτι ἕχαστος τὸν 
ἴδιον μισῃὸν λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον " χαὶ ὅσα 

: 

ΙΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΥΙΕ 

Ομοπιρῖο ιὶ ρίβον ὁδὶ αὐ πιαπααίιηι οοτ-- 
οἰθηάίμασι. , εἰϊἐἰσοπϊαπε οἰπαϊιπιθ ψιιθαῖ 
ΤΘΟΜΡΟΥ ΓΘ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΙΟ. 

51 οἱ βουϑιιαβιι 51 (6 ργϑοηεα Του ἰπὶ Ποὶ 
ΟἸ Πα ἱΠΒΡ᾽Οἰ ΘΠ εἶδ, οὲ 6 πη ηἶ5. Οἱ ργοβοθητὶ ἵπ- 

16 η115.. ἀθήιιθ 506 πᾶσαν. {ΠΠ|π|5. ΤΘΠλ ΠΟΙ ΔΓ ΟἢΪ5 

ΤΕ θη 85 ἃ Ἰλοιηΐπο,., {π| ρον Αροβίοϊ μι 
Ῥαιυ απ ΡΟ ΠΙΟἾ ττι5. Θ5 Ὁ, ἀΟΟΘΡ ΠΥ .Μ} ἘΠ τ] ΠΠΘ1- 
4116 ῬΓΟΡΥΪ πὴ ΠΟ. ὉΘΕ 6 5ΘΟΙΙ Πα π1} δαιμι [4}00-- 

τοιαῦτα γέγραπται πρὸς τὴν “ ἰδίαν ἑχάστου σπου-- Ο γΘη : ἰΐθηλ ἀἀ ἰἰ ἔλοίπι αιιουμηαιιο α]ϊὰ 1ὰ 
δὴν, ἤτοι ὑπομονὴν εἰς δόξαν Θεοῦ. ΘΘΠιι5 50  ρ᾽α. 51Π| 2. τὰς ἀπ ΡΙ ΟΡ αν ἀπ 5οι- 

Τιβάιιθ δεινά τι ἀσοθη ἔτι", ἀππ ΘΟ ρα Θέ ρᾶ- 

εἰθη τα δ σ]ονία πὶ 1)6]. 

ἜΡΩΤΗΣΙΣ ΔΠ΄. 

᾽Εὰν ἐπιταχθῇ ἀδελφὸς, χαὶ ἀντείπῃ, ὕστερον δὲ 

“ξαυτῷ ἀπέλθῃ. 

ΛΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἔν ᾧ ὲν ἀντεῖπεν ὡς ἀντιλογιχὸς, καὶ ἄλλους 

πρὸς τὸ αὐτὸ ἐρεθίζων , γνωριζέσθω ὑπόδικος εἶναι 

τοῦ χρίματος ἐχείνου, ὅτι ᾿Αντιλογίας ἐγείρει πᾶς 

χαχός" ὃ δὲ Κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐπιπέμπει 
αὐτῷ.  Πληροφορείσθῳ δὲ, ὅτι οὐκ ἀνθρώπῳ ἀντι- 

λέγει ἢ ὑπακούει. ἤδη δὲ καὶ αὐτῷ τῷ Κυρίῳ τῷ 
εἰπόντι: Ὃ ἀχούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀκούει" καὶ ὁ ἀθε- 
τῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ. Καὶ χατανυγεὶς πρότερον, 

ἀπολογησάσθω,, καὶ οὕτως, ἐὰν ἐπιτραπῇ, ποιείτω 

τὸ ἔργον. 

ο Βῖο νοίογος υδίπου ΠΡτὶ, ἘΔΙ τοῦ δεσπότου Χρι- 

στοῦ τοῦ τά, οογίἰδοίπιε μον σιαείεαι οἰδὶ, (Ἰε  δέιπι 

Ποπεΐπιιπι με τσθπίοηι 6556. ΑἸΙΖααπο ροβὲ ἄτιο Ν55. 

οὐπὶ Ν᾽ 085. τῆς μεγάλης ἐντολῆς παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ μι- 
σθαποδότου ἐπαγγειλαμιένου διά, παι τοοίο. 

ἀ γὸχ ἰδίαν ὁχ Ν᾽ οδϑὶὶ Οοάϊοο οἵ ἐχ αἢ15 {τἰθιι5 α- 

Ἰοοια 65. 

Ὁ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΥΊΠΠΙ. 

δὲ ργιδοϊριαίιν αἰϊψιϊα ἤραϊγὶ, οἱ σοπιγααϊοαί, 
Ῥοδίθα Ὑ6ΓῸ εἰ δοηιοίΐρ50 αὔϑαϊ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΙΟ. 

1π 60 «μἰάθπι «ποὰ οοπιν Δ Ἰχὶς. ψό]ε σοη- 
ΓΠΊΑΧ 7. ΔΠΙΟσ]τι6 δὶ ἀρ ϑιιη ΡΥ ΟΥΟΟΔΠ5,, 5[α-- 
τα τυ" 6556. ΟΡΌΠΟΧΙι5. Ποῖος πυΐο : (οηίγα-- 

εἰϊοιίοπος οδοϊίαΐ ογπῖς πναίμ 5: 1)οιηῖπεις απῖθηι 

απροΐμτη, ἐπὶ πιο σοΥεί θην ἐγιτη ἐ{εἰϊ ἰρ οἷ, 511 αὐιῖθπ: 

ῬΘΙΒ 5155. ΠΉ 111 Οἱ... 56 ΠΟῚ ΠΟΙ ΪΠἰ οΟΠ νἀ οογο 

ἀπ ΟΡΘα ν., 56 Ἰ)ΟλἾΠῸ ἰρ51, αιΐ ἀἰχῖε: Ομὶ 

ψὸς ἀμ, τλθ ατιάτι : οἱ ψιὶ θοὸς δρογπῖξ, πὶὸ 

δρθγτῖί. Α΄ τἀ πα 6π) ῬΥτι5. ΘΟΠΙριιποἴτι5., ΘΧοιιδοῖ 

5656, 5[07116, 51 5101 ΡΝ ἰδϑιιπὶ {ἰοῦ ϊτ,. Οριι5 
Ρδναραΐῖ, 

9 ἘάΙεὶ ὕστερον δὲ ἀπέλθῃ. Ἀδρ, ῥυΐπιιβ οὐ Ψοβ5. οἱ 
Οὐοπαθοῖ, αὐ ἱπ σοπίοχίι, Ῥάι!ο, Ροϑὲ ττπτι5. Νῖ5.. οἴιπὶ 
58. ἀντιλογιχὸς κρίνεται. 

ὑ γεῖονοβ ἄθιο Πἰρυὶ οὐπὶ ο85. πληροφορεῖσθαι δὲ 

ὀφείλει, ἀενει ἱπαπίιαπίθ" οὐθάίονο, Ἀρρ. τουίίας 

πληροφορυθεὶς δέ. ἘΔΙιὶ πληροφορείσθω. 

[. Οον. 3. 

ῬἭηον. τ7. 
ει, 

Δαοσιτουιθ, 



002 8, ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΠΕΙ ΘΛΡΡΑΡΠΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΧΧΙΧ. 

δὲ φιιὶς οὐεαϊοπεο πιιιγπιιτθὶ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. Ε 

Ῥχί. α. ὕαπὶ ἈΡΟΒίο 5 ἀϊχουῖς, Οπιτῖα ζαοῖίο σἴπο 
τής τη τσ πιπιΓαἰϊοτῖϑιι5. οἱ Περι αἰἰοτενιι5., ΠΕΙΒ 15 

ἘΜ ΠηαΓαΓ , ΔΙΡα θη δ τι5. Θδὲ δ ϊλ ΠῚ ἃ ΘΟΠ ΠΟΙΪΟΠΘ 

{ρα ΥΊ ΠῚ 5. ΘΓ ΟΡτι5. {Π1π|5 10. 1ΠΟΥ ΠῚ τιδὰι : ρα] πὴ 

δϑῖ ΘῃΪ τη, ΘΕ ΠῚ πη} που ] 16, {π|ΠῈ 5Ρ61 ΔΠ1-- 

Ν᾽σαϊταῖθ Ἰὰθογ αν. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΔΘ'. 

᾿Εὰν δὲ ὑπαχούσας τις γογγύση. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος, Πάντα ποιεῖτε χωρὶς 
Β “5 ἣν “καὶ δὶ ᾿ “- 3 ῃ ᾿ 
γογγυσμῶν χαὶ διαλογισμῶν. ἀπηλλοτρίωται χαὶ 

, ΞΡ Υν; τὸ τὸ ΝΣ, 
ὃ γογγύζων τῆς ἑνώσεως τῶν ἀδελφῶν, χαὶ τὸ τού-- 

τοῦ ἔργον τῆς χρήσεως αὐτῶν" φανερὸς δέ ἐστιν ὃ 

τοιοῦτος νοσῶν τήν τε ἀπιστίαν, χαὶ τῆς ἐλπίδος 

τὴν ἀμφιθολίαν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΟΆΤΙΟ ΧΙ. τ ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ Μ΄. 

δὲ {γαίον ἡγαιγὶ πιοϊθείϊαπι ἀϑρογβαῖ, ψιοπιοάο 
ὀπιθηαατιῖιις 651. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

51 φαϊάθπη. 1ἴὰ το] θϑιϊα πὶ ΘΧ μΙθυ:, φαοιηδά- 

ἃ. ον. σι Ἰποάππη ΑΡΟΒΊΟ 5. ,. οὰπὶ αἰχὶς : (οπίγι οί αἰὶ 

9. ὀπῖηι εἰς δϑοισιάπιην 71) δι, τὶ ἐπὶ τεεῖϊο ἀεἰτὶ- 

τη θπίτι ραιϊατιϊτιῖ εα τιοὺϊς., πὸπ 15 4πὶ οοπ- Β 
τρϊδίαν!ε., ᾿πάϊσϑι θη παϊῖοπο., 56 αὶ οοπίνὶ- 
βίαι [π|{ 2. ῬΙΓΟΡΙΙοἴαῖθθ 6715. {π|8 βθοι ΠάτΠὶ 

Τλδιιηι 510 ΓἸ5.ΠΠ 25 ἀθθοὶ ὁϑίθπάογθ. Οτιοι 51 ΕἸ 5. 1|ὰ 

[ΓΘ ἱς ἴῃ τ θτι5 ᾿πα 1 {ογΘ π 1} 115, γθοου θῖν 15, ΖαΪ 

Πωνιν τὰ. ὉΟ]βίμπι 56 ΡΡΘΘθα11, ΑΡΟΒΓ[ΟΪῚ ἀἸοΘ ΠΕ15: δὲ ῥγΟρίετ' 

5. οἰϑιιτν ἤγατ τ {{ει5. ὁπ Γι 5ἐαξια", ἤάμηι τεοτι 5 Θοιετι-- 
ἄκη οἰιατι ἐαίθηῖ ἀπινιίας : δἰ ΘΟ 6] α5πη 1 
Ῥϑοοαῖο  , ᾿πηροαὶ «ποά ἀϊοίαι οϑὲ ἃ Ποιηῖπο : 

Δίων, 5. δὲ Οὔξοι 5. πατίατες {πὶ αὐ αἰΐαγθ, δὲ ἐνὶ τϑοοτ- 
33.26.. αίιις ιονὶς φιῖα [γαίεν" πππις μαῦροι αἰϊηιιά αἀ- ἃ 

φϑγδιίηι 16, τοἰϊτεψιι ἐνὶ πυμίσυιι5 ἐπιπι ἀπο αἴτα- 
ΤῸ, Θὲ υαάθ. ργίιι5 τϑοογιοϊϊίαγο γηαικὶ ἱπο ; οἐ 
{τὶς Ὁδηΐθηι5, ΟΥ̓ ΕΙ πιτιτιῖδ ἐμπιπι. 

8 Ἀδερ. Ριϊηλι5 χωρὶς γογγυσμοῦ. 

ἃ ΤΤαιι5 Νῖς. πῶς διορθώσηται. Οοἄοχ Ὗο55. πῶ 3 

᾿Εὰν ἀδελφὸς ἀδελφὸν λυπήσῃ, πῶς ὀφείλει " διορ- 

θώσασθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ μὲν οὕτως ἐλύπησεν, ὡς ὃ ἀπόστολος, εἰπών" 

᾿Ελυπήθητε γὰρ χατὰ Θεὸν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιω- 

θῆτε ἐξ ἡμῶν, οὐχ ὁ λυπήσας χρήζει διορθώσεως, 

ἀλλ᾽ ὃ λυπηθεὶς ὀφείλει τὰ ἰδιώματα τῆς κατὰ 
Θεὸν λύπης ἐπιδείξασθαι. Εἰ δὲ ἐν τοῖς ἀδιαφόροις 

ἐλύπησε, μνημονευσάτω ὃ λυπήσας τοῦ ἀποστόλου 

εἰπόντος: ἱ διὰ βρῶμα ὃ ἀδελφός σου λυπεῖται, 

οὐχέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς - χαὶ γνωρίσας τὸ 

τοιοῦτον ἁμάρτημα, πληρωσάτω τὸ ὑπὸ τοῦ Κυ- 

ρίου εἰρημένον - ᾿Ιὰν προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἢ ἐπὶ 

τὸ θυσιαστήριον, χαὶ ἐχεῖ μνησθῇς ὅτι ὃ ἀδελφός 
σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐχεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμ.- 
πρόσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον 

διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν, πρός- 
φερε τὸ δῶρόν σου. 

ΡΑπΕΖαὶ ἄπο ΠΡΕῚ οιπὶ Ν᾽ ο85, ἔμπροσθεν τοῦ θυσια- 
στηρίου. ΠΟ] ὁπ πητι5 Ν5, κάχεϊ, 



πεούμα ΒΕΕΝΙΟΒ. ΤΆΛΟΤΑΤᾺ. 

κα Ξεςς---------------- ------------ ---------- ---------------
---------ς--- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΑ΄. 

᾿Εὰν δὲ μὴ ἀνέχηται ἀπολογήσασθαι “ ὃ λυπήσας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πληρῶσαι ὀφείλομεν ἐπ᾽ αὐτῷ τὰ ὑπὸ τοῦ Κυ- 
ρίου ἐπὶ τοῦ ἁμαρτήσαντος, καὶ μὴ μετανοήσαντος 

εἰρημένα: ἅ ᾿Εὰν δὲ χαὶ τῆς ἐχχλησίας παραχού- 

ση; ἔστω σοι ὡς ὃ ἐθνικὸς χαὶ ὃ τελώνης. 

οὐ 

ΙΝΤΕΚΆΟΘΑΤΙΟ ΧΗ}. 

δὲ ῬΟΓῸ ριΓραΓΘ 56 ποῖ ἡεὶ σοπιγίἑίανῖι. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἑὰ οὐρὰ ἰρϑιιμ ὀχϑθαὶ ἀο]ομηι5., πιο 46. 60 

«υἱ ρδοσανῖς., πθο ἴδιπθπ ῬΩπ [Θμ πὶ ερῖς, 

ἀϊοία σιπΐ ἃ Ποπιῖπο : ϑὲ «πίει εἰἴαπι θοοίοςίαπι 

 ποπ αἰϊονῖῖ., οἷς αἰνὲ οἴσμ οἰδιπίοιις δὲ μιι- 

δἰίοαπιιδ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄. 

᾿Εὰν δὲ, ἀπολογουμένου τοῦ λυπήσαντος, μὴ θέλη 
διαλλαγῆναι ὃ λυπηθείς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Φανερόν ἐστι τὸ κρίμα τοῦ Κυρίου ἐπὶ “ τοῦ 
, Ἧ “ 6 λῇ - ὃ ὅλ. . ι , 

τοιούτου ἐν τῇ παραδολῇ τοῦ δούλου πρὸς τὸν σύν- 
δουλον, ὃς, ἐπειδὴ παραχαλούμενος, μαχροθυμῆσαι 

οὐχ ἤθελεν" δόντες δὲ, φησὶν, οἱ σύνδουλοι τὰ γενό- 

μενα, διεσάφησαν τῷ Κυρίῳ αὐτῶν " ὀργισθεὶς δὲ ὃ 
Κύριος, ἀνεκαλέσατο τὴν ἑαυτοῦ εἰς αὐτὸν χάριν, 
χαὶ παρέδωχεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ 
Κ τὰ ΤΑ, (ἃ , 
ἀποδῷ τὸ ᾿ ὀφειλόμενον. 

ἹἽΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΗῚῚ. 

Ομοΐ οἱ ριιγροὶ 56 ηιιὶ πιοϊοδίῖα αὔἤδοῖι,, ἴ5 αιι- 

όπι ηιὶ σοπιγίοίαίι5 65ῖ, ποῖϊε ομπὶ 60 ἐπ 

ϑταίίαπι τοαϊγο. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

απ οϑί πὶ οοὲ Ποπηϊπὶ ἡπά]οῖτιπι, «ποὰ ἀ6 
1Ὰ}} ρυο αι δὲ ἴῃ ῬάγθΟ]ἃ 56 νἱ ΟἹ ΠῚ ΘΟΉΒΘΡΟ 

Ε 8110, 4] οἴπὶ ΤΟράγθῖιν. .,. ραιθπεϊα πὶ μά θ6 ΓΘ 
ποεῖ : Οὐηβουνὶ διιίθη, ἴπάπῖε, ν᾽ ἀθηῖθθ. {125 

[οῖὰ {πουῦὰ πῇ, ΠαΡΡΆΛΠ  ΠΟΠΊΪΠΟ 5110 : ΠΟΠΊΪΠτι5 

Δα ΓΘ πὴ ἰγαῖτιθ, γον οοαν διὰ π| 1π {ΠΠπ|Π} Θ Δ Ια ΠῚ. 

δυπιάιθ ρα ἀϊς τουτουθι5., ἀἄοπθο ἀδθίτιπὶ 

τοάάογοι. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΓ΄. 

Πῶς ὀφείλει τις προσέχειν τῷ εἰς προσευχὴν " ἐξ-- 
υπνίζοντι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ ἐπιγινώσχει τις τὴν ζημίαν τὴν ἐχ τοῦ ὕπνου, 
ὅτι οὐδὲ ἑαυτῆς ἐπαισθάνεται ἢ ψυχὴ, γνωρίζει δὲ 

ς Ἄορ. Ῥυΐπιιβ. οἱ (0}}». ἀπολογήσασθαι ὁ λυπήσας. 
ΠΙυά, ὁ λυπήσας, ἀξογαῖ ἰὼ γα] ρα δ, 

ἃ ἘΔ οὐ Ἄς. τογειι5. εἰρημένα, εἰπόντος : «πάτα 
αἰεἰπιαπι γόσοιθ Φο]ονίπιιιθ. ἀπιϊιῖθ. ἀποθι5 ΠΡ τὶ 

ἀυιοϊουῖ 8. Μοχ πηι Νῖ58. ὥσπερ ὁ ἐθνιχός. 

« Ἑαπῖ οἱ Πσρ. βκεουπά 5 ἐπὶ τοιούτῳ ἐπὶ τῇ παραῦο- 
γῇ, ΑἸ ἄν Μ55, εὐπὶ ἦοὸ αἱ ἴῃ οοπίοχει. Ῥαμ]ὸ 

429 ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΊΠΠΙ. 

Θιιοπιοεῖο ἡιιῖς αἰιδοιίατὸ ἐἰοἶνοἰ ἐς ρογσο[αοϊοπίϊ 
αἰ ργεσαπάμπι. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 4115 ΘΟσηοϑο 1: ἀἰδευ ΠῚ ΘΠ ΠῚ 510] ΘΧ 5ΟΠΊΠΟ 
Δἰ]ατιιηι., ν ἀθ!οθὲ ἀαο ἀηΐπηι5. ΠΟ΄ 116 56  ρ5.1Πὴ 

Ῥοϑὲ Βἱ ἱρϑὶ {γὸ5 Δῖσ5, οὐχ ἠθέλησεν. ΤΟΊ πα αἰ] σύν 

δουλοι αὐτοῦ διεσάφησαν. (οἄεχ ΟἹ}. αἱ ἴῃ δοπίοχία. 

ΓΟ ὐάοχ Νοββ. πᾶν τὸ ὀφειλόμενον. ΑΙ ἄπο Μϑ5. 

πᾶν τὸ ὀφειλόμιενον αὐτῷ. 

« ἴὔπι5 Νίς. διυπνίζοντι. Μοχ ἐπὶ εἰ ἄπο Μς, ὅτι 

οὐδὲ ἑαυτοῦ τις ἐπαισθάνεται, (οάδοχ Ν' οϑ5} οὐ 1} ἄτιο 

τα, αξ οὐϊάϊπιι. 

αι, 

17. 

Μαιιλ. ι8. 
31. -3΄. 



Τοαὶ.γ6. ἡ. 

λίιαι), 5. 

80, 

1ς.1τ5.ἢ7. 
εἰ48. 

οαπ. ιϑ8. 

32. 

004 

56 {117 1Π|6}} σὴς νυ Ὸ Ππου 1 ΠῈ ν] ΡΠ ανλιΠ|, Θὲ πιὰ - 
ΧΙΠῚΘ. Ῥ  Θοϑ Δ ἢ 55: 8} {Π|4 πὶ Θ]Ονα πὶ, «δ πο 

Θ: ΒΑΒῚ ΟΕΒΑΚΕῈ ΘΑΡΡΑΡΟΟΘ. ΑἈΆΘΗΙΕΡ. 

πὸ χάδδ τὸς 51. Ὁ Τρ ητΟΝ δ τς πες τὺ 
ὃ χέρδος τῆς ἐγρηγόρσεως, καὶ μάλιστα τὴν ὑπερέ- 

ἿΞ τὰ Ζ: 
χουσαν δόξαν, ὅτε προσάγεταί τις τῷ Θεῷ εἰς 

415 Π 60 δοσθάϊε δ Ῥυθοι πα πιπῈ, 15. Διϑοι 1} 1) προσευχὴν, ὡς τὰ μεγάλα, καὶ τὰ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπι- 
ΘΧΡΘΙΘ λοΙΘ ΠΕ, δῖνθ δά ογαπάιϊιπι, 5ῖνο ἃ οοπ- 

Ποϊθηά τιν. ἀἸπι4 «ιοάν!5. πιὰ παῖ, ἰὰ ΠΙᾺ ΠῚ 
ΠΟμλ ηΪ, 41 ΒΘ ἤοϊα πιᾶσηᾶ δὲ ΟΠ]Π6 ἀθϑι ἀθυ τ 
5ῈΡΟΓ ΠΕ ΠΟΠΙΟΡαΓ, 

ἡ Ξξ τις Ξ Ὡτος 
θυμίαν εὐεργετοῦντι, "ἢ προσέξει τῷ ἐξυπνίζοντι, 

εἴτε εἰς προσευχὴν, εἴτε εἰς οἱανδηποτοῦν ἐντολήν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΙ. 

δά οἱ πιωδίτις Παϊ, φιιὶ {εὶς ὀαροτγβοίαοίιις, αὶ 

δἰϊαπι ἰγαδοαίιτ, φιία τπιεϊοία εἰΐρτιις 651. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τητογῖηι 5Θρα το πθ οἱ ᾿πϑήϊα μ]θοιθηάτι5 ὁδὶ, 

51 [Οὐδ Ῥοβϑὶξ. σΟΠρι ΠΟ 5. ἉΡΠΟΒΟΘΙΘ. ποῖ δὲ 

«πὰ Π115 ΒΟ Π]5. 56 ᾿ρ56 5ίπριἀθ ρεῖνοι, βίο]ιθ οοπ- 

ψούβιιθ. ΘΧΠ]αγθῖιν, δοάθιη. αἰΐθοιιιβ Ροποϑίϊοῖο, 

πὸ 116, φιὶ αἰχὶ: Π͵θηιον {μὶ 1) εἰ, οἱ ἀοἰδοία- 
{πι5 διιηι. Οὐο 4 5[ ρϑυ πη Π5οΥῚ ἴῃ ΘΕ ΠΡΟ 6, ἀΡβοΙη- 

ἀπ ἃ ΘΟ ΟΡ, [ΠῚ Δ ΠῚ Ῥα ΓΘ αοίτι πὴ. ΘΟΓΙῚΙ- 

Ρπη {16 τη ΘΠ Ὀγ τι}. ΒΟΥ Ρ ΠῚ δ᾽ αι {6 πὶ ο5ῖ: δ α- 
Ροαϊε τι ρόγοκὲ πέτιηὲ πιθιι ὕΥΌΤ ην ἔμ ΟΥῚΓΠὶ γ. Θὲ 

τιοτὶ ΤΟΥ). ΘΟΤΡΙΣ {ππιπὶ ρΓο]ιοίαίμι" ὧν δ6- 

Ἀθηπαηι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ν 

στυγνάσῃ ὃ ἐξυπνισθεὶς ἢ χαὶ ὀργισθῇ, 

τίνος ἐστὶν ἄξιος. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- “- Ἀ “ ῳ 

Ῥέως υὲν ἀφορισμοῦ χαὶ ἀσιτίας, ἐὰν ἄρα δυνηθῇ 
» - ς ’ 5 δι 

χατανυγεὶς ἐπιγνῶναι ὅσων χαὶ ἡλίκων ἀγαθῶν 

ἑαυτὸν ἀναισθήτως ἀποστερεῖ, καὶ οὕτως ἐπιστρέ- 
τ (ἈΠΌΩΟΝΣ Φ ΠΣ 

( ψας ἐνευφρανθὴ τῇ χάριτι τοῦ εἰπόντος" Ἔμνή- 

δὲ “ σθην τοῦ Θεοῦ, χαὶ εὐφράνθην. ᾿Εὰν ἐπιμένη 

ἀναισθητῶν, ἀποχοπτέσθω ὡς τὸ σεσηπὸς χαὶ διε- 

φθαρμένον μέλος ἀπὸ τοῦ σώματος. Γέγραπται 
γάρ’ Συμφέρει ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, 

δι Ἐπτ τς: , 
χαὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 

ἹΝΤΕΒΒΕΟΘΆΑΤΙΟ ΧΙ. 

δὲ φιιὶς αἰαϊίο Π)οπιῖτιο, ηιιὶ αἰαὶξ, ψιιοα φογσιις 

ψιιὶ ἐοσπονογὶς σοἰιπίαίοην μεγὶ σι, πθὸ 1α- 

πλὴν ἔδοογιὶξ, τιθήτιθ ραγανοῦῖξ 56 αὐ ἔρδίιις 

φοϊινιαίοπι., παιῖτας ρμίασας ἀσοθρίμγιι5 δἱι; 
4ιμῖ ὍΘ ΥῸ πιοπὶ ΘΟστιον τὶ, ἄἴσπα ατιΐοηι ρμἱασίς 

ῬοΓοβογίῖ., ραιιοὶς οἱ ρἱθοιοτιι5, τιοβίθιογι 

γεϊ]υϊ ἰουεΐπιις ἱτυϊογιιοσϑ 1)6ὶ ρίαοίία, τι Ἰια-- 

ὑθαϊ ψι0 56 βοἰθίτιν. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥουβρθοιτιπι οδῖ Ππιπο ᾿β ΠΟΡΔΠ ΙΔ ΠῚ 5: πη] γὸ, οἱ 
Ῥδοσδεὶ ὑπ ϊοίτιμ δν ταν θ᾽ ΠΟῚ ΡΟ556, (δὲ ὀηῖηε τι0} 
φοπίςϑοπι 9 μι Το μλϊπτι5, δὲ ἐο μι {μεῖς 5θηι 

» Ἄςρ. Ῥυίπιιβ προσέξει τῷ διυπνίζοντι. Μοχ ἄϊτιο 

Μ85. οἵαν δήποτε ἐντολήν. 
ς Οὐάοχ (0}}». ἐὰν δὲ ἐπιμείνγ. Μοχ ἴτο5 Νίββ, ὡς τὸ 

σεσυπός. ἘΔ ὡς τὸ σεσηπόν. δίατιπι (0}8. ὅτι συυνφέ- 

᾽ ή δὲ ἑτοιμάσας 
θ᾽ μὴ ποιήσας, μηόξε ετοιμᾶσας 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΜΕ΄. 

Ράν τις ἀκούσας τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι Ὃ δοῦ-- 

λος ὃ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ χυρίου αὐτοῦ, χαὶ 

πρὸς τὸ θέλημα 

δαρήσεται πολλάς " ὃ δὲ μὴ γνοὺς, ποιή- 

ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας, ἀμελή- 

σὴ τῆς γνώσεως τῶν τοῦ “ Κυρίου θελημάτων, 

εἰ ἔχει τὴν παραμυθίαν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ, 

Δῆλός ἐστιν ὁ τοιοῦτος σχηματιζόμενος τὴν 

ἔχει τῆς ἁμαρτίας τὴν “ χρί- 

φησὶν ὃ Κύριος, καὶ ἐλάλησα 

Ἦν 
ἄγνοιαν, καὶ ἄφευχτον 

σιν. Εἰ μὴ ἦλθον γὰρ, 

θξι: 
ἃ (οᾶεχ (0}}"». τῶν τοῦ θεοῦ θελημάτων. Μὸχ ΜΞ. 

{τὸς ἔχει παραμυθίαν. 

ὁ Ἄορ. Ρυΐπηιις ἁυιαοτίας τὴν δῆσιν 



ἈΠΟΙΚΕῈ ΒΆΕΝΙΘΒ ὙΒΑΟΤΑΤΕ. 

αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐχ εἶχον" νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ 
ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν, τῆς ἁγίας Γραφῆς 
πανταχοῦ πᾶσι τὸ θέλημα " τοῦ Θεοῦ διαγγελλού-- 
σης. Ὥστε οὐχὶ μετὰ τῶν ἀγνοησάντων ὃ τοιοῦτος 

ἔλαττον χρίνεται, ἀλλὰ μετ᾽ ἐχείνων σφοδρότερον 
καταχρίνεται, περὶ ὧν γέγραπται Ὡσεὶ ἀσπίδος 

ὑ0ῦ 

οἷς, ρΡϑοοαίμηι ποπὶ μαρογθπῖ : παπὸ αμίοτα Θαοιι- 
ϑαίίοποηι ποτὶ παν οπῖ εἶς ρεσοαῖο 5, οὐτῃ ϑουῖ- 

Ρίσγα 5ᾶογα Οπιπῖθιι5 αἰ 46. ἀπηπητῖοι εἰ νο- 
Ἰαπία! θην. Οὐαγο 41] 6] ασπιοαϊὶ θϑῖ, ΤῊ Πἰ ΠῚ6. ΟἸΠῚ 
1ἴ5, 4 Ἰσπογάνονο, [ον 5. 5801} Πι ϊοίτιπι : ἴπ0 

ψ6γῸ οὐπῚ {ΠΠ|5 σγανῖι5 σο ποι παίαγ,, ἐδ 4α 015 
- τ “ » ᾿ Ὰ . ᾿ 

χωφῆς, καὶ βυούσης τὰ ὦτα αὐτῆς, ἥτις οὐχ εἶσα- τῇ ἀἰοῖιπι δὲ : ϑίεμ ἀϑρία τς σιγά, δὲ οὐιμγατιεὶς Γεαὶ.57.5. 
4 , - - χούσεται φωνῆς ἐπαδόντων, " φαρμαχοῦ τε φαρ- 

μαχευομένη παρὰ σοφοῦ. Ὁ μέντοι ἐπιτεταγμένος 
τὴν οἰχονομίαν τοῦ λόγου, ἐὰν ἀμελήση τοῦ ἀναγ- 
γεῖλαι, ὡς φονεὺς χρίνεται, καθὼς γέγραπται. 

αἸΓΟΣ σίας... ἡ πὸπ δα αιμαϊοι ὑοσόπι ἱπεαπ- 

ἐαπίζιπι., ἰΐοοὶ ἃ ϑοπεεοο ἱπισαπίαϊα Ξαρίεπίο. 

Οφίθγιιπὶ οὐ ἰγα θη ἀοοίγίμδθ. Τὰ ΠῈ5. σ0Πὶ- 

ΤῊ 5511ΠῚ δῖ, 8 51 ἀπ ΠῚ ΠΕ ΓΟ ΠΟρΙοχοεῖτ, ρουϊη 8 
αἰ Ποπλϊοἀὰ πη Πάτα}, 5ἴοι 5ου ρίτπ) δῖ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Μς. 

Εἰ ὃ ἑτέρου ἀνεχόμενος εἰς τὸ ποιῆσαι ἁμαρτίαν ξ 

ἔνοχός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο τὸ χρίμα φανερὸν ἐκ τῶν τοῦ Κυρίου πρὸς 
Πιλάτον ῥημάτων, εἰπόντος: Ὃ παραδιδούς με σοὶ, 
μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. Σαφὲς γὰρ ἐχ τούτου, ὅτι 
χαὶ ὁ Πιλάτος, " ἀνεχόμενος τῶν παραδεδωχότων, 
ἁμαρτίαν εἶχεν, εἰ χαὶ ἐλάττονα. Παρίστησι δὲ 
τοῦτο φανερῶς χαὶ ὁ Ἀδὰμ ἀνασχόμενος τῆς Εὔας" 

χαὶ ἡ Εὔα ἀνασχομένη τοῦ ὄφεως " οὐδεὶς γὰρ αὖ- 

τῶν ὡς ἀθῶος ἀτιμώρητος “ ἀφείθη. Καὶ αὐτὴ δὲ ἢ 
τοῦ Θεοῦ χατ᾽ αὐτῶν ἀγανάχτησις ἐπιτετηρημένως 

τοῦτο ἐνδείχνυται " τοῦ γὰρ ᾿Αδὰμ. ἀντὶ ἀπολογίας 

ὦ προσενεγχόντος τὸ, Ἢ γυνὴ, ἣν δέδωχας μετ᾽ 

ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωχε, καὶ ἔφαγον " ἀποχρίνεται ὃ 

Θεὸς, Ὅτι ἤχουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναιχός σου, 
χαὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι, 

τούτου μόνου μὴ φαγεῖν, ἐπικατάρατος ἣ γῆ ἐν τοῖς 
ἐργοῖς σου, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Β 

Ό 

ΓΥ̓οῖὰβ Πῖρον (910. θέλημα τοῦ χυρίου. Μοχ ἴἄεπὶ 
Οοἄοχ ἐλάττω χρίνεται. ΑἸΙφααπίο ροϑὲ Υ οβϑῖϊ Οοάεχ 
οἵ αἰτὶ ἄϊιο σφοδρότερον καταχρίνεται. Βὸρ. τεγίῖι5 χατα- 
κέκριται. Ἑαϊὶ κρίνεται. Θυθίπαο 0}. φωνήν. 

4 Απεκυς οἀϊιίοποβ εἰ (910. φαρμαχοῦται φαρμα- 
χευομένη παρὰ σοφοῦ : “ηπᾶτῃ Ἰδοιοποπι ΒΑΡ ἶθ56. 400-- 
4πὸ νἱάειαν ἤδρ. ῥγίπιιβ ρυῖπια ππᾶπιι. ϑεα Πἷς Οο- 
ἄθχ αἰΐογα πιᾶπιι ἀπίϊψιια παᾶπο μάροῖ φαρμαχοῦ τε 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΗ. 

“1 χτιΐ μα!ἐξμτ αἰἑογιίι ρθοθαγθ,, Γδῖ 5 οἱ 

Ρθοσαίϊ. 

ΒΈΕΈΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τασϊοίπαι πος Ῥογϑρίοιι πὶ δ Θχ νϑυθὶ5 Πο- 
πλϊπὶ αὐ ΡῬΙ]αἴιπι., οαπὶ αἶχὶς : Ομὲ ἐγαάϊαϊε ηῖδ 

εἰδὲ, πιαγιις ρεοσαίιπι παϑοῖ. Ἐκ ος Θπὶπὶ μ]α- 

πα δῖ, ΡΠ] αἴ πὴ ΦΖΠΟΠῈ6, οΠὶ 605 ἀυϊΐ ἐγ τά6.-- 

γαηΐ, τοϊογανὶ, ΟΡ ποχίμπι [ιῖ556 Ῥθοσαΐο., ᾿ἰοθῖ 

Ἰενιογὶ. Οὐιϊποείαπι ᾿ὰ ἀρθγίθ ἀθοίαγας Αὐἀδάπηιι5., 

4αὶ ϑιιβείπαῖε Ενδπη : ἰ[6πὶ ἔνα ᾿ρβὰ, απ ἴο]6- 
ΓΑΥῚ 5οΓΡΘ ἴθ πη ; ΠαΠ}05. ΘηΪπῚ ΘΧ ἢ15. [Δ ΠῚ ΠΙΆ ΠῚ 

᾿πηοοθη5. αἰϊπηῖδϑιιβ ὁϑὲ Ἱπιραπίτι5. 5864 δὲ ἴῃ 88 
Τ)6ὶ σοπίγα 605 ἱπά  βπαῖῖο,, τὸ ἀἢΠΠσθητῖ5. σοπϑὶ- 

ἀδναῖα,, ἰἀίρβιπι οδίθπαϊε : πᾶπὶ οἰπὶ Αἄδπὶ 6χ- 

οἰιδαι!ουἷβ Ιοοο ργφιθηάθγοι ΠΠπ4, ἔχον ψμαπι 
ἡφαϊοιὶ πεῖ, πὸ ἐἰθαϊε πιϊ]ιὶ, δὲ σοπιεαϊ , γὸ- 
5ΡΟπα ει Ποῖ5 : Ομία αἰάϊοιϊ ϑοσοπι μχογὶς ἱμῶ, 
δἰ σοπιθεαϊειὶ 46 ἴΐσπο,, δα ψιο Ξοἷο ργασοθρόγαπι 

εἰν. πιὸ οοπιθάοτος., πιαϊοαϊοία ἰετγτὰ ἐπὶ οροτίνιις 

{ιἰς, εἴ στἴονα. 

φαρμαχευομένη παρὰ σοφοῦ : 4 βογιρέαγα πΌ]]ὰπὶ 
Ῥ] απΐογοπι 6556 αἷΐ (πη ἤϑίι. ΡΊαγα ααϊ οαρὶξ, ποίας 

ΝΝΟΡΙΙ Ἰεραὶ εἰ Ηδχαρὶα. 
»ΈΒΘρ. ῥυῖπιις οἵ Οοὔοχ Νοβ5, ἀνασχόμενος, 
ς Ἑατε ἠφείθη. Απεψαϊ ἐτὸ5 Πρτὶ ἀφείθη, 
ἃ δὶς Πρυὶ νεΐογοβ ἘΘῚ προενεγκόντος. Μοχ Υ οβοὶῖ 

Οὐάοχ εἴ αἰϊϊ ἀμο ἣν ἔδωχας. 

Ετεολ.33, 
8. 

“οαπ. τ. 
1ν 

Οεπ. 3.12. 

ἰδιώ.»ν. 17. 



]ενΐι. το. 
17. 

λ1α«εἰλἱ. τ8. 
15,-πι7. 

“οαι.3.36, 

“οι, 7. 
21. 

οὐυῦ 5- ΒΑΘ ΘΟΕΒΑΚΕΞ ΘΟΑΡΡΑΏΟΘΟ. ΑΒΟΠΙΒΕΡ, 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΙΜΊΙ. 

δὲ ἜΥσα δος ἡτιὶ ρεοσαπῖ, εἰϊοπάιιηι οἰ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

58η6 «το Ποὺ ἤουὶ πο θθθὰϊ , ρουβρ᾽ οι 
δϑῇ ΟΧ Ῥυθοορτ5 ΠΟΠΪ πὶ, 4] ἴῃ ΘΙ θυ {αι 6 πὴ 
Τοβίδηηθηίο αἶχὶ! : (ογγορίίοπε οοττὶρὶες ρῥγοαῖ- 

ἤλτίγι ἐπιίται : οἱ ποτὶ ἀοοί)ῖο5 ροοσαίιιτη ῥΤΌΡΤΘΡ 

ἤρϑτετη : ἴθι Ἐνδησο!]ο νΘΙῸ : δὲ ροσοανογὶὶ πὶ (6 
7παἴοτ' ἐπιι5., σααδ., ΘΟΥΤῚΡ6 διίηι ἐπιΐ θυ 6 οἱ ἴρϑτιπι 

δοίπιηι. δὲ 6 ατιάϊονῖξ,, μογαῖτι5 65 [)αἰτῖνι {πεπιπη; 

δὲ ατίθηι 6 ποτὶ αἰαἰϊογῖ!. αα]ῖνε ἰδοιτι αα τς 

τπμπὶ δὶ ἄτιος., τι ἷπ οτὸ ἀποτιπι ὐδὶ {Γίτετη, 

ἐθοίζιγη, 56: οπιτθ ὑϑγϑιιπι. Οἰιοα οἱ τιοτὶ ατιεϊο- 

Τὶ 605. εἶἶο δοοϊοδίω ; δἱ ἀμίοπι δοοϊοδίαπι σιιοηιθ 

σιοτὶ αμαἰϊογὶς., οἱξ εἰδὶ δἴστι οελιπΐοιις οἱ ρει ϊοα- 

τεῖι5. ῬΟΥΤῸ “8 Π| σΥᾶν 6 51} Πα) τ56 6 ᾿ρϑοσδεὶ 7π6}]-- 

Οἰτι ΠῚ 5. ἸΠ 16 }ΠΠ1σὶ ροῖθϑὲ ργίμιο αυϊίθιη. οχ βθηΐθη- 

τὰ ΤΟΙ Ϊη] , 4πὶ 1π τιπϊνθυϑιιι αἶχὶ! : Οὐκ φιεῖς 
χιοι οὐθάϊι Ειϊο., πον υἱάούτε οἱΐατη : Ξε ἰγα 

71) οὶ πιανιθνὶξ δι ρον δίιτι : ἀοιπ 6. οχ ΠΙβ[Ου 5 
ΘΕᾺ ΠῚ 5 {1128 ἴπππὶ π᾿ γΘΙΟΥῚ , τἀπὶ ἴῃ πονὰ ΒΟ ρίαγα 
γΘίδυι μίαν. Εσοθ ΘηΪπὶ πα πο ΔΟΠὰΡ [ρα 5 δϑὶ 
ΤΠ Δ ΠῚ} ΔΙ ΓΘΔ ΠῚ δὲ νϑϑίθη)., ἸΡαἴιι5. Θϑ ΠΟ ΠΉΪ ΠῚ5 

ΟΠΙΠΪ ΡΟριΪο., ἰἀατι6 ἔππὶ ΡΘΟΟατ ΔμΟΙΟΥ ΠῚ. 

τ{ππ ρΘοσατα ἢ Ἰρϑι1Π) ἸσπογαΠτ], ἄόπθο ἀθίθοῖιβ 

6556} 5.5 οἵ]115 18Π| [οὰ δϑὶ πηθ π 0, ἃς ΠοΡΡΘη- 
ἄσιια {Ππ|| χει τὰπᾶὰ ΟἸΠΠῚ 5.115 ΟΠ ΠῚ 115. 580- 

11556ῖ. δῖ νϑῦὸ., διϊ πηδὶ 5:6 π 10 ΠῸΠ [θυρεοὶ 

ΠΠ1Ὸ5. 51105., 41| οὐα πε ΕΠ} ᾿ ΕΒ] ἢ 65.. 56 βθρο- 

1. Βεφ. 2. ΠΙΠΠΙΘΙῸ ΟΠ ΠΟ 1556} [0508 9 0 ἀἸΧΊ556 1 : ἡ οζίζο, 
ὑ 

21. Μιὰ, ποῖ νοπα αἰϊο ἐδ υοῦὶς ; ̓ϊθιηαπιθ ἰοη - 

ΘΊΟΓΘ. 5ΘΡΠΠΟΠ6 δ ῬΘΟΟΔΓΙ ἈΡΒυ ἸΠαἴθ πὴ δὲ ἱπονὶ- 

140 }}6 πὶ οοπ θη Πα ΟΠ 6 μι δοῖβδοῖ 7, ΠΟ ΠΙᾺ ΠῚ 

τὰ] 6 ἢ ΠῸῚ ῬΘΏΪΓΠ5. α]{π|5. ἔπθυα  .. ΠΟΙ 16. ἴῃ 605 

οβίθπαοναις ᾿ἀΟΠ ΘΔ ΠῚ 80 Π. 1] Δ ΟΠ ΘΠ, ἃ 60 Θχαβρο- 

αν ἸΡᾺΠ] [6]... τι Θὲ ΡΟΡαΪι5. πὰ οἰπὶ {|1|5 

« ὕπιι Νί5. ἐὰν ἁυιαρτήσῃ. 
ΓΆΘΡ. Ῥυΐπηιβ οἱ οβ5, σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 
ξ ΑΠΠΦΕΙ ἦτο ΠΠρνὶ οἱ δα ϊεο Ῥατνῖβ, χρυσῆν χαὶ τὴν 

στολὴν, ἐπί. ΑἸ ἄιιο Μ55. ργωΐον οβϑϑβὶ οἱ Οοιαθεξ, 
χρυσῆν, καὶ τὴν ψιλὴν, ἐπί. ἙΔΙΠο Ν᾽ ὁποῖα. αἰγαμηάιιο 

Ἰροιοποπι ρτωίογι, οἷο. αὐ ἴῃ σοπίοχίαι παροαὶ ψιλήν, 

ἴῃ Ἰπανσῖηα γ ΤῸ στολήν. [,6ρ6 ποίας ΝΟΒΊΠ]. 

" (οὔοχ οβ5. παισὶν τοῖς ἰδίοις, τγχα οιίπι διεὶς ριιε- 

γὶς. ἘΔ οὐ ἄπο Νί55. ὑγὸ παισὶν ΠΡ. Π: πᾶσι. Ηαὰα 

Ὅτι μὲν οὐ 

δι 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΜΝΖ΄. 

'φ -᾿ Ο εἴ τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἐφησυχάζειν. 
᾿ 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Νο- ᾿ 3 -ὉὉ Ὁ ᾿ δεῖ, φανερὸν ἐχ τῶν τοῦ Κυρίου 
, 3, Α ως - ΄ 3 , 

προσταγμάτων, ἐν μὲν τῇ παλαιᾷ Διαθήχῃ εἶπον- 
- Ὁ Ἀ ᾿ ΄ 

τος᾿ ᾿Πλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου, καὶ οὐ λήψη 
- ΕΣ 3 }Ὶ 

δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν ἐν δὲ τῷ Εὐαγγελίῳ, ᾿Εὰν 
΄ ᾿ - 

ὁ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὃ ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον 
Σ ἐε ΠΣ Ὁ 5 , 

αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. Ἔν σου ἀχού- 
3 ΖΑ δε ν 2 , 25. δι 9 ’ σῃ, ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σου" ἐὰν δὲ μὴ ἀχούσῃ, 

ἧς ᾿ 
παράλαδε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος 

δύο μαρτύρων ἢ τριῶν ἰ σταθήσεται πᾶν ῥῆμα, 
ΠΛ, ἊΝ , ΓΎΞΓΣ ΓΈΒΑΥ “« 5» ν) , Ξ 2.Λ Ἐὰν δὲ παραχούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐχχλησίᾳ - ἐὰν 
Ν - , Ε Γι 

δὲ καὶ τῆς ἐχχλησίας παραχούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ 
’ 

ὃ ἐθνιχὸς χαὶ ὃ τελώνης. Ἡλίχον δέ ἐστι τὸ χρίμα 

τοῦ ἁμαρτήματος τούτου, ἔξεστι γνῶναι πρῶτον 
ἐξ ἃ ἥ , ἘΞ τῇ τ Ροσ τα πο ΒΝ 

μὲν ἐξ ἀποφάσεως τοῦ Κυρίου χαθολικῶς εἰπόντος 
- - ΠΝ ἣν ᾿ 3 

Ε Ὃ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ, οὐκ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ 
“" - - Ὁ ον» ἢ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν - ἔπειτα χαὶ ἐξ 

ἱστοριῶν ἔν τε τὴ παλαιᾷ χαὶ τῇ χαινὴ Γραφῇ φε- 
ς ͵7ὔ Ἀν 

ρομένων. ᾿Ιδοὺ γὰρ ὃ μὲν Ἄχαρ, ἡνίκα ἔχλεψε τὴν 
φ λὴ -- ζὰ Γ ἢ λ) 8. ἢ ΠΑ͂ΝΕ, γλῶσσαν τὴν χρυσὴν καὶ τὴν ὅ ψιλὴν, ἐπὶ πάντα 

τὸν λαὸν γέγονεν ὀργὴ Κυρίου, καίτοιγε ἀγνοήσαντα 
σ͵ χαὶ τὸν ἡμαρτηχότα χαὶ τὸ ἁμάρτημα, μέχρις ὅτε 

- , " Σ ἀν ἰεττινος ἐφανερώθη ὅ προειρημένος, χαὶ τὸν φούερὸν ἐχεῖνον 
εἰ “ - 3 « ΝᾺ 

ἅμα " πᾶσι τοῖς ἰδίοις ὑπέμεινεν ὄλεθρον. Ὃ δὲ 

Ἠλεὶ, χαίπερ οὐχ ἐφησυχάσας τοῖς ἑαυτοῦ υἱοῖς, 
- ΚΥ ἘΝ ᾿ Σ , ΝΑ - « 

οἵτινες ἦσαν υἱοὶ λοιμοὶ, πολλάχις δὲ αὐτοῖς πα- 
’, Ν τ Ἁ δὶ ΄ ς τὶ , 9 , 

ραινέσας, χαὶ εἰπὼν, Νὴ, τέχνα, οὐχ ἀγαθὰ ἀχούω 
Ξ ͵ : 

περὶ ὑμῶν, καὶ λόγῳ πλείονι χατασχευάσας τῆς τε 
:; . 

ἁμαρτίας τὸ ἄτοπον, χαὶ τῆς χρίσεως τὸ ἄφευχτον,, 
5 ξ ἘΕ ΓΕ Ἐπ α ᾿ :λ 
ὅτι μὴ ὅλως ἐξεδίχησε, μηδὲ τὸν πρέποντα ζῆλον 

Ἢ τ - » - [δ 

χατ᾽ αὐτῶν ἐπεδείξατο, τοσοῦτον παρώξυνε τὴν 
ΕῚ δ' “Ὁ Ὁ « Ἁ ᾿ Ν - ς, Ὁ Ψ. Ὁ 

ὀργὴν τοῦ Θεοῦ, ὡς ἃ καὶ τὸν λαὸν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ 
- τ βαν ΤῈ ΥΛΟΝ στν Κατ απο ΚΑν δε 

συναναλωθῆναι, χαὶ τὴν κιδωτὸν αὐτὴν ὑπὸ τῶν 
ΒΕ ΄ -Ὁ ᾿ Φ,ΧΑΝ ἜΨΈΙΕΝ ΄ ῳ 

ἀλλοφύλων ληφθῆναι, χαὶ αὐτὸν ἐπὶ τούτοις οἱἷ- 

Ἰοηξο νὸχ υἱοὶ αἀἀἰτα ο5ὲ ὁχ {Ἰθι5 Οοα]οῖΡα5. 58Ὁ- 

ἴπς Νί55. ὑγτὸβ οαπὶ οβ5. αὐτοῖς παραινέσας. Ἀδρ. 56- 

σαπ τι Ρουϊη δ τὶ 1 αὐτούς. οο ἴρϑο τὰ Ἰοοο (ο- 

εχ οβ5. μὴ τέκνα, μὴ υἱοὶ, μιὴ ἀγαθά. 

ἃ Ἄδα. Ῥυίπηιβ τοῦ θεοῦ, ὥστε χαὶ τὴν χιδωτὸν τεῦ 

θεοῦ ληφθῆναι, καὶ τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ συν- 

αναλωθῆναι ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ αὐτὸν ἐπὶ τούτοις. 

Οὐἄοχ δ ος5. τὸν λαὺν τοῦ θεοῦ..... τὴν χιδωτὸν ἀναλω- 

χαὶ αὐτόν. 



ΒΕΟυΙ ΒΒ ΒΕΕνυ5. ΤΆΛΟΤΑΤΕ,.. 007 

}} “«- Αἱ χτρῷ τέλει θανατωθῆναι. Εἰ δὲ χατὰ τῶν μὴ συνε- 
γνωχότων τῷ ἁμαρτήσαντι, χαὶ χατὰ τῶν " χω- 
λυσάντων, χαὶ διαμαρτυραμένων τὸ ἁυάρτημα, 

, » Δ,» ν ν - 

τοσαύτη ἢ ὀργὴ ἐξεκαύθη, τί ἄν τις εἴποι περὶ τῶν 

γινωσχόντων καὶ ἐφησυγαζόντων ; Οἵτινες ἐὰν μὴ 

ἐπιδείξωνται τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου πρὸς τοὺς [Κο- 
, ΕἸ , " , .Ὶ , ὍΝ αλλ 

ρινθίους εἰρημένα, εἰπόντος, Διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον 
» , " 2 «Ὁ .. , φ "- Υ ᾿ ν 

ἐπενθήσατε,, ἵνα ἐξαρθῇ ἐχ μέσου ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον 

τοῦτο ποιήσας; χαὶ τὰ ἑξῆς “ αὐτοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ μαρ- 
" θέ , Ἐ Ἰδ Ν ᾿ ἥν τὰ - Α τυρηθέντα γράψαντος" ᾿Ιδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο, τὸ 

χατὰ Θεὸν λυπηθῆναι, πόσην ἐν ὑμῖν χατειργά- 

σατο σπουδήν" ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάχτησιν, 

ἀλλὰ φόθον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ 
ἐχδίχησιν" ἃ ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς 

εἶναι ἐν τῷ πράγματι" χινδυνεύουσι πάντως χαὶ νῦν 
ὅδμοῦ πάντες τὸν αὐτὸν ὄλεθρον ὑποστῆναι, ἢ χαὶ 

χείρονα, ὅσῳ χείρων τοῦ ἀθετήσαντος νόμον Νω- 

σέως ὁ ἀθετῶν τὸν Κύριον, χαὶ ὃ τὸ αὐτὸ τῷ προ- 
ἡμαρτηχότι χαὶ προχαταχριθέντι τολμήσας. “Ἑπτά- 

χις μὲν γὰρ ἐχδεδίχηται ἐκ Καϊν, ἐχ δὲ Λάμεχ ἐό- 
δομιηχοντάχις ἑπτὰ, “ τὸ ὅμοιον ἁμαρτόντος. 

ἰρϑίτιϑ ἐπί ουθμ ρία5 511. δὲ οαρία 51} 0 ΠΟ ΠΡ 6 ηΪ5 

ἀὐοὰ ἰρϑὰ, Οἵ ἴρ86 4 οι πιδουαπ ἃ ΠΊΟΥ 6 που 
ἰουῖα. Οὐοά οἱ αἀνοιθιιθ 605. 41 5660 16 015 Ἀποιουῖ 
σοπδοῖῖ ποῖ Γπουιιπ, ἴπηο 4 ρνΟ πιο υιηΐ ρ6ο- 

οαΐαπι., οἵ τοϑεποπῖτα το ἀϊάονο δά νούϑιιϑ {Ππ|ω, 

ἴντα ἰἀπἴα ΟΧΆΥΘΙΓ, Θοάυ 4 415 ἴσον ροίονῖε ἐ6 
᾿ἰδ αὶ δοῖταα τ, δὲ ταπηθη σοπ οθβοιηὶ 7 Οὐ ἀμ - 

ἄδηι., πἰδὶ θὰ θυ ϑε τουτὶ αι ἃ Αροβίοϊο ἂὦ 

ΟοΥϊ πε ἶο5. ἀϊοία ϑιπὲ, ἷ5. νοΡθὶ5 : Ὁμαγο ποῖ 1. ον. 5. 
πιαρὶς ἱμοίτιπι Πα τιϊοιὶς., μι το αίτι 6 πιθεϊο Ἄ: 

φϑϑίχιίν αι ἰοο οριι5 ἔθοίϊ ἢ ἀο οἰϊατη αι ἀοῖη- 
ΘΟ Ρ5 ᾿ρ505 [δοῖθ86 [θϑίδειιϑ δϑὶ 056.) ΟἿ ΠῚ ΒΟ Ρ5 1}: 

Ἐδος ὁπῖπι Πιοο ἔρδιιπι., φικο σθοιιγιίμην 1} θεν 5. Οογ.7. 

δοπίγί αι δε ϊς,, φιαπίαπι ἱτπι ϑονὶς ορόγαίμηι ἢ 

ὁδί οοἰϊοϊταϊποπι : 5 ἀθγεποίοποπι,, οι ἱπαϊ- 
δπαιίοποηι,, 56 {ἰπιογθπι., οὶ ἀδοϊογίμηι, κεῖ 

ὠηιιιϊαϊίοτιετπα,, σο υἱπαάϊοίαπι; ἐπὶ οτπ πῖνε 6. - 

μἰϑιιϊςεὶς τος ἱποοπίαπιϊπαίος 6556 ἐπ ἰοσ πόρο- 

ἐἶο Ὁ ῬΘΥΙοἢ τὰ πτιι" ΟὨ.ΪΠῸ ΟΠ] 65. 51Π}1}} τ 0 ΘΕ ΪΔ ΠῚ 

το ρου Ἰάθ πὶ ΘΧἐ εἴτι η 5.010. 5. ἅτ διϊα πη ἴὰπ1Ὸ 

σνανίπϑ., Παδηῖο [6 ]5. Μοβαϊοα οοπίοηρίονο ἦ6- πεῦν.το. 

τουΐον οδὲ 4αὶ ΟΙΪΠιιΠῚ ΘΡΟΡ πὶ  ,. Ῥαϊγαιιιο 29. 
ἰάθπι «πος {Π6 4 πῆ ρϑοσαν!ξ, ἃς δια ηὶ ἃ Π16 
ἀλιηηπδίιι5. οδϑῖ. ϑορεϊθς ἐπΐπι υἱπαίοαίιπν ἐδὲ εἰ ἃ ἐπ. ἡ. ̓ ἡ. 

(απ: εἶδ Πιαπιθοῖν ϑΟΓῸ ἴῃ 51 τη1}6 ΡΘοσαίιπι [ὰ-- 

Ῥϑ80 “οριμαρὶθ5 δορίϊ65. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΝΗ’. 

Ἡ πλεονεξία μέχρι τίνος κρίνεται, 

ΛΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅταν ὑπερόῇ τις τοῦ νόμου τὸν ὅρον. Ἴστι 
δὲ τοῦτο χατὰ μὲν τὴν παλαιὰν Διαθ (κην, τὸ πλέον 

ἑαυτοῦ φροντίσαι ἦ ἢ τοῦ πλησίον" γέγραπται γάρ" 
Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν " χατὰ δὲ τὸ 

εὐαγγέλιον, τὸ πλέον τῶν πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν ἡμέ- 
ρὰν ἀναγχαίων δ σπουδάσαι τι ἑαυτοῦ ἕνεχεν, ὡς 

» Ἔδρ. Ῥυϊπειιι5 τηᾶπιι σοσοηιίονο τῶν μὴ κωλυσάν- 
τῶν : 56 ραγεου!απι ποραπίοπι ἵπορῖο ἀ ἀϊτα πὶ 6586 
υἰάσηι, ορίπου, οπληοβ, ΠῚ ομΐπι βου 51 (ὁ ΠΟΙ; 
ἄσχαο τοὶ ἰαυιῖδ 6} 15. 51 πλ ] 1] ι15,. 4αΐ ρυο ΒΡ ηι, φαϊάοπι 

Ῥεσοαίιπι,, 564 πιο! ]ῖ5, Μὸχ Ἰορ, τογεῖι5. τοισύτη ἡ 
ὀργή. 

5 Απεααὶ γὸ5 ΠΡ τὶ τὰ ἑξῆς αὐτοῖς, ἘΜῚΠῚ τοῖς αὐτοῖς, 

Τοϊάοπι απι5 Ν 5. οαπὶ Δ΄ 055. ἐγγράψαντος. απ Ἰομρο 
σοσυΐα ἐν αἀἀ ἴα ο5᾽ οχ ἀπεϊαιυὶα {ὙἼΠιι5 ΠΥ 5, 

ἃ δὶς Ὑοβοῖῖ Οοὐοχ οἵ ἅΠι ἄπο, ΠΙΩ͂, ἐν παντὶ συν- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΊΥΠΙ. 

Ομ (ϑγπιῖπο ἀο τιϊαίιι ἀναγιιὶα. 

ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ, 

Οἴιπὶ {π||5. ΡΠ Θ55115. [ΠΟΡῚΣ Ἰοσὶβ. ΠΠ ΠῚ [6 ΠῚ, 
Οοπεϊησὶῖς ἁὐιΐθιη ποο 7ιχία Ὑ Θἴιι5 Τ᾿ ΘΒ ΠῚ ΘΠ [ΠῚ 

Οἵα 115. ΤΠ] ΟΥ̓ ΘΠῚ 5111 ρ51τ|5 «πιὰ ΠῚ ΡΥΟΧΊΠΙΪ οἷι-- 
ΤᾺΠῚ 5.501 01} : ΒΟΥ ρ τι] Θδὲ ΘΠ : 7) δὲς ρΓο- κϑρχι. 19. 
αἰ πγατίηι {πεπεπη, δἰ οί {οἰρδιίηι ; αὖ γονῸ λπχία ἔνδη - 18. 

δο τπιπὶ 5 πὰ πα 4115 δι πιϑὲ σατιδα Ια} ργθοῖου 

ἐστήσατε ἑχυτοὺς ἀγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι, ἀδοναὶ 
ἴῃ γα] σα 5. ᾿ 

ὁ ΤΠ, τὸ ὅμοιον ἁμναρτόντος, ποῖ Ἰορίταν ποιὸ ἴπ 

(91}». πράτ ἴθ δρ. ῥγῖπιο : 564 [πὰ γοοοβ ἴπὶ ἃ] 15 

«αν εβ πὶ γο ον ε5. ΠΡ 15 σορουϊ απ τα, φαοια πιὸ- 

ἀτπὶ οὐ πὶ να] σα 15. 

ΓΥ Θοιϊαπι ἢ ἀ]ἀϊά  πλι5 οχ Βὸς. ρυῖπιο. 

8. δῖ. νοίουοθ {ααίαον ΠΡ νὶϊ. ἘΔ σπουδάσαι τινά. 

Τριάοι ἤθρ. Ῥυΐπηιιβ ὡς ἀκοῦσαι. 



ὑ08ὃ ΞΕ 

γ65 ΡΓῸ ᾿πϑίαπιὶ ἀΪ6 ΘΟ ϑϑαυῖαθ ΘΧ ΡΘΕ, νεὶαξ 15, 
Ταοιται ον Πα] Δ ΔἾν 1 : δέμέθ, ἤαο ποοίθ ἀτίππαπι ἔματα 

“ε 21. χρροίιπί α 16 : τι ατιΐοπι ραγαδιϊ,, οἰ τι5 Ἔγιιτεὶ ὃ 
Οὐἶθιι5 πιᾶρὶθ ΒΈπϑυδεῖπι δἀ]αποὶ : ϑὲσ ψιὶ σἰδὶ 
ἐ]οεαιιγίταί, εἴ ποτὶ ὁδὶ ἵπὶ 1)θιπι ἄϊνες. 

ΒΑΒΙΠΗΓ ΟΕΒΆΒΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ἈΒΟΘΗΙΕΡ, 

ὃ ἀχούσας: Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυχτὶ τὴν ψυχήν σου 

ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ - ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται: 

οἷς ἐπιφέρει χαθολιχώτερον - Οὕτως ὃ θησαυρίζων 

ἑαυτῷ, χαὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΤΙΝ. 

Ομ δεὶ ρέγρογαπι ἀϑογὸ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ουϊάφιυϊά ποπ ΟΡ ποοδϑϑίταϊθπι, 5ρ βγΌΡ ΟῚ οὐ- 

Παίιιπι Δἴ αοἴα ΠΕΪᾺ ΠῚ ἀΒΌΠ, 1 7 1ἃ τἀ Π] ΙΔ} 

γ65 Ῥδυρθγαπι δοίἃ ΔΟΟΙΒΆ ΓΙ. 

ΩΣ ΕΡΩΤΗΣΙΣ μθ΄. 

Τί ἐστι τὸ περπερεύεσθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

μΥ δ Ἁ ΄ ἈΝ ἊΝ, " 

ὃ αἡ διὰ χρείαν, ἀλλὰ διὰ χαλλωπισμὸν 
, ἧς ΤΣ 

παραλαμβάνεται, περπερείας ἔχει κατηγορίαν. 

ΞΞ---Ξ-ΞΞ---- - - ----  ----- --  - --- ----ο-΄ἷαοσ----------- ------  ----ο-τ---- ----------- ------ - -- - 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΑΤΙΟ 1.. 

δὲ ψιιὶς υϑειϊπιοπεϊς ργοιϊοϑϊογιὑτι5 τα] θοιὶς., αἰϊιεὶ ας Ἐάν τις τὰ μὲν πολυτελέστερα τῆς 
υἱΐε, σἶνε ρμαϊίιπι., εἶνε εαἰσδαπιοπίιπι ἐἰα 

φνοῖϊξ, τι οἰδὲ ξΣοπνεπίαϊ,, ἴδτιθ μδοῦαί., αμξ 

φιιαῖί πιοῦνο ἰαϑοταῖ. 

ΒἈΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐ βαιῖα., ΠΗ ΠΙ Ριι5. ΡΟ] ΔΟΙ τυ ι15... γα] πὶ ἐ6- 
οϑαΐ 56 ψνϑϑιϊβ, θῖιπη 1 πθὲ ποῦ θὸ σΟΠΙρ] ἀσο πε 

Ποιῃὶπῖθι5 Ἰᾳ ΒΟυΆΓΘ, ἀπ π ΠῚ ]τι6 Πα θ ΓΘ ἃ ΠΘῸ 
ἃ α  Θ παῖιιμ., δὲ Οϑεο πιο ἢΪ5 ν 10 1Ππ| ᾿ρ515 δ Ἰὰ ΠῚ 
ΤΌ} τ5. ὙΠ] Ὲ5 Ἰπά π!σοι. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Ν΄. 

Ξ ἀνε 
θῆται, αὐτὸ δὲ τὸ εὐτελὲς, εἴτε 

Ἐξ ᾿ Ξ - 
ὑπόδημα οἷονεὶ "θέλη ἵνα πρέπη, αὐτῷ, εἰ ἅμαρ- 

Ἐ τ τες Ἐς Ξ 
τάνει, ἢ ποῖον πάθος νοσεῖ. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ὋὉ θέλων ἵνα πρέπῃ αὐτῷ πρὸς τὸ ἀνθρώποις 
, 

φανερός ἐστιν ἀνθρωπαρέσχειαν νοσῶν, χαὶ 
Ξτν 
ἀρέσαι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΆΤΙΟ Τ|. 

ΔΙαίι, 5. μά ςεἷὲ αοσα. 
22. 

ΒΈΒΡΟΝΞΒΙΟ. 

ΨΟΥΠΔΟΙΪ ΠῚ νυ θιιπὶ ὁδί, ΠΟ 6] Ἰαπὶ τἰ το - 

ΓΘ 55 ΠΠΠΟΔΠ5.., «πο οὐρα [δι Πα γὸ5. τιδαιγ- 
Ρᾶϊαν. 

« Οἴδσετο ἵπ Ἐρίβίοϊα ἀπάφοϊπια ΠΡτὶ ρυϊπιὶ δα Ατ- 
τἴοαπι γε υΡα πὶ περπερεύεσθαι ἀσοορὶϊ ΠΖαοι6 Ργὸ 6ο, 

ποᾷ εβί, Ἴαοίαγε δὲ ϑϑίδηϊαγ δ 56. Ε)ὰ5. ᾿ς βαηΐ 

νέτρα, 50 αμίεπι ἴρδθ, αἰϊὶ δοπὶ, χιιοπιοάο 

υσάμγν πόνο αἰαϊίονὶ Ῥοπιρεῖο " Τάσπι τογθιῖπὶ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΑ΄. 

Τί ἐστι -“ Ῥαχά. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Ἐπιχώριον ῥῆμα ἠπιωτέρας ὕόδρεως, πρὸς τοὺς 

οἰχειοτέρους λαμδανόμενον. 

δὲ ΑἸἾΡῚ δοάοπι τποάο δοσερέϊιπι γορογῖαβ. 

οξιιπι. 

5 γεογες ἄπο Πθχὶ οἵονεὶ θέλει. 

ς ἘΔ δἰ ἀμ Νῖς, ξαχχά. ΑἸ ἄϊιο Δ1«5, ῥαχά. 
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ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΝΒ΄. 

τὶ ; 
Ῥοῦ ἀποστόλου λέγοντος, ποτὲ μὲν, Μὴ “γινώμε- 

θα χενόδοξοι᾽ ποτὲ δὲ, Μὴ “ ἐν ὀφθαλμοδουλείαᾳ 
ΤΙΣ ; ἊΣ ὑπ ἢ ὡς ἀνθρωπάρεσχοι, τίς ὃ χενόδοξος, καὶ τίς 
ἀνθρωπάρεσχος. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Λογίζομαι ὅτι χενόδοξος μέν ἐστιν, δ, ψιλῆς ἕνε- 

χεν τῆς ἐν χόσμῳ δόξης, τῆς παρὰ τῶν δρώντων 

ἢ ἀχουόντων, ποιῶν τι ἢ λέγων" ἀνθρωπάρεσχος δὲ, 

ὃ πρὸς τὸ θέλημά τινος ἀνθρώπου εἰς ἀρέσχειαν 

αὐτοῦ ποιῶν, χἂν ἀτιμίας ἄξιον ἦ τὸ γινόμενον. 

ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΑΤΙΟ 11]. 

ἰὴ “Προκίοϊιις ἀϊοαι, πιοίῖο ψεΐάθηι., Νὸπ 

οἰιοϊατνεν πα ηἶθ. σ]ουίαΣ οὐ ρ αἰ ; πιοέϊο ϑόγο, 

(αἱ. 5.526. 

Νοὸπ δά Θοι]ιι βου Ἰθηῖο5., αιιαϑὶ ᾿Οπ ὨΉ]}1}5. ρ λες, 6. 

ῬΙ Δ οΙ Ὁ διυίθηῖοβ ; “εὶς δεί ἱπαπὶς ρἱογίω δ. 
ἐμρίάπις,, οἱ ψιιῖς δοῖ, ψιῖ γρίασογο ποπιὶπίψιις 

δίμείοι. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐριάνη αυϊάθην ἱπαπὶβ σ᾽ ουΐδο ΡΠ ΓΟ 6550 
Θαμη, 4 0} τ πιιθαι πηι Π 6] σ]ογία πὶ, ἃ ϑροοίαϊο- 
Αἰ θιι5. ἀὐιτ 4} Δα ΠΟΥ 115 ἀσοὶριθ πα π), [Δ οἱ Ὁ 4}1-- 

αι ἀπ ἀϊοῖε : δι ]οϑιιπη. γθῸ σοι ρ]δοθπαϊ 
Ἰιομ  ΠΙ θι15. Θιιη.. αὶ αα Δ]]ου 15. ΠΟΠΪ Πῖ5 Ἀγ ]-- 
{Ὑ τι π., ᾿ρδὶ Ῥ] ΔΟ αν τ5.. ΔΙ Ζα 4 ρϑνασὶ!,, Θυϊαγηϑὶ 
Δ χυοα εἰιοί τιν", 515 Ἰσποπηῖπία αἰ σπιιπι, 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΝΙ΄. 

Τίς "ἐστιν ὃ μολυσμὸς τῆς σαρχὸς, χαὶ τίς ὃ μο- 

λυσμὸς τοῦ πνεύματος ; χαὶ πῶς αὐτῶν χαθαρεύ- 

σομεν; ἢ τίς ὁ ἁγιασμός ; χαὶ πῶς αὐτὸν χτη- 

σόμεθα; 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Μολυσμὸς ἂν εἴη σαρχὸς μὲν τὸ ἀναμίγνυσθαι 

Ὁ τοῖς αὐτουργοῦσι τὰ ἀπηγορευμένα" πνεύματος δὲ, 
τὸ ἀδιαφορεῖν πρὸς τοὺς φρονοῦντας ἢ ποιοῦντας τὰ 

τς , , “ ᾿ δρ “- 
τοιαῦτα. Καθαρεύει δέ τις, ὅταν ἀνάσχηται τοῦ 

- ᾽ 

ἀποστόλου εἰπόντος, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν, 
" --- “' , δ᾿ Ἐς , «λ - 

χαὶ ὅσα τοιαῦτα" ἣ ὅταν πάθη τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ 
, -Ὁ- "Ὁ 

Δαδίδ- Ἂ θυμία χατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγ- 
χαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου" χαὶ λύπην τοι- 

ἐυ 
αὐτὴν “ ἐνδείξηται, οἵαν ἐπεδείξαντο οἱ Κορίνθιοι, 
ὁπότε ἐνεχλήθησαν, ὅτι πρὸς τὸν ἁμαρτήσαντα 

“Ν᾿ 7 ΄ 

ἀδιαφόρως διετέθησαν, ἐν παντὶ συστήσαντες ἕαυ-- 

ἃ Ἄρρ. ῥυίπιιβ μὴ γενώμεθα. 

ὁ Οὐάεχ (]Ρ. ἐν ὀφθαλμῷ δουλείας. Μοχ Ἀορ. 56- 
οαπάως ρμογίης αἱ δαὶ ποιῶν τι χαὶ λέγων. ΑΙ ὑτὸ5 

Μϑ5. ποιῶν τι ἢ λέγων. 

κα Ἀπιϊχυὶ ἔγὸβ ᾿ἰρυὶ τίς ἐστιν. ἘΜ τί ἐστιν. ϑιαιῖπι 

εὐ πῶς αὐτοῦ. οίοετος ἤϊιο Πἰρυὶ αὐτῶν, τοοίιιις. 

ἀδὃ ἹΝΤΕΆΒΟΘΑΤΙΟ 16Π|. 

Ουοάπαπι οἰλ ἱπιφιυιὶνιαπιθιίτιπι σαγπὶς, δὲ χιιοιῖ-- 
γαγι δἰ ορίγί τις ἱπηιίτιαπιθηίμηι., οἰ ἡτιο- 

πιοίῖο αὖ ἱρεὶς ριισρανίπιι5 τιοσπιθιΐρ5 05. : αἰ 

“πώ δεῖ βαποιϊπιοτιία, οἱ φιοπιοίο ἔρδάηι αἰ-- 

ἐριδοθπιμ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

(αν πῖ5 αυϊάθην ἱπ αι  πηθη αι ἔπ ον τ, ἃ η}]-- 
500] 15. αὶ μαῖγαπε ρΡΟ τὰ : ΒΡ Ρ τπι5 νονο, ἴῃ - 
ΑἸ ουοηἴθαι 6556 ουσμὰ 605 41] [ἀ]1ὰ 5θητππΐ, ἀπ 

Ρονάσιπε. Ῥιαινιι5. 651 δῖ πὶ ΑΙ 1115, οὐπὶ ΟΡΘα εξ 
Αροϑίοϊο, ψυὶ ἀϊχὶς, πὸ οἰϊλιιτ «α]ἀθιη οἴμηῖ 67115-- 

ποάϊ ποπιϊπὸ ΘΠ ΘΠ ΠῚ 6556, οἵ ααθοιηητι6 

ϑιηΐ ἴθ παπο 56 η θη ἴα ΠῚ ; ἃϊιξ ΟἴΠ ἰπ 856 56 π|ϊθὲ 

«υοὰ ἃ Ῥανῖάθ ἀϊοίιμι 65ὲ : Τρ αϊιπι ἐϑτιεῖς πι6 α 

Ῥεοοαίοτίνιις εἰογοϊἱπητοπεῖνιις ἰθρόῖπ ἐαπι, ἴὰ-- 

Ἰδπι 16 πη ϑ ὰπὶ οϑίοπ θυ, αιια!οπὶ οβίθηαο- 

τιιπὶ οι, ἀυᾶπάο ᾿ρδὶδ υἱτο ἀαίιπι οβί, 

Τοϊάοτν (01. καθαρεύσωμεν. Ησοο ἴρδθο ἰπ Ιοθο ἦσο 
Μ95. ἣ τίς ὁ ἁγιασμός. ἘΔΤΕ ἢ τί ὁ. 

» ΒἘοβ. ῥυῖπιιβ τοῖς αὐτουργεῖν μέλλουσι. 

ς (οάοχ ΟΟἹΡ. ἐπιδείξηται, οἵαν ἐδείξαντο, [θ᾽ οι 

Ἀδρ. ῥυΐπιις, ἐνεκλύήθησαν ὅτε, Μοχ αἰϊι5 ΝΜ5, ἀδιαφό-- 

ρὼς προσετέθησαν. 

1. ον. 5. 
ΓῸν 

Ῥεαὶ. τοϑ. 
53. 



2. ον. 7. 
11, 

ὔοαπ. 12. 

25. 

010 

αιιοἀ οΥθα θιιπὶ πὶ ροσσανογαῖ, [ἀρ υαπι ᾿Πα {6 -- 

ῬΘΠ θυ ΔΙ Γδου : 5.46 Π| π΄ ΟΠ ΠῚ] 115. [Ο5 ΕΠ ΟαΤΙ 

511Π| 56 ἴῃ 6Ὸ ΠΟΡΌΓΟ ΡῈΠῸ5 [Ὁ1556. ΒΔ ΠΟΙ ΠΟ Πα 

τι 6 ΠῚ 651, ἉΔ Ἰοτ ἢ} 6556 1)60 ϑ8 πΠοῖο ᾿πίθσνο, δὲ 

1Π 65] πῃ ΓΘ. ΟΠ ΠΪ [ΘΠ] ΡΟ 6, 1155) 7185 1051 ἀσοθρία 
δ1πΐν) ΘαΡ  ἢ 15, αΠΠσο πίου 116 ἀσθηἾ5. Ναπῃ (πος 

ΜΠ 11 ἘΠ τιπὶ ὁ51, ΠΟ] τ Δ ΠῚ} ΔΘ ΙΓ. 1ΠΙΘν 58 ον 

ἀοπὰ : οἱ «το 56Π16] ἀδαἸοαία πη οδὲ Π 60, ἴῃ σοη]- 

ΠΉΔΙΠ ΘΠ ΘΓ Πλ Δ Π11ΠῚ ἘΙ511ΠῚ ΓῸ (ΠΟΘ γ 6 ἸΠῈρἰτ1Π} οϑὲ 

οἱ Πουγο μη. 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΟΥΒΛΆΕ ΑΙ ΘΟΛΡΡΑΒΠΟΘ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ΝΥ ς Ν “" 5 - , - ᾿ ΓΥ 
τοὺς ἁγνοὺς εἰναι ἐν τῷ πράγματι. Ἁγιασμὸς δέ 
: ᾿ ἦ ΕΝ τ 
ἐστι τὸ ἀναχεῖσθαι τῷ ἁγίῳ Θεῷ ἐξ δ δλοχλήρου, καὶ 
ον , 3 -“ ΄ἫΧ ΄Ν ᾿ 
ἀδιαστάτως ἐν παντὶ χαιρῷ, διὰ φροντίδος χαὶ 
σπουδῆς τῶν αὐτῷ ἀρεσχόντων. Τό τε γὰρ λελω- 

΄ - Θημένον ἐν τοῖς ἀναθήμασιν ἀπρόσδεχτον᾽ χαὶ τὸ 
ΠΆΩ Ὶ ᾿ - - 
ἅπαξ ἃ ἀνατεθὲν τῷ Θεῷ εἰς χοινὴν χαὶ ἀνθρωπίνην 

- ἷ - ᾿ Ἂ τ ὐδεὺ ας 
α χρῆσιν ἕλχειν, ἀσεδὲς χαὶ “ ἀτόλμητον. 

ἹΝΤΕΒΕΒΟΘΑΤΙΟ Τὴν. 

ἐμά κοἷξ ἀπιὸν οεἰίρ εἴτις : ἑΐοπι ιιοπιοίο πιὶ 
δειϊίρ5ῖπι5 ἀπ ατι5 Θεί δοηιθί μοι οοβτιοβοαῖ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Μιυ]τα ἀϊοιιηταν ἱπηρ ΟΡ Θ, ν ας 1ΠΠπ|4 : Ομ 

απιαΐ αἀπίπιαηιν σίαπι, ρογάθι θαάπὶ: οἱ πὶ οαϊὲ 

απϊηϊαϊγι σιίαπι σι οο πιιίτιῖο, ἐπὶ υἱΐαπι (Ρί61-- 

γιάπι οἰ οαϊοῖ ὁαηι. Αὐολἢ5. ᾿σὶ αν 5.1] 0 5115 δϑῖ, 
4] 5 ρϑιπη ἃπηαῖ. ΛΡΠΟΒΟΙΣ ἀπ 56] 0511Π1, 5] 

4 (Δοἷ, δὰ [δοϊαΐ δι1] οατιϑὰ ; ΘΕ] Πηδὶ 14 αιιοά 

δἰ Ποῖταν, 71αχία. πιαηάαϊταμ {ἰθὺ}. Νὰ. ΤΟ ΕΪΘΙ 
δ.185 σΎΆΓἃ.), Πα} ΟΠ ΠΟΥ ΘΟΙΈΙΠῚ, 1180 51ν 6 1π 

ΔΉΪΠ1Ο 5ῖνθ ἴπ σου ΡΟΥῸ αἰππϑαπὶ ἀα [Ρα γῚ5. ἈΠ||-- 

ταΐθηι, πος γ6] ἃ}0 ἃ}115. διατὶ Πα ἴα" σθῖι μηδ η]- 

[δι π} ΔΙΠΟΥ 5. 5.1 ΠΡ 5 1115 ν ἘΠ}, ΟἸ}115. ΠΠ15. 1Π|6Γ- 
Ἵ{π|5 Θϑί. 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΝΔ΄. 

Τί ἐστι φιλαυτία, χαὶ πῶς γνωρίζει ἑαυτὸν ὃ 

φίλαυτος. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πολλὰ χαταχρηστιχῶς λέγεται, ὥσπερ τό: Ὃ 
ἘΥ δ ταν ττ ΑΕ ἡ ρϑ δ νδ ἘΈΝΗ ἢ 

φιλῶν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν: χαὶ ὃ 

μισῶν τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ, εἷς 
»" ᾿ 7Ὲ 4 ἾΚ. " “, 2 

ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. (Φίλαυτος οὖν ἐστιν ὃ 

ἑαυτὸν δῆθεν φιλῶν. Γνωρίζει δὲ ἑαυτὸν, ἐὰν ἅπερ 
τ᾽ ᾿ - μ᾿ Ὁ Ὁ δὴ ; εν κα 

ποιεῖ δι’ ἑαυτὸν ποιῇ, κἂν χατ᾽ ἐντολὴν ἦ ἡ τὸ 

γινόμενον. ᾿'Γὺ γὰρ ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ ἀναπαύσεως 
5" - ᾽ὔ - Ἂν: οἿ , “55 - Ν 

ἐλλεῖψαί τι τῶν πρὸς τὴν χρείαν τοῦ ἀδελφοῦ, εἴτε 

χατὰ ψυχὴν, εἴτε χατὰ σῶμα, φανερὰν ἤδη χαὶ ὅ τοῖς 

ἄλλοις ἔχει τῆς φιλαυτίας τὴν χαχίαν, ἧς τὸ τέλος 

ἀπώλειχ. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ ΤῸ. 

Ομοάπαπι εἰζ εἰϊξογίηνθη ἱπίθν ἀπιαγ(μἰϊπ μι, 

Πιρογεπι, ἱράπι, οἱ ὀχοαπεϊϑοθηίϊαηι. 

ἈΒΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

ἘπιγΟΥ 5 {αἰ ἀοπὶ δὲ ᾿γ 85 ἀἸσουἸ Ἴ6 ἢ ἴπ ΔΠΙΙῊ] [ο7- 

τὸ αἰοοιίοπο δὲ γηοίιι ΟΠ 5151} : Φαα ΠΟ] {61 
«αἱ Ἰναβοῖ ταν, 1Π. 5010 ΔΗΪΠΪ [δοιαὶ ρου τ) ατο- 
ΠΘΠῚ ῬΓ ταν, απ Ἰπάἴοαὶ αὶ αἀἰχὶς : Τραςοϊπηιϊτιὶ, 135. Οργίζεσθε, χαὶ μὴ ἁμαρτάνετε" 

οἱ πιοῖϊιθ ρθοσαν ; (αὶ ἀατθη [αν 1, Ῥυροιουθα ρνὸ 

ἃ ἜΔΕΙ ἀνατιθὲν τῷ θεῷ. ΑὨΤΙ(Ϊ ἴγ5 ΠΡνὶ ἀνατεθέν. 

ὁ ἘΔιτοπο5 Ῥυΐσοα ρουημθ αἰ ἄϊιο Μ55. καὶ ἀτόλ- 

μίητον, ποργοπάπιπι, πον απεΐθη ἄϊιπι. Ῥλορι. ῬΥμτι5. δὲ 

85. χαὶ τολμηρόν, ἐδ γα) τι. 

ΕΡΏΩΤΗΣΙΣ ΝΕ"- 

Ποία διαφορὰ πιχρίας, χαὶ θυμοῦ, καὶ ὀργῆς, καὶ τ ραυτουροχο» ἰδῇ ῥγης; 
παροζυσμοῦ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΙΝ ΡΣ αν τὰς 
υμοῦ μὲν χαὶ ὀργῆς ἣ διαφορὰ τάχα ἐν δια- 

θέσει καὶ δρμῇ κεῖται: τοῦ μὲν ὀργιζομένου ἐν δια-- 
θέσει μόνη ἔχοντος τὸ πάθος, ὡς δηλοῖ ὃ εἰπών" 

θυμουμένου 
ἘΠῚ ἐδῶντ ν  πμκ τ Ασα Ἐ αν ΤΣ ἤδη τι χαὶ πλέον δεικνύντος - Θυμὸς γὰρ αὐτοῖς. 

“Ὁ ἈΝ 
τοὺ ὃς 

ΓΟ οάοχ Κ᾽ 085. εἴη τὰ γινόμενα. Ἀδ5. Ρυίπιαβ εἴη τὰ 
γενόμενα. 

: τ ἶας ΤᾺ 
5. Βδρ. Ῥυίπιιβ οἱ 955, χαὶ ἐν ἄλλοις, 



ΒΕσυμ πὶ ΒΒΕν 5. ΤᾺΑΘΤΑΤΑ. Π] 

φησὶ, κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως" καὶ, Ὃ “Ἡρώδης 
κα -“»"" , ᾿ » , ᾿ ᾿ 
ἦν θυμομαχῶν Τυρίοις χαὶ Σιδονίοις. Καὶ τὸ σφο- 

δρότερον ἀπὸ θυμοῦ κίνημα παροξυσυὸς ὀνομάζεται" 
ὶ δὰ ΔΕ 

ἢ δὲ πιχρία χατασχευὴν δεινοτέραν τῆς καχίας ἐμ- διίδοπίος. Ἰλδηΐαιθ νοι θητον {ΠΠ6 φαΐ οχ {ιι-- 

φαίνει. ΤΟΥΟ οὐἶταιν πποΐτ5. ποι παν ΘΑ πα ϑοθηίίἊᾳα : 

ἈΠΙΆ ΣΙ 10. νΘΡῸ πλάνο ΠῚ “υαπη πὶ Π1Δ]}1 51401- 

Ἰϊταΐθι οϑίθπα . 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Ν-΄. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΥ]. 

Τοῦ Κυρίου ἀποφηναμένου, ὅτι "Ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται " χαὶ τοῦ ἀποστόλου παραγγέλ- Β 

λοντος, Μὴ τὰ ὑψηλὰ φοονεῖν - χαὶ ἀλλαχοῦ λέ-- 
γοντος" ᾿Ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, τετυφωμένοι᾽ 
χαὶ πάλιν, Ἢ ἀγάπη οὐ φυσιοῦται τίς ἐστιν ὃ 

ὑψηλόφρων ; καὶ τίς ὃ ἀλαζών ; χαὶ τίς ὁ ὑπερήφα- Ρὶϊ, οἱ ψιιῖς αΥΤΟσαπ5, Οἱ “ες διρογϑιι5, οἱ πεῖς 
ΠΑΡ 

γος; τίς δὲ "ὃ τετυφωμένος; ἢ τίς ὁ πεφυσιωμένος: εἰαίιις, αἰ ψιῖς ἐπἤαξιις. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

“Ὑψηλόφρων μὲν εἴη ἂν χαὶ ὁ ἑαυτὸν ὑψῶν, ὃ ἐπὶ ϑ8πὸ “πὶ αἴτὰ βαρ ὶ , 15 ΓἀϑΥῚ τ, {{π| 5ο  ρϑιιη ὃχ- 
τοῖς προσοῦσιν αὐτῷ χατορθώμασι μεγαλοφρονῶν ὦ 10}}1τ, «τὶ ΟΡ 5118 γϑοῖ ἔλοία 46 56 56πε: πιᾶρηϊ- 

χαὶ ἐπαιρόμενος, χατὰ τὸν Φϑαρισαῖον ἐχεῖνον, χαὶ 

μὴ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενος. Ὃ αὐτὸς δ᾽ ἂν 
λέγοιτο χαὶ πεφυσιωμένος, κατὰ τὸ Κορινθίων ἔγ- 

χλημα. ᾿Αλαζὼν δὲ, ὃ μὴ στοιχῶν τοῖς νενομοθετη- 

μένοις, μηδὲ πληρῶν τὸ τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι, 
τὸ αὐτὸ φρονεῖν" ἰδίαν δὲ δδὸν δικαιοσύνης χαὶ εὖσε-- 
θείας ἐπινοῶν. Ὑ περήφανος δὲ, ὃ ἐπὶ τοῖς προσοῦ - 

σιν αὐτῷ χομπάζων, καὶ ὑπὲρ ὅ ἐστι, φαίνεσθαι 

ἐπιτηδεύων. ᾿Γετυφωμένος δὲ ἢ “ ὃ αὐτός ἐστι τάχα 

τῷ ὑπερηφάνῳ, ἢ ἐγγὺς τούτου, χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ 

ἀποστόλου εἰρημένον " ̓Γετύφωται, μηδὲν ἐπιστά- 
μένος. 

ψ 1 56. αὐ Πα π}}Π1ἃ. Οὐπ δὲ ἰἄθηι 116 ἀἸοὶ ροϑϑὶς 

ΑΥ̓ΤΌΒΔΠ5. ΔΠΠΘΠῚ δδ, {πὶ ΠῸΠ ἈΠΊΡΌΪΑΣ ἡπιχ τα ἴη- 

διττὰ, πού. δ ῖ, αὶ ᾿ποθας βθοιιπάτιη θᾶ πη- 

ῬΥΟΡΥΪΑ πὴ ΘΟὨΥΠΉ  ΠΙ 50  ππν [π|51{|26 συἱᾶπν, ἀί αι ρἷο- 

ταῖῖ5. Βι ρον θῖι5. ἀπι6 ΠῚ θϑῖ, αὶ ἀδ 115, 46 πᾶΡροῖ, 

Ἰποῖαι 56, «υΐαιιθ βιιρνὰ απ 6ϑῖ, διιάθε νἱἀθιὶ. 

ἘΠαϊὰς νϑγὸ ἀπ ον δὲ ἰάθη 4] διροῦθιι5, ἀξ 

ποι ἰοπρο ἃ} {Π0 ἀἰδδίάει, {ιχία. Πα ΑΙΡΟΒιΟΙ] 

ἀϊοίαμα : ΕΤαζιι5 δε, τεϊεῖϊ σοῖοπ5. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ΝΖ΄. Ὀ ἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΥΉ]. 

ΨῈ.,, ᾿ Υ , ᾿ Ἢ. . ὩΣ ἢ Ὁ “πὰ - .7" 5 

Ἰλάν τις ἐλάττωμα ἔχη ἀδιόρθωτον, καὶ συνεχέστε- (δὲ ψιιῖς οἱ(ζῖο οἱρίαπι ἱπειπθπαάαὐϊ! οὐ τιοιῖις 

εἶ » Η ε Ῥλιρρ. 

ἄδιι γορυϊαπι, ἰἀθηηήτι6 5θηται : 564. 41] ΡΟΙΙ5 τ6. 

ι. 7 ὑπ. 

. ρὸν χαταγινωσχόμενος βλάπτηται, εἰ συμφέρει 

μᾶλλον “ἐπαφιέναι αὐτῷ. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται, ὅτι τοὺς ἁμαρτά- 

«ἴηι ΝΜ, ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν. Νίεο τα σι] το Ροβὲ 

εξ. Ῥυΐπιιβ εἰ 055. μὴ ὑψηλοφρονεῖν. ΗΟ ἴρ5ο ἴῃ 
Ἰυοὸ Οοάοχ ο55. χαὶ ἀλλαχοῦ δὲ λέγ. 

» ἜΘ. ῥΡυΐπιις τετυφωμένος χαὶ τίς ὁ. Μὸχ ἰάοπι Νς5. 

μὲν ἂν εἴη χαὶ ἑαυτὸν ὑψῶν. δα. [οὐτἴπι5. ὑψυλοφρῶν 

ΤΟΝ. 11. 

σἱ!, {γοητιοπεϊιδτι6. ΓΤ ρΓΟΪιθτισιις ἰιρ καῖ, αὶ 

δἰιηι ροίζιι5 εἰἰππεϊὶ ἐαρεάίαι. 

ΒΈΘΡΟΝΒΙΟ. 

σὸς ἤαπὶ 1101 ἀϊοῖαπι 65ὲ, Ῥθοσα Π 65 Οἰ1ΠῚ πιᾶῃ - 

μέν ἐστιν, ὁ ἑαυτόν. Νοχ ἅτιο Νῖ55. χατορδώμασι μεγαφρος 

νῶν. 

ς Ἀορὶϊ ρυΐπειβ. οἱ τογίλι5 ἢ ὁ αὐτός, Βεπς, ΕΔ ἡ 

αὐτός. 

ἃ (οιαθοῆοιας, οἱ Πἰρυὶ νοΐογοβ ποθὴ ανεπηξ, βυβρὶ- 
“ 
ἀῷ 

568. ογῈ πιᾶ]ι5 φαυϊἀάαπι : ΕἾΓΟΥ εὐΐπι αἰ ῖς, ἴῃ. Ριαὶ. 5-. 

«υΐτ, σδοιπάμι οἰπαϊἐειίτιοιι σον ροτιῖς ἰδ, ὅ" 

Πενοίες ἢιγθης ρισπαναι αεϊνεγσιις Τγγίος οἱ Λοὶ. 12.20. 

Οἰμπι 1) οπιΐντις μαπὸ Ργοίμίετιι ξοπίοπίίαπι, Οὐαὶ Ζαουτθ ἠδ. 

56 Θχα ας, Πυι πη} ΠΟ τπ : ἑΐόπι οιπὶ ργιΡοὶρίαξ πρνα. αι. 

«Ἷροσίοίιις, Νὰ «ἰἴαὰ δα ρίαπηι5, δὲ αἰϊο πὶ ἰοοο ΞῊΣ: Ξ 

ἀϊοαΐϊ, ΑΥὐΤΟσ Πδ65, ΒΌ ΡΟ, 61 : εἰς ἐΐογιιηι, Ξ: τα 

ΟΒμαυῖτα5. πο ἱπη τιν, ψεῖς ὁ5 φιὶ αἰ{πιτι 5α- ᾿ (ον. ι3. 
4- 

ἔθ, 5θ6 Οἴου Ε ὀχ θη ρ]ο ΡΠ  βθὶ {Π|π|5, πθῸ αϊ- ξωειτβ.τι. 

ἱπῆατιιβ,, 410 οΥλΐη6. ἀσοιιβαι διιπὲ ΟΟΥ ΠῚ 1]. αν 6ο».5 2. 

3. 
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διιοι {πὸ ἀἴαιο Ἰο πιο 6556. σον θμ 05, 60, 
ἀπθὰ Τοπηἶπιι5. ᾿π σαν}, πηοάο, Οιιοά 5ὶ εἰ, 

αι σΟΠν ΘΡ Αἴ", 5815. ΠῸῚ [ἘΟΡῚ ΘΙ] αν τ ΓΘ ρ 6- 
Ἰοπϑῖο δὲ ορ]ανσαῦο, φαθιηα ηιοάτπῃ ΟΟΥ πΠϊὸ 
111: 4} 6] αβηλοα! ο8ι, Τὰ πὴ πιὰ πῇ Θ᾿ ΠΠΐοῖ5 μὰ 6 η- 

ἀτι5 51. Νϑιλὶπὶ ἁαιἔθη α}1ὰ γΔΊΊΟΠ 6. {{ππ|πὴ [ἘΘΡῚ 

οαιμλ {ἃ ΠοιμΪπΠῸ σΟΠ ΘμΠλίιι5 Θϑῖ, ΓΘΕΪΠΘΙ, 

οααηὶ ἀἸΧΘΥΙ ΤΟΝ] Πτι5, ΘΧ ΡΘΕ 1) 6 τ 4115 ππὸ θο- 

5. ΒΆΒΙΠΠ ΘΟΕΒΑΚΕῈ 

λ7]α{{]ι. 5. 

ΘΟΑΡΡΑθΟΟ,. ΔΙΘΟΠΙΕΡ, 

᾿ Ἢ ΥΩ 
νοντας ἐπιστρέφειν μαχροθύμως δεῖ, κατὰ τὸν ὑπο- 
πὶ, ὡς ’ , ἢ ἌΡ ἐν 3Πλ ἊΝ Νὴ 
δεδειγμένον τρόπον παρὰ τοῦ Κυρίου. ᾽Εὰν δὲ μὴ 
ὍΣΟΣ Φ ὡς ᾿ 

Ε ἀρχέση αὐτῷ πρὸς ἐπιστροφὴν ἢ τῶν πλειόνων χα- 
Η ἈΠ τὰ ᾿ 

τάγνωσις χαὶ ἐπιτίμησις, ὡς τῷ Κορινθίῳ, ὡς ἐθ- 
᾿ - Ν Ἂ “« ΓᾺ νὴ Ἷ ΝΑ Ν 

νιχὸν δρᾶσθαι χρὴ τὸν τοιοῦτον. ᾿Ιδναφίεσθαι δὲ τὸν 
ΠΕΣ ἢ : 

ὑπὸ τοῦ Κυρίου χαταχεχριμένον,, κατ᾽ οὐδένα τρό- 
- “Ν -“ ῷ , , «Ἱ͵ 

πον ἀσφαλὲς οὐδενὶ, τοῦ μὲν Κυρίου εἰπόντος, ὅτι 
Ἶ Η ΕἸ , - 

συμφέρει ἵνα τις ἕνα ὀφθαλμὸν, ἢ μίαν χεῖρα, ἢ 
» , ΚΞ τὰ 53 εν ἢ ΕΥ̓ ἕνα πόδα ἀπολέσας εἰσέλθη εἰς τὴν βασιλείαν, ἢ ἐν 

"ᾷ ; δ ἀξρδυόμνλςς 
τῷ φείσασθαί τινος “ τούτων, ὅλος βληθῇ εἰς τὴν 

Υἱτ, τοῖς. πηλττατιιν ἴῃς ΘΟ ηπαηι 1515, ἘΠῚ δι 42 γέεγγαν τοῦ πυρὸς, ὅπου ἐστὶν ὁ χλαυθμὸς, χαὶ ὃ 

39. 80... 10. ἀπ απμὰ πΙΔΠιϊ, ΠῚ ΠῸ ρ6 616 ἀμηἶδθὸ ἴῃ τὸ- 

ὅππῃ παν αὐ Ἰαίαν", 4118] 51 τπὶ ΟΧ 15. ρΡΟροροο- 

Ποιεῖ, δὲ βίον θῆται : δὲ ΑΡΟϑίο!τι5. (65{ΠΠ|-- 

1. Ὁον.6.6. σοι, [οἴαπηι τηαϑϑαὰπῃὶ τη ἴοὺ [οὐ πηθητο [Ὁ  ΠΊ6Π-- 

[ΑΥ]. 

4 “- αὐτὴν ἢ. ὍΣ ἴὉ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων " χαὶ τοῦ ἀποστόλου μαρτυ- 

ροῦντος, ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ 10Π|. 

«15 ἰαπιιγιτπιοεῖο ἐς χιιὶ εἶδ ἐνιπιείγία τιθη {μι 5 

ἐπί, ἡιαϊοοίια τ ἀμξ οἰΐαπι ἰ5, ιιΐ ποϑβοῖθτς 

αἰϊφιι αὐδοῖϊμίς οοπίτα υϑγίαπὶ ἰοφιμείτις 

σἱΐ. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ταάίοίαπι. ΤΟ ]Πὶ δἰϊαι 6. 115. 41] ρ6 ᾿σπὸ- 
γαηταην ρΘοσλη Π] Δ ΠΙ[Θϑἴι1Π} οδὲ Θχ νυ} 15 115: 
Οιεὶ τιοτὶ οοσπονῖῖ, οἱ [δοὶς ἀΐβηα ρίαρῖς, ναριι- 
αὐ! ρμαιιοὶς. Ὁ ῖάιΘ. ἀπ! θη ΡΟ Γοπ εἶα. υτ6 οἱ 
Θρτθσῖθ ρουδοῖα, νΘηΪδ5 5ΡΘΠῚ {Πα 1} ΘΓ 518 0116 Πὶ 

Ζπο.15.η8. 

μάθοι. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΛΆΤΙΟΊΤΗΧΝ. 

δὲ φιιὶς οοφίἑανογῦὶξ αππιία αὶ αἰϊχιῖϊα ἤασογε, 
γιθ0 ἰαπιθπ ἔδοογὶς Σ ἀπ οἱ ἐἰ6 ϑοἶπιι πιοπάα ας 
ἡμαϊροίπιν. 

ΒΈΒΡΟΝΘΕΙΟ. 

851 οχ πιαπάαϊο οϑὲ, απο [σον οορ αν ὶτ, ΠῸπ 

αἰ τηθπαχ δο] αι, 566 τι σοπτπὰχ δἐϊὰ πὶ οοπ-- 

Ῥταὶ. γιτο. ἀρηηπαῖαν : ιϑοχιίατγιδ δτιΐηι σογα οἱ στὸπος Π)εῖις. 

οαἴαν Ἰοροπάϊιπι 6856. ἐναφιέναι ῬΥῸ ἐπαφιέναι : 5ιι5ρ1- 

Θαν πόας «αϊβρίαπι Ροβδὶς ρνὸ αὐτῷ Ἰοροπάτιπι 6556 
αὐτόν ,απὶτοοτίο νουθὰ ἅτασα [ἃ Ἰοσαηῆα 6856, εἰ μᾷλ- 

λον αὐτῷ συμφέρει ἐπαφιέναι, 5611 ἐναφιέναι. 

“ Βορ. ῥυϊπιις οἱ 55. φείσασθαι ἑνός τινος τούτνω. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΠΗ΄. 

Ὁ κατ᾽ ἐπιτήδε Ψευσάμενος χρίνεται μόνον ; ἢ ατ᾽ ἐπιτήδευσιν ψευσάμενος χρ μ Ὁ. τ 
Ρ᾿ νΑΥ 2 ν ἣΣ 3. ι Ε , χατὰ ἄγνοιάν τι παρὰ τὸ ἀληθὲς ἀπολύτως 

ς 
χαὶ ὃ 

φθεγξάμενος: 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ χρίμα τοῦ Κυρίου καὶ ἐπὶ τῶν χατὰ ἄγνοιαν 
Ρ ε ΄ δ 8. "3 ΑΕΒ τ Ὅ ν 

ἁμαρτανόντων φανερὸν, ἅ εἰπόντος μὴ γνοὺς, 
Ψ, ΝΟ ΝΡ - ᾿Ν» , "»Ἃ 

ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. Παν.- 
Ὁ ὃΣ Ῥνἀξιολ "» , ἸΞῚῚ ΕΣ ἢ 

ταχοῦ δὲ ἣ ἀξιόλογος " μετάνοια βεύαίαν ἔχει τὴν 

ἐλπίδα τῆς ἀφέσεως. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΝΘ΄. 

ΠΛ 3 -" , πόσου ἢ . ᾿ , 
[ὰν ἐνθυμηθῇ τις μόνον ποιΐζσαι τι, χαὶ μηποιή- 

» - , 
σὴ; εἰ καὶ οὗτος ὡς ψεύστης χρίνεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ς᾽ ἘΕἰκατ᾽ ἐντολήν 

ὡς Ψεύστης μόνον, 

ται: ᾿Ετάζων γὰρ καρδίας καὶ νεφροὺς ὃ Θεός. 

:) Ὧν .5 , Ὁ "Ψ᾽ 

ἐστιν ὃ ἐνεθυμήθη ποιῆσαι, οὐχ, 
“ δ Ἄν 6. 5 Ἂν , 

ἀλλὰ χαὶ ὡς ἀπειθὴς καταχρίνε- 

Μοχ Βδρ. Ρυΐπιις ἀποστόλου δέ, Μοχ οὐϊίοπο5. ἀπεὶ- 
4 φύραμα ζυμοῖ. Μεΐετοθ. {γῸ5 ᾿ργὶ Ῥυθῖον οββ. 

φύραμα δολοῖ. 

4 Ἄδρ. Ῥυΐπλιβ εἰπόντος ὅτι ὅ. 

"ΊΔοπι Νί5. ἡ ἀξιόπιστος μετάνοια. 
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ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ξ' 

᾿Κάν τις “ προληφθεὶς ὁρίσῃ τι πρᾶξαι τῶν μὴ ἀρε- 
σχόντων Θεῷ, τί χρὴ μᾶλλον, ἀνατρέψαι τὸ χα- 
χῶς δρισθὲν, ἢ φόδῳ τοῦ ψεύδους τελέσαι τὴν 
ἁμαρτίαν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, Οὐχ ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν - χαὶ αὖ- 
τοῦ τοῦ Κυρίου ὁμολογοῦντος, ὅτι Οὐ δύναμαι ἐγὼ 
ποιεῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐδέν" χαὶ πάλιν, Τὰ ῥήματα, 
ἃ ἐγὼ “ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ - χαὶ ἀλ- 
λαχοῦ λέγοντος, Ὅτι καταδέβηκα ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, 
οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με Πατρὸς, μετανοῆσαι ὀφείλει ὁ 
τοιοῦτος" πρῶτον μὲν, ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τολμᾷ 
ζειν, οἷον ἂν ἧ- οὐδὲ γὰρ αὐτὰ τὰ χαλὰ ἐξ αὖθεν- 

τίας ποιεῖν χρή" ἔπειτα δὲ, χαὶ σφοδρότερον, “ ὅτι 

παρὰ τὸ ἀρέσχον Θεῷ ὁρίσαι οὐχ ἐφοδήθη. Ὅτι δὲ 
ἀνατρέπειν χρὴ τὸ παρ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου χατὰ 

πρόληψιν δρισθὲν, δείχνυται σαφῶς ἐπὶ τοῦ ἀπο- 
στόλου Πέτρου, δρισαμένου μὲν χατὰ πρόληψιν, ὅτι 
Οὐ μὴ νίψης τοὺς πόδας μου εἰς τὸν αἰῶνα " ἐπειδὴ 
δὲ ἤχουσε τοῦ Κυρίου ἀποφηναμένου- ᾿Εὰν μὴ νίψω 
σε, οὐχ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ, εὐθὺς μεταθεμένου, 
καὶ εἰπόντος" Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ τὰς χεῖρας, καὶ τὴν χεφαλήν. 

Υ. 
τι ὁρι- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΑ΄. 

᾿Ἐάντις μήτε ἐργάζεσθαι "δύνηται, μήτε τοὺς ψαλ- 

μοὺς μαθεῖν βούληται, τί χρὴ αὐτῷ ποιῆσαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ἐν παραδολῇ εἰπόντος περὶ τῆς 

 Βυγθις ἰάοπι Οοάοχ ἐάν τις προλχφθεὶς ὁρίσῃ τι 
πρᾶξαι. Ἐστ ἐάν τις ὁρίσηταί τι προληφθεὶς πρᾶξαι, εἴς. 

γουΡογιπὶ ρογιαγθαῖο ογάϊπο. Μὸχ ἄυο Μ5. ρτγαΐον 
Μοβς5. εἰ Οοπινεῖ, ἀνατρέψαι τὸ χαχῶς. ἘΔΙιὶ τρέψαι. 
Βαυὰ Ἰοῦρε Οὐάοχ Κοςς, φόξω τοῦ ψεύδεσθαι. 

Ὄ 

Ε 

4565 

ΤΕΛΟΤΑΤ,. 

ΙΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ 1Χ. 

δὲ φιεῖς ργανεπίις ἐοποιμογὶι 56 αϊρίαπι {α- 

εἰπσιιπι δογπιγ μα 1260 πὸπ ρίαςσεπῖ, πια- 

ξίσπε σοπνεπῖς ανοιίίπεγε αὖ ἐὸ ψιοά πιαῖο 
δίαιμίμηι οςῖ, ἀπ πιείμ πιοπά οὶ μεσσαίιηι 

δοπιεϊί6γ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐπὶ Αροϑβίοὶ! 5 ἀἴσαὶ, δοσι ψιοεῖ σι οίεπεδς 
δίπιις σοσίίαγε αἰϊηψμῖαά α πιοδὶς, φιιασὶ δὰ πονἕς; 
ἴΐθι. σπὶ ΟΠ Π115 ἰρ56. δῖα οοηβίθαδζιν : 
Ροδσπι Θρὺ ζασεγ αὶ πιὸ ἡεϊάηιεαιπ : δἰ Υυγϑιι5, 

εγνα ψι ὁ5Ὸ ἰοηποῦ υοὐῖς, α πὶθ ἴρδο ποσὶ ἶο- οαν. τὴ. 
φιιοτ"; οἵ αἰϊο ἴπ ἰοοο, 1) εσοοπεϊ ἐδ σεῖο, ποι πὶ Ὁ 

{πείαπι σοἰμπίαίεηι ταθάπι, 5 θεἰ υοἰμπίαίεπι 65 

ιιῖ τπὶσῖῖ τπὸ Ῥαϊτὶς, Ῥοοπ θη πὶ ἀσογο ἄθθδὲ 
«πὶ δϑὲ δ] υβυηοαι : ρυίπηιηι 4υϊθηι φρο ἈΠ Ζαϊ 
«μια δοιμ αι ἰἀ πάθη ἤιθυῖτ, ἃ βϑῖρϑο ἁπάθε ἐδ- 
ΘΟΥΠΘΓο; ΠΟΩῸ6 6 ΠΙΠῚ 'ρ58 δἔϊαπὶ Ὀθηα ΘΧ Ργορτῖα 

ἀποτογϊαῖο ἴασογο ορονγίθε : ἀοϊπάθ νϑρο, δὲ 4υἷ- 
ἄδιι τππ]το πηαρῖσ, 404 ρτεῖον Πδὶ μ]δοῖία αὐἀἃ- 
Ρἴάαπι βίαιίιθγο νϑγίτιι5 ΠῸπ εϑὲ, Ουοά δυΐθην τὸ- 
βοϊπαάθηάιιπι 51}, σα! αι οχ ργω)πάϊοαῖα. ορῖ- 
ῃΐοπθ ϑἰαίτ ει! π δὲ Ῥγϑίθυ ργςθοδρέιπι ΠΟΠΪηΙ, 

ἀρογίθ οβίθπϊει ἴῃ ἀροϑβίοϊο Ῥϑῖγο, 41 ργνεη- 

» 

ὡν" 

ἴον 

ἴπ|5 ἀριιὰ 56 δίατιονας φαϊάθη {Ππ4 : ἥοπ ἰαναὶς 7065 
πεϊμιὶ ρϑάος ἴτε φἰογπιίπι : 564 ροβίψυδιι ἁυάῖνηι ὅ- ἡ 
᾿ομιΐπτιπὶ ᾿ΓΟΠιι ΠΑ Πίθπι : δὲ ποπ ἰάνετγο ἴε, 

ποῦ παϑεὐὶς ρματίοηιν ταδοιιπι, σΟ ἢ ϑτϊπι πητξαία 

βϑηΐϊοηϊία αἰχὶς : 2 οηιῖπε, ποπ ἰαπίμπι ρμεάξς 
πῖθος, 5εα εἴ πιάτιις, εἴ σαριι. 

ἹΝΤΕΒΕΚΟΘΆΤΙΟ ΠΧΙῚ. 

δὲ φιιὶς πόητι6 ἰανογανε ρμοίεσί,, πιόψιι6 ρμϑαΐπιος 
εἰϊξοογε ὐδἶτι, χα δ ἐο πεγὶ ἄενεῖ. 

ΒἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

απ Πομΐπιι5 ᾽πὶ Ράγαθοΐα ἀἰχθνῖς ἐδ ἤσιι {1 

ἀ Ῥγὸ λαλῶ ἵπ ἀπίϊηιιο Ὗ' οσϑὶῖ Οὐοάϊος Ἰερίταν λελά- 

λχκα. 

« Ἄερ. Ρυίπιι ὅτι χαὶ παρα. 

α Βερ. Ῥυῖπηιις δύναται. Μοχ ἰάεπι Μ8. εἰ οεε. 

ὑχλυκὺς μανθάνειν, ΠΟ] ἀοπι Ἀέρα. Ῥγΐπιις Βούλεται. 

ὧδ 40 

ὥ- 

Νοπ οωιι.5. τὸ. 

οαπ.8.38, 
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Δας, 13.γ. Ἰη[δοιπάα : ϑμοοίείθ ἐϊΐαπι, μὰ φιια οΐαμι [οΥ Γαι 

οὐοιραῖ ἢ ἸΘοθθ56. αι! θη ὁδῖ. ργον] 6} οἱ οἰ 
Ομλπὶ ΕΠ ρθη : 56 δ᾽ ΤΟ ΘΙ. ΠῸΠ σορῖτ, ἰὰ 

«πο ἀθ δὸ 4] ἴῃ ρϑοοαῖο. ροϑιβονοῦύαϊ, ρΡΈθβου- 
Ῥἤιιη 651, δα πὶ οὐρα {Ππιπ ΟΡ νι. Οὐ 5115 
Θπΐμι θοπὸ ποθὴ (αἱ Ορογαπη, οὐπὶ “ΙΑ Π 010 οἱ ἃπ- 
8615 6]1ι5 Θο πἀθῃη ΠΑ [1}". 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΒΙΕΙ, ΘΑΡΡΑΏΟΟ. ΑΙΟΙΙΕΡ, 

, Ζ; ᾿ 
ἀχάρπου συχῆς, ᾿Πχκοψον αὐτὴν, ἵνα τί χαὶ τὴν 

γῆν " χκαταργεῖ; προσάγειν μὲν αὐτῷ τὴν ἐπιμέ- 

λειαν πᾶσαν ἀναγχαῖον " ἐὰν δὲ μὴ ἀνέχηται, τὸ 

προστεταγμένον περὶ τοῦ ἐπιμένοντος τῇ ἁμαρτία 
Δ.9553. - Ὁ ΣΝ 

Β᾽ χαὶ ἐπ᾿ αὐτῷ παραφυλαχθῆναι χρή. Καὶ γὰρ ὃ 
ΕῚ Ἀ Ὁ “᾽ " - Ὁ ΕῚ 

ἀργὸς τοῦ χαλοῦ μετὰ τοῦ διαδόλου καὶ τῶν ἀγγέ- 

λων αὐτοῦ χρίνεται. 

ΙΤΝΤΤΚΆΘΘΑΤΙΟ ΤΧ1]. 

Ομ (δοονὶϊ παῖς, τι Θοπεοηιγιθί τ υοἶι σιιὶ 
αἰθηίι οσειανΐ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐήδα 5. ἀρ βοῖρϑαμη οι Π 6. «π] Θηγοιι}- 
41 ταπέίθπι συαιατὴ 1) 61, ἀξ Θὰ ἴρ56 ΡΟΡΓυιια τιν, 

ΠΟῸῚ ἀπ 6 ΠῚ ΔΠ105. ΘΠ ΠΟΙ, [γι 1|5. [Δ Ο1 Ῥάγ ]ΟἾ 065.) 
15 νο] αι σου] Δ 5 τα] π ἢ}, οΟΠ δ) Πα [ι}. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Ξ8΄. 

Τί ἐὰν “ ποιήσῃ τις ὡς χρύψας τὸ τάλαντον, κατα- 

χρίνεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

3 ΝοἌ, , - Χ τὰ 

Ὁ οἷανδήποτε χάριν Θεοῦ παραχατασχὼν εἰς 

ἀπόλαυσιν ἑαυτοῦ, χαὶ μὴ ἄλλους εὐεργετῶν, ὡς 
- ἢ 
Ὁ χρύπτων τὸ τάλαντον χαταχρίνεται. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΧΠ|. 

μια ὁεῖ.,. φηοά οἰιπὶ ἐυσογίἐ φιιῖς, σοπίομινα- 

{|7.. ἢ ἀϊ, φαΐ ἡλιιγηλαν εὐ πΐ οοτλα ρμο- 

δΙΤΟΠΙΟ5. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΟΟπαοπηπδίι" ΟΡ ϑιπιη} αι ίβαιιο ᾿οσοδίιμ : οἵ 

αι θη {|| Ὠλ τ λ Γα ν ΘΥ ἢ, ΟἿ ΤΠ τ ἈΠΟ ΠΘ ΠῚ. 
γθυῖπὶ. 5856. 4Γ1] ἃ]Π1ἃὰ ἐἰ6 οατιϑα Πλτν ρα ηΓ. ΗἸ 

«υϊάθην, «πο( 51}0}] ἀθϑίπε. ἈΠ ΠἸθητα τα 4] σας 
Ἰοϑὶ πὶ, δὲ νϑητγθι ἤδιιπὴ [ἀοϊαπ! : {Πὶ νογο, 

ἀπο ))ἃ} ΟΠ} ΡΟΒΓΡΘΠΪ5. Ῥ ΘΟ μλἶπ πὶ ΔΟΟΟρΟυΪηΐ, 

οϑιθη θηιθ5. Ἰην] ἀϊαηι οι ο 11 βοοίδιη ; 411} ἐὁ - 

ὨΐΖ6. Ο}0 ΔΙ᾿ Ζυι 1 αιιαιην 15. σα τ58 Π}. 

Μὸχ οάοχ (οπι- 

Ἰνεῖ, μὴ ἀνάσχηται. Ἠαπά Ἰοηρα δὶ ἐπ᾽ αὐτῷ φυλα- 

»  οίογοβ ἄπο ΠΡ τὶ γῆν χαταργῇ. 

χθῆναι. ΑπΠ «αὶ ὸ ΠΡΥὶ οἰσπὶ Ν᾽ ο55. παραφυλαχθῆναι. 

ς Ἄρρ. ῥυΐπιιϑ τί ἂν ποιήσῃ τις καὶ ὡς χρύψας, Μοχ 
(0]}». κρίνεται. Ν'ὸ 1ζα γαυ]ῖο ἰαῇρα ἄτι 55. ὡς χρύ- 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΞΓ΄. 

[2 ΠΑ ,ὔ ᾿ ε 9᾽ - [2 

Τί ἐὰν ποιήση τις, χαταχρίνεται, ὡς ἐχεῖνοι οἱ [ 1η] ᾿ ρ 3, 

γογγύσαντες κατὰ τῶν ἐσχάτων. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΡΥ) ς 
“Ἔχαστος ἐπὶ τῷ ἰδίῳ ἁμαρτήματι κατακρίνεται" 

χαὶ οἵ γογγύσαντες ἐπὶ τῷ γογγυσμῷ. Ἄλλοι δὲ 
πολλάκις δι᾿ ἄλλην ὑπόθεσιν γογγύζουσιν. Οἱ μὲν 

γὰρ, ὅτι ἐπέλειψεν αὐτοῖς τὰ πρὸς χορτασίαν, ὡς 

γαστρίμαργοι καὶ θεοποιοῦντες τὴν χοιλίαν " οἵ δὲ, 

ὅτι τὰ ἴσα τοῖς ἐσχάτοις ἐτιμήθησαν, φθόνου δι- 

δόντες ἀπόδειξιν τοῦ συζύγου τῷ φόνῳ " καὶ ἄλλοι 
Ὁ ν' 

δι’ ἄλλο τι. 

ψας τό. 

ἃ Απεϊψαὶ ἄτι ΠΡγὶ ρουϊηθ α! οβ5, τοῦ φόνου, 

ΑΠῚ ἄπο Μ55. δὲ οἰ τῷ φόνῳ, ΠΡ  οτα οὶ χαὶ ἄλλει 

δὲ ἄλλο. (οάοχ  οβς, χαὶ ἄλλοι δ᾽ ἄλλο. {Ππι9 (οπι- 

᾿νεββίαπιιβ οἱ Βορ. τονε ἄλλοι δι᾿ ἄλλο, τοῖο, 
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-αι“«-«-«««΄Φ0ΦΦὖὋᾳἃὦὍὌσῳ΄πὐπππποππ πο ππΠππἔοἔο΄ΨοισἔοΨΠΕΟ-ἔιἔο͵όππτοπτιοοΨἔτἔΕοΨΕοΨὋσστοἔοέΨΕ τστοοποαπηστττοσττοο τ τπππτπππστοπτατοοστσοττοτπττττττττσπτσττπτση τστττ.......0.΄Ὅποροοποροππτπποππππποσ π΄ ππσσπατσα, 

ΡΩΤΗΣΙΣ ΞΔ'. 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγοντος, Συμ.- 
φέρει αὐτῷ ἵνα χρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ, χαὶ διφῇ “εἰς τὴν θάλασσαν, 

ἢ ἵνα σχανδαλίση ἕνα τῶν μιχρῶν τούτων᾽ τί 
ἐστι τὸ σχανδαλίσαι; ἢ πῶς αὐτὸ φυλαξώμεθα, ΚΕ 
ἵνα μὴ τὸ οὕτω φοβερὸν χρίμα ἔλθη ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Σκχανδαλίζει ἴμ.ἕν τις, παρανομῶν λόγῳ ἢ ἔργῳ, 
καὶ ἕτερον πρὸς παρανομίαν ἐνάγων, ὡς ὃ ὄφις τὴν 
Εὔαν, χαὶ ἢ Εὔα τὸν ᾿Αδάμ.- ἢ χωλύων ποιῆσα! τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς ὃ Πέτρος τὸν Κύριον, εἰπών " 

“Ἵλεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο" χαὶ ἀχού- 
σας" Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ, σκάνδαλόν υου εἶ, 
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων᾽ 

ἢ οἰχοδομῶν " τὸ φρόνημα τοῦ ἀσθενοῦς εἴς τι 
τῶν ἀπηγορευμένων, χατὰ τὸ παρὰ τῷ ἀποστόλῳ 
γεγραμμένον, εἰπόντι" ᾿Ιὰν γάρ τις ἴδη σὲ, τὸν 
ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ χκαταχείμενον,, οὐχὶ ἣ 

συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται 

εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν ; οἷς ἐπιφέρει: " Διό- 
περ εἰ βρῶμα σχανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ 
φάγω χρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου 

σχανδαλίσω. Γίνεται δὲ τὸ σχάνδαλον χατὰ πλείο- 

νας αἰτίας. Ἢ γὰρ παρὰ τὸν σχανδαλίζοντα τὸ 

σχάνδαλον γίνεται, ἢ παρὰ τὸν σχανδαλιζόμενον τὸ 
5 σχανδαλισθῆναι συμδαίνει. Καὶ ἐν τούτοις πάλιν 
διαφόρως" ποτὲ μὲν γὰρ κατὰ χακίαν, ποτὲ δὲ χατὰ 
ἀπειρίαν, ἢ τούτου, ἢ ἐχείνου. ἔστι δὲ ὅτε ἐν τῇ 

ὀρθοτομίᾳ τοῦ λόγου ἣ τῶν σχανδαλιζομένων χαχία 
ἐκδηλοτέρα γίνεται" καὶ ἐν τοῖς πράγμασι ἃ δὲ 
ὁμοίως. Ἢ γὰρ ἐντολὴν Θεοῦ τινος ποιοῦντος, ἢ 

Ὡς ἐὰ - , ΒΡ Ἐν »Φ' ΄ 
τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ χείμενοις ἐπ᾿ ἀδείας γρωμένου ὃ αὶ 

σχανδαλιζόμενος σχανδαλίζεται. Ὅταν μὲν οὖν τοῖς 

κατ᾽ ἐντολὴν γινομένοις ἢ λεγομένοις προσχόπτω- 

6 51 Δ ΟΒοΙΙ Πἰρον οὐἱ ΠῚ ἄπο. ΑἸ ἄπο Μ35. οἱ 

οὐτεῖ ἔῤῥιπται, Μὸχ ἄτο Μ55. τὸ σκανδαλίσα:. ψοοσυϊα 

τὸ ἄδοται ἰπ νυ] σα 5, Ἠαὰ Ἰοηρο, τοῖο ἴπ νοϊογίθιιϑ 

1 νῖ5 Ἰοσίτον φυλαξόμεθα, πιο]ο φυλαξώμεθα. Νὲς ἴϊαὰ 

πναΐτο Ροϑὲ Ἀσρ. (ον ϊιι5. οὐ οὐ φούδερὸν χριτήριον, 
ΑἸ ἀνὲ5. Με, ῥγωϊον Ν οβ5, φοβερὸν χρίμα. 

ΓΟ οδοχ (0]}». σκανδαλίζει μὲν πᾶς τις ὁ παρὰ τὸ γε- 

ραμμένον λόγῳ ἢ ἔργῳ παρανομῶν, εἴς, Ἀερ. ῥυΐπιαβ οἱ 

55. σκανδαλίζει μέν τι; ἐπ᾿ ἀνόμῳ λόγω ἢ ἔργῳ καί, εἴς, 

ἹΝΤΕΚΆΟΘΆΑΤΙΟ ΤΧ1ν΄ 

αἰ Ποπιῖπιις ποσίν όδιις ΟἸιγίσίιις ἴσαι : 

ΕχΧροάϊε {ΠῚ πὶ πνο]α ἀϑίπασία 5 σροηἀδ{} οἶγοα 

ΘΟ τ. 6715... δὲ ῥγο Ἰοἴαταν. ἴῃς πιᾶγο, ρΟΙ 5 

4υᾶπὶ οὐ σοα ἢ Ἀ}1Ζ6ὲ τσὶ 6 Ρι5 115 5115: 

γε ὁδὶ φοαπααϊπηιν ἐἰαγὸ, απὸ ιεοπιοεῖο 

Πα σανϑαπιι δ, πὶ πιὸ ἡεϊοίμνι ααἶθο Πιονγουι- 
ἐπι σιιοατηι δ, 

ΒἈΈΘΡΟΝΘΙΟ, 

58 Π5 βοαπίδ]0 Θϑὲ Αἰ {155 ΟΠ} γΘΡθῸ δῖ δοιῖο- 

η6 ἰερθπ νἱοίαι, αἰ α πη {6 Ἰπάτιοῖα αὶ Ιορσθπι μοι- 
ὮΝ [εἰ πσοπάδηι, γε τ} 5ΘΡρθη5 ἔναμ), οἱ ἔνα Αὐλμι : 

0 διϊαμι οὐλὴ ρυΌΠΙ ΡΟ. ὀχβοία νου ῃζαῖοπι Π) οἱ, 

αὶ Ῥοίνιισ. Ομ παι}, οὐα Εἶχις : ῬγορμίἊίιις οἷς 

εἰδὶ, 1λοπεῖπθ, ποσὶ ογὶ ἢ αἰνὲ πος : αὶ ἀπά ἰνῖῖ, 

7 αἴὸ μοκί πιὸ, σαίαπια, σοαπείαίιπι 65 πιϊλιῖ, ψεῖα 

πο δαρὶς ἐα τα 1) εἰ σιπὶ, σϑ εαὰ ψιιῷ Ποηιῖ- 

ταέπι : αὐϊϊ πα π10. 5ιι5οῖ τα Ὁ ἀπ πηιι πὶ Ωγ Πη] 41-- 

οὐ) ὰ5. δὰ νοιταπι «φαΐ ἀἀην, ᾿νοι ἃ} Αροβίοο 
ΒΟΥ ρει ο5ι, εἶ ΟΡ 5 : δὲ {ες οτιῖπι οἱείογἰς ἐδ, 
γιιὶ [αἰνὸς σοϊοπίϊαπι, ἐπὶ ἰάοῖϊίο τιϑοιιηινοπίοηι, 

σιθπτιθ σοτιδοϊοτϊα 61τι5 ει ἐπ γι οι ααίξοα- 

δίμσ αὐ πιαπαπιοαπάμιπι ἱαοϊοιγία ἢ ααῖθιι5 

Μαῖα, 

6. 

81ἀ1|}.. 

52. 23. 

Τ. ον. 

18. 

ἰδίμεβο δ )ιποῖῖ : Ομαργορίον οἱ ἐδοα σοαπε αἰ ταὶ Πμιὰ.υ. κ3. 

7ταίγοπι πιθιίηι, ποτὶ πνασιῖμ αν ὸ σαγτιθηι ἵπι (δ 61- 

χεῖειι, τὲι6 {τ αἴτοπι ππϑιίπι δοα πα αἰίτοηι. Οὐἰταν ἀπι- 

16} 568 πάἀαϊ πὶ θα γῚ]} 115. Θχ ολιιβὶβ. Ὗ 6] θη ΐ πῃ ΘΧχ 60 
4] ϑοδηα]ῖχαι., σοι ἀἀ} τ} ΠΆΒΟΙ ΓΙ Σ ἃτι 5οΔ ἢ - 

ἀἰαἸτιην ρ ΓΟ Ἰοἰβοί τιν ὁχ 60 {1 βολπαα!χαῖαν, ΑὉ 

χα λβιι5 ἃ ᾽πὶ Πδ5 σΟΠ ΕΠ σῚ νὰ γ 15 τη 5: ΑΙ Φπὰη ὁ 

Θηΐμι ΦΧ ΠΑ ΠΠΠ1α, Πα πο νοιῸ δχ ἐπ ρου εἶα νοὶ 
᾿νε} 115, ν6} {Πππ|5.. Τητορυάτιπι οεΐα πὶ ἴῃ γθοῖα ψουθὶ 
τρδοιατοηθ, δου, 4υϊ δοαπάαϊιην ΑΓ Πα", 
πα} εἴα πλασ 5. ἀθοϊαναίαν, ρουῖπάθ τ ἴῃ ᾿ρ515 γὸ- 
θι5. Αὐἱ ὁπῖπι ἀπὸ Δ]ΠΈ14τ|0 πηαπαά αι Π 6] [ὰ- 

οἴδηῖο, ἃὰ} 115, ἥτι85. ἴΠ διὰ Ροϊοβία!θ δ11ἃ ϑδιιηΐ, 

ἃ Ἄορ. ρυΐπιιβ οἱ (010. τὸ φρόνημα τοῦ ἀσθενεῦντος. 
ϑιαιίπι τπιι5 Μί5. ἐὰν οὖν τις. 

» ὸχ διόπερ αἀάαίτα ο5Γ ὁχ ἀπιϊᾳυἷ5 {γὰρ ΠΡ τ. 

ς δὶς Οσάϊοοβ ἵγεβ. ΕΔ σκανδαλιζύμενον τὸ σχάν- 

δαλον συμθαίνει. 

ἃ Τιὰ ΜΝ οβοὶὶ Οοάοχ εὐ 11 {ν65. δ οσι!α δὲ ἀθογαὶ 

ἃ Ὁ ὁχοιιβῖς, [δ᾽ ἄοπι ἤεαν ῥυίπιιβ εἴ Ἄοβ5, τοῦ θεοῦ. 
Μοὸχ ἄπο Μ35. ἐπ᾿ ἀδεία. 



ΟΤἹὺ 

Ἰθογθ πἰθηΐθ, βοδη ]Ἰζαῖιγ 41 5οδπ ]ΠΖαίαγ. 
Οὐαπὴ ἰταψ6 ἦδ στο] ιι5 {π|86. Θχ πιαπάαϊο ἤτιπι, νεὶ 
ἀϊοιπίιν, οὔ οπάιιπει" Ποιΐπ65, δὲ 6 Πἰ5. βοδη-- 

«ΑἸ ζαηταν (ατ 'π ἘνΆΠσο]ο φαϊάαπι (6 ἢἶβ, ας 
ἃ Πομηῖπο ἢ θαμῖ, δὲ ἀἸσοθαηΐαν ὃχ νοϊαπίδίθ 

Ῥαινβ), τὰ πο ΤΟΠΉΪΠΪ ΠΊΘΠ Π͵556. ΟΡΘΙ 85 ῬΓΘΕΠΙΠῚ 

δϑῖ, 411, Οἵ} ΠῚ ΔΟΟΘββ᾽556ΠῈ δ 56 (ἀἸβοῖ ρ}1., ἃς ἀ1- 

5 ΘΟΕἘΒΛΆΕΕ .« ΒΑΒΙΠΗ 

ΔΙαΗΝ. τ. χϑορῃξ : δοὶς φιιοί Ῥ]ιαγίπιδὶ, αιιαϊῖο ϑεγῦο πος, 
13.-ποιή- 

λλαιλ. 

28. 20. 

τ. ον». 8. 

ι8: 

1 

δοαπαάαϊιταιϊ κιιπὲ ὃ εἰς ἀθ Πα] τι5πηοαϊ Ομ ΠῚ] λ15 
γΟΘρΡΟηβιιη 661}, 115. νΘυ 15 : Οπιτιὶς ρίαπίαιϊο 
ιαπι τιοτὶ ματι ανὶὲ Ραϊεν τιθεὶς σι οςἰἷς, ἐγααϊ-- 

οαὐϊάιτ. δπιθ ἀϊϊος : σοὶ σιιιξ ἄπιοθς οιδοοτιηι. 

(εις ατιίδθηι οἱ σίδοο ἀπιοαΐειτι ρτιδείδί, ἀπὶνο νι 

“ονοαπι σαάεπί. ἘΠ ται!τα Ἰν} υϑοθπιοάϊ ροιθυῖς 
415 ἸΠ ΘΠΙΓΟ {πὶ ἴῃ Εν ΔΠσ6| 115, τὰ πὶ ἀρπα Αρο- 

510] τι}. (ὑιΠ} ἡ ΘΙῸ Ὁ δὰ “7185 ἴῃ μοϊθβίαϊθ ποβίτα 

Ῥοβιϊα διιη!, οἰδημτταν ἀι5, ἀπὲ βοδπάλ]ιμ ρμὰ- 
{πὰν, ἴα πο γονοσαπάα σπὶ π᾿ ΤΠΘΠΊΟΥΙατ Πθος 

᾿ Θομΐπὶ αἀ Ῥϑεγιπι γ ρα, 4πὰπάο ἀἰχὶξ : Εσσο 

ἰϊϑεγὶ σιιπὶ Κλ τ τιῦ ἀμίδτι ποτὶ σοατιααϊϊτοπιις 

ἐοΣ, ῥγο[δοίτις αὐ πιαγθ, πιΐξί6 ᾿ιαπειίηι: δὲ διίτι 

Ρίσοθπι αὶ ρεΐηιις ἀδοθπάογίξ, ἰο116 : δὲ ἀρογίο 
ΟΥ̓ 671ι5,. τιν ονὶθς σἰαίθγθηι; {ἰϊπηι βιιηλθηις, ἀκα 

οἷς ΡΥῸ 1πὸ εἰ [6 - ἰΐθτη {τι ἃ Αροϑβίοϊο δὰ Οο- 

ΥἸΠΙΠϊΟ5 δου ρία 5 πὲ 5 νου 5 : δον ταπάποα- 
ὦὧο σαγποῖν τι (ἰδ πιίηι, τι ἔγαίν πηι τπεῖίπι δοαπ- 

ἤζοσι, τά. ἀαἰΐξοπι : ἀὸ γαγϑιιθ, Βοσπιηι δεῖ πον τπαπιάποαγὸ 
21τ. 

Δ͵αιιλι. 

Πιονε, τή. 

1.35 

Θαγπθηι, οἱ τοτὲ δῖ οΓΘ οὐθηι, πϑάτι6 ἐπ το {τπὰ-- 

16" ἑμπες οὔ επαζίιτ, αἰ ςοα πα αἰϊταίισ, ἀπ ἐπ ἢν 

ππαίτι". Οὐδ ὴ) ἀπ ἔθ πὶ τη θ ΘΠ άπ) 51 ἴῃ 115, {πιὰ 
νπἀθη ται 5ιἴὰ 6556 ἴῃ μοϊθδίαιθ ποϑίγα, ἀβρθυ Πανὶ 

[ναΐγθι, 4] ον Προ 5οαπα]ο ἁἰποῖειιν, οβίθη ει 

ΡΙΦΘοθρίμμη ΤΟ ΠΉηΐ, 4 1π| τ] ΘΥΒ.1 ΠῚ ῬΙΟΒΙΡΘΙ 

18: ΘΠ βοληΑ]] σθπτι5, ἃο αἴθ! : 7αδί6 τι σοπ- 

ἐθηιτεαῖ ἐς τἰτεῖεητι δα Πεὶς ρει ἰὶς : ἴσο δυῖππ. υονὶς, 

χιῖα ἀπσοὶϊΐ δογίιπὶ ΣΘηῖρῈ»" υἱάδπε Γαοίεπι Ρα- 

ἰγὶς πιϑὶ, ψεὶ ἐπ σοἰϊς σι. Οὐ δὲ Ἰάθιη ἰδϑίδτιν 

ΑΡοβίο]ιβ, {1 φαϊάθπι πποίο ἀἰοῖε : δε ἀοο 7ιε- 
ἄϊσαι πιασῖς, τι ροπιαιϊὶς οὔ επαϊοιιπι {γαιτὶ, 
φεῖ σοαπάαϊζιηι : ταοο νϑῖὸ πος ἀδ]ϊσίι εν ν π6- 
ΠΘΉΤἴπ15. ἸΠ Θ  Ἰοὐ Ὁ ν θυ θοῦ" ἀρ ραγαῖι ἈΠ ουἴοτο, 

τ. (ον. 8. ὉΡ] αἷτ: δὲ εις ὁπΐμι υἱάογια τὸ, φιιῖ ἰκαῖνος φξοῖτιι- 
ιο.--ο3. 

είαηι, ἔνι ᾿άἀ οἰϊο τϑοιιι ὑ πίθηι, ποτε σοπεοϊοπίϊα 

ς ἘΔ τοῦ ἀποχριναμένου. 

ἡνίκα. (οάοχ δοββ. δὲ 4111 ποηπ.}}} τὶ ἴθ σοηἴοχίι. 

ΓΉΘΕ. Ῥυϊπιῖς μου ἐπουράνιος, Ηαπα Ἰοησο ποσὰ πὴ 
«ἀατάϊηνι οχ ἀπόθις (ΟΠ ΙοΙΡθιι5. 

Ε ΔΙῚ τῶν ὑπὸ τοῦ Κυρίου. ΑὨΕΦῸΙ {τὲς Πἰθνὶ τῶν 

τότε μνηστέον τοῦ Κυρίου 

δὲ 

τοῦ, Γασξις. 

υ (οήοχ Λυβς. τὸν ἀναθάντα. 

ΘΑΡΡΑΒΏΟΟ. 

ἠ55 

ΔΒΟΙΠΕΡ, 

᾿ 
σιν ἄνθρωποι, χαὶ ἐπὶ τούτοις σχανδαλίζωνται (ὡς 
3 .« ᾽ Ὁ οἱ πὴ “- ε Ἂς Ὁ Τ᾽ , κι ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τινὲς ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ Κυρίου χατὰ 
τὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς γινομένοις χαὶ λεγομένοις) τὸ θελῆμα τοῦ τρος γινομένοις χα! Λεγοι ς}} 

“ τότε χρὴ μνημονεύειν τοῦ Κυρίου περὶ τῶν τοιού- 
τῶν ἀποχριναμένου, ἡνίχα προσελθόντες οἵ μαθη- 

ταὶ εἶπον αὐτῷ" Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι, ἀχούσαντες 
Χ ’ τ ᾿Ν ᾿ ΄ “᾽ τὸν λόγον, ἐσχανδαλίσθησαν πρὸς οὕς φησι" Πᾶσα 

’ 

φυτεία, ἣν οὐχ ἐφύτευσεν ὃ Πατήρ μου ' ὃ οὐρά- 

νιος, ἐχριζωθήσεται. Ἄφετε αὐτούς " τυφλοί εἶσιν 

ὁδηγοὶ τυφλῶν. Τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν δδηγῇ» ἂμ- 

φότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Καὶ πολλὰ τοι- 
αὔτα χαὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις, καὶ παρὰ τῷ ἀπο- 

᾿ εἰ - - , 

στόλῳ εὕροι τις ἄν. Ὅταν δὲ ἐπὶ τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ 
ΕῪ »" 

ἡμετέρα χειμένοις προσχόπτη τις, ἢ σχανδαλίζη-- 
ἘΘΑΡΤΡΕ ἈΣ ΚΘΟΝ 3)διτν ὅν ΣΟῚ ἘΞ ἘΡΤΤες 
ται, εἰς ἀνάμνησιν ἐλθεῖν δεῖ τότε τῶν 8 τοῦ Κυ- 
ἰὼ ἡπϑδοτὸν ΠΕδου να εὐ ού τος ΣΑΙ ΔΈ- ρίου πρὸς τὸν Πέτρον ῥημάτων, εἰπόντος" Ἄρα γε 

μὴ σχανδαλίσωμεν 
αὐτοὺς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν βάλε ἄγχι- 

ἐλεύθεροί εἶσιν οἵ υἱοί" ἵνα δὲ 

Νὰ ΣῪΝ ΣΎ ΑΡΕῚΑ γεν 3 ἥς 
στρον, χαὶ " τὸν ἀναδαίνοντα πρῶτον ἰχθρὺν ἄρον, 

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα" ἐχεῖ- 
Α - - 5 -ὠ -Ὁ- Υ - 

νον λαδὼν, δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ χαὶ σοῦ" χαὶ τῶν 
ΠΥ Ὁ: Τ , Ξ τοῦ ἀποστόλου πρὸς Κορινθίους γραμμάτων, ἐν οἷς 

ι Οὐ ὶ Ὰ , ,.,{, ε3 Ν ΠΝ [} Α 

φησὶν, Οὐ μὴ φάγω χρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ 
᾿ 

τὸν ἀδελφόν μου σχανδαλίσω᾽ καὶ πάλιν᾽ Καλὸν τὸ 
Α - , ᾿ - “ ἊΝ 9 - 

μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον. μηδὲ ἐν ᾧ ὃ 

ἀδελφός σου προσχόπτει, ἢ σχανδαλίζεται, ἢ ἀσθε- 
πὰ ΚΕΝ, ἣΝ Ἁ ΘΑ ἢ - Ψ 

νεῖ. Ὅπως δέ ἐστι φοβερὸν τὸ ἐπὶ τοῖς ἐν 
- ᾿Ν - “-.Ἧἡ Ν 25, δ Ν» ΓΝ 

χεῖσθαι δοχοῦσι περιορᾷν τὸν ἀδελφὸν σχανδαλιζό- 

2 , 

ἐξουσία : 

ὌΝ ΣΝ ΓΝ ἘΣ ΣῊ ΤΙ 
μενον ἐν ᾿ τούτοις, δείκνυσι μὲν ἣ τοῦ Κυρίου πα- 

" ΒΕ β τῷ ἘΡαρΝ  Σ 
ραγγελία, χαθόλου πάντα σχανδαλισμοῦ τρόπον 

ς ὉΠ. Ξ 
ἀπαγορεύοντος, χαὶ λέγοντος Ὃρᾶτε μὴ χαταφρο- 

κ »-Ὁ- - ’ , , - 

νήσητε ἑνὸς τῶν μιχρῶν τούτων " λέγω γὰρ ὑμῖν, 
υ͵ τανε ς Ὁ [" οἱ ΄ Ἀ , 

ὅτι οἵ ἄγγελοι αὐτῶν διαπαντὸς βλέπουσι τὸ πρόσ-- 

ὠπὸν τοῦ Πατρός μου, τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Μαρτυρεῖ 
ΕἸ 3 Ὶ -- 

δὲ χαὶ ὃ " ἀπόστολος λέγων, ποτὲ μέν" ᾿Αλλὰ τοῦτο 
, “ΝΣ Ἁ Α ᾿ , σιν ἃ 

χρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσχομμα τῷ ἀδελ- 
; 

διὰ περισσοτέρας χατα- 
- ΤᾺΝ ΠΣ ᾿ 

φῷ ἢ σχανόαλον " ποτε 
ΝΣ δὲ 

σχευῆς σφοδρότερον ἀπαγορεύων τὸ ἄτοπον, δι᾿ ὧν 

φησίν " Ἐὰν γάρ τις ἴδη σὲ, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν 

εἰδωλείῳ χαταχείμενον, οὐχὶ ἣ συνείδησις αὐτοῦ 

ἀσθενοῦς ὄντος οἰχοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλό-- 
5: 

θυτα ἐσθίειν : Καὶ "ἢ ἀπολεῖται ὃ ἀσθενῶν ἀδελφὸς 
“- -ῤ᾿΄-Ὁ , ᾿ Τ᾽ νὰ 
ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οἷς ἐπι- 

" Ἄδθρ. [ον ταις 

« (οάοχ (Ο]Ρ. ἀπόστολος Παῦλος. ΑἸϊφυδηΐο ροξὶ 

Ἀδα. ῬΡυΐπιις τῷ ἀδελφῷ εἰς σχάνδαλον. 
» ἘΔ} εὲ Βδα. ἴδγίῖας ἀπόλλυται, ρεγῖε. ΑἸῚ ἅπιο 

95. ρευῖηάε τὰ τοχέι βασοι, οὐ νυ] παΐα σοπβθηί, 

ἀπολεῖται, ρενῖδῖε, 



ΠΕΟΤῈ ΒΌΛΕΝΒ. ΤΆΛΟΤΑΤῈ. ΟΙ1 

φέρει" Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, δὶ ὁγιι5, ψιιὶ ἱπι γπιι5 651, φαϊ βοάν αὐ πιαπάιι-- 

χαὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν “ ἀσθενοῦσαν, 

εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σχαν- 
ξαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω χρέα εἰς τὸν πο μ ῃ 

γῇ [ , οὉ ἃ ᾽, ᾽ν" , τρβὶ αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σχανδαλίσω. Καὶ 
ΕΞ ς ἣ ξ 

ἀλλαχοῦ, εἰπών " Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάδας οὐχ 
᾿ μὴ ; οι πνς κάδῳ 

ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσύαι; ἑξῆς ἐπιλέγει 
ΕΣ - » , 55 

Ἀλλ᾽ οὐχ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσία ταύτη, ἀλλὰ 

ἐαπάμηι ἰάοίοι]γία ἢ Ἐπὶ ρογὶνει ἐπι ἤγπιιις [Γαςεν 

ἐπ (πα δοϊοπίϊα, ργορίθν ἡμεπι (Οἠγίδιτες τπουξιιι5 

δεῖ. Οὐθιι5. Δ ιποῖς : δίς ἀμοπὶ ρεσοαπίες ἐπ 
ἤαινος, οἱ ρογοιρπίες σοπιδοϊθι ἰαπι δογπι ἵτε- 

ἤιπιάπι, ἐπ Οἠγίβίιι ρμοσοαιῖ5. ΟΠαργορίον οἱ 

ὁϑοα δοαπεαϊϊται {παίγοην πιοπῖπ, ποῖ πιατιεῖι-- 

ἐαῦο οαγπθηι ἧπι αἰἰεντείηι, πὸ Κα αἴγόπι πιθιεῖπ 

πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγχοπήν τινα δῶμεν τῷ 

εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. Οὕτω δὲ φοδεροῦ ξειχθέν- γγελίῳ τοὶ ρίστου. Ξ φοῦερου ὁειχῦε 
Ἃ -: , ἢ 

τος τοῦ ἐπὶ τοῖς ἐν ἐξουσία χειμένοις σχανδαλίζειν 

τὸν ἀδελφὸν, τί ἄν τις εἴποι περὶ τῶν ἐν τῷ τὰ 

ἀπηγορευμένα ποιεῖν ἢ λέγειν σχανδαλιζόντων; χαὶ 
μάλιστα ὅταν ἢ γνῶσιν ἔχων περισσοτέραν φαίνη- 

ται ὃ σχανδαλίζων, ἢ ἐν βαθμῷ ἐξετάζηται ἵερα- 
τιχῷ "ὃς ὥσπερ χανὼν χαὶ τύπος ὀφείλων προχεῖ- 
σϑαι τοῖς ἄλλοις, χἂν βραχύ τι παρίδη τῶν γε- 

, "» ᾿ } ,ὔ 2 ἐλλ ΙΝ γραμμένων, ἢ πράξας τὸ χεχωλυμένον͵, ἢ ἐλλιπὼν 
τὸ προστεταγμένον, ἢ ὅλως ἐφησυχάσας τινὶ τοι- 

βοαπεα ϊτοπι. Ἐλ' αἰῖϊο ἴῃ Ιοοὺ ροβίψαδμι αἀἰχι : 

“1π ἐβὸ 5οἷπις εἰ Βαγπαϑας ποῖ ἰιανόπιις μοῖό-- τ. σον. 9. 
5ἰαίθηι ἤοο οροναπεϊ ἢ συιθῖπ 6 δα ιπρὶ! : διοά ΩΣ -- 

ΠΟΙ τιδὶ διεπιι5 πα μοϊθοίαϊ, σφε οηϊπία σε ϊ-- 

γιθηιιι5, τιθ σιιο οὐ γεπαϊοτίιπι εἰθπιις Εν ατισεῖϊο 

Ομγι πεῖ. (τοἴθυιιπι οἰιπὶ γθπὶ ἴΐὰ ΠΟΥΓ πα πὶ 6550 
ἀοπηοπδίγατι πη 511, ἴῃ 115 4 ἴῃ ροί βίαι ποϑίγα 

Ῥοβιία βαπί, [γα τὶ Θ556. ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ πηαΐο, ΄υϊάπαπι 

Ῥοϑϑὶὲ 45 6 115 ἀἴσθυθ, 4] νϑεῖτα [ἀοϊθ πο ἃ: 
Ἰοχιιθπάο ἐπὶ βοαπάαϊιηι " δὲ πιαχίηιθ, οὐπὶ ἀπ 
5οΙ θη τα ΠηΔ]ΟΓΘ ΡΥ Ἰττι5 6556 ν᾽ θῖαν αὶ οϑὲ οἵ- 
Γδηβιοηΐ, ἀξ σΟπβεἰ Γαΐ τι ἴῃ ἸΙτιο συδάτι σασον- 
ἀοια!ὶ : 4] οὐμμὶ ἀθθθας 4}11}5 6556 Ῥγθοροβίτιιϑ ν6]- 
τ σϑρῦ!α οἱ ΘΧΘΠΊρΪ δι, δὶ ν6] πηϊπἰ πηιιηὶ αυϊ π6- 
ΒΙΘΧΘΥΙΕ ΘΟΓῚΙΠῚ {1126 5ουρία βιιπὲ, ἀὰξ [δοουῖ ργο- 
ἸΠΡ᾽τα μὴ φυϊἀπ), ἀὐξ ἰ 4υϊ 4 φαοαὰ ργεοθρίαπι 
διὅ, ΟΠ ἶβουῖτ, ἀπ ἀπὸ νοῦθο πα] Πυθίου δὲ 

5116 πτῖο τα] υἹῈ αυϊάν!5. Πι}ϑπιοαϊ, ΠπάἸοῖο τὰπίο 
γῈ] ΟΡ πος ππιιπὶ ΟΡΠΟΧίι5. δϑῖ.,. τ βϑληραΐδ 

{Π|π|5. 4" ρϑοσανῖε, ᾿ἰπαυτ, Θχ πηαπῖθιι5 ἱρϑίιιβ το-- Εσεζλ. 3, 
ἀαίγαξιν, 15: 

᾿ , , , “- Α ᾿ , 

οὐτῳ,, χαὶ ἐν τούτῳ μόνῳ τοσοῦτον ἔχει τὸ χρίμα, 
ἘΞ ἣ ς 

ὥστε τὸ αἷμα τουδμαρτανοντος, φησὶν, ἐχ τῶν χει- 

ρῶν αὐτοῦ ἐχζητηθήσεται. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΙ πΙειοοοοσοσοσοος------.--ςς--.-ς-.-----.-------͵ςςςςςςς-᾿᾿ οὋὃὮἘἜσἝοσσσσσπππππππ .-.-.-.:..::.:.::.::::::::--.-::- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΞΈ΄. " ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΥ. 

Πῶς τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδιχία τις χατέχει. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅταν “ τοῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ δεδομένοις ἀγαθοῖς 

εἰς τὰ ἴδια θελήματα καταχρήσηται, ὅπερ ἀπηρνή- 
» ,᾿ ᾽ , ὦ ἊΣ ΄ τι ΄- {φ 

σατο ὃ ἀπόστολος εἰπών " Οὐ γάρ ἐσμεν, ὡς οἱ πολ- 
λοὶ, χαπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ " χαὶ πάλιν " 

Υ Φ ᾿ , .} ΄ 
Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ χολαχείας ἐγενήθημεν, χα- 

θὼς οἴδατε, οὔτε “ἐν προφάσει πλεονεξίας, Θεὸς 

Ομοπιοίο ηιιῖὶς πυϑγίταίθιν ἐἰοιϊποί ἔτι ἐπγμδίίιία. 

ΒΈΕΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Ουαπάο εἰαιὶ5. ἃ Π6ὸ θομῖβ. ἀἰλιιτ ιν ἀκ σιιὰ5 
Ἰρϑίτιβ νοϊπίαίθβ - {πο γοϑραΐϊσ Αροβίο! ει. Πῖς 
γοΡἷβ : δίοσ ὀπῖτα σιίπειδ, σοι ρἐμγὶπιϊ, ἀἰἀιιῖ-- α. σοΓ. «. 
(οΓατιίθς ὑθγϑιίηι 1) δὶ : ἂὸ ΥΌΥϑιιβ, Νεφψιιθ δπῖηι 17 

τ" Ἴ,055. 2. 
αἰϊφιαπεῖο {πεῖς ἔτι σοσυποσθ αὐιαιἰϊοτιῖς, σἰομί δ. 8 
δος : τιθη 6 ἐπὶ οοοαδίοπο ἀναγίζα», [ διις ἰδειἰς 

μάρτυς" οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε Ε δε; πδὸ γιιδγθπὶθς αὖ ἡιοπιϊπῖ τις σἰογίαπι, τιθ- 
ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπὸ ἄλλων. 

ς τὰ Ν᾽ οβοῖὶ (οάοχ εἰ αἰτἰ τος. οχ ἀσθενοῦσαν ἄδοκὲ 

ἴῃ γυ]ραιῖα, ΝΝεο ἴϊα ταυτὸ ροβὲ Οοᾶοχ (01}. μὴ μιόνος 
ἐγώ, 

{π6 α υονῖς, πϑήητι αὖ αἰϊὶς. 

ἃ δὶς Μϑ5. ποι ραιοῖ, ποὰ τ γα] ραῖ ὅταν τις. 

οὐ οουϊα ἐν αἀ]εοῖα ἐβὲ ἐχ (ο]Ρουιίμο. 



5. ΒΆΒΙΠΗΙ ΟΕΒΑΠΕΙ ΟΑΡΡΑΡΟΟ, ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΧΥῪῚ. ἘΡΩΤΉ ΣΥΙΣ "Ξς- 

ει ὁεὶ αὐημίαιῖο, εἰ χε σον οηίϊο. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ, 

5ΔΠ6 δ Π.] 110 δῖ, ΟΠ] (1115, Π6 ΔΙ [6Ὸ νἱάθα- 
[1 6556 [ΠΟ Υ]ον, ΔΙ ΖαΪ σε δὲ ἴσον ; ΘΟπίθ ΠΟ 

Δα ΓΘ] Θϑῖ, ἅ]}105 ΡΥ δὰ 1185 {15 [ΔἸ :, οἴιπη οβίθη- 
ταιοπθ ἀἴαι Ἰδοία πα ρΡΟν ΟΟΔ 6 δὲ ΘΧΒΕΙΠ.Μ]Ὰ ΓΘ 

Τί ἐστιν ἔρις, χαὶ τί ἐστιν ἐρίθεια. 

ΑΠΟΚΡΙΣῚΣ. 

Ξ᾿Ξ Ἂ τὸ “ 
ἔρις μέν ἐστιν, ὅταν τις, ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐλάττων 
Ὁ ὃ - , Υ ᾿ 

φανῆναί τινος, σπουδάζη ποιεῖν τι " ἐρίθεια δὲ, τὰ 
ΡΥ - 5 Ξδτεν “.᾿ "2 ἐξ ὧν ποιεῖ τις, ἐπιδειχτιχῶς ἢ χενοδόξως προχα- 

᾿ ΞΕ Ν 
λεῖσθαι, καὶ ἐρεθίζειν ᾿ ἄλλους εἰς τὰ ὅμοια. Καὶ γὰρ 

δ 51 Π}}}1ἃ. Νά ΔΙ Φαᾶπ 40. Αροβίο]αιϑ, [οῖα σοη- τῷ ἀπόστολος, ποτὲ μὲν ἐριθείας μνημονεύων, τὴν 

το ΠΕ ]ΟΠἶβ πη ΘΠ ΤΠ 0η6, ΟΠ ΠΟ ΠΓΟΙ Δ} Π 51} ̓ΠΔΠΘΠῚ 
Ῥλερ. 2. σ]ουίαπη, ἢἷθ νϑυθὶβ : Δίμιΐ ρει οοπιθηίολθηι, 
ἣν πθή τι μδν πιά πθηι σ᾽ οτίαηι : ΑἸ τὰ Π10 γΘΓῸ ᾿π8 ΠῚ 

Θ]ουα ῬΥΪῈ5. τηθιηογα ἃ, πὰ οὐ. Πὰς ῬΓΌΠΙ οΣ 

Ζαοαιιθ. σΟΠ ΠΕ] ΟΠ ΘΠ). 4110 ΠΟΠΔΪΠ6, ᾿Π4Ι]6Π5 τ 
36.  οπι εἰοίαπιιτ ἱπιατιὶς βἰογί οἰιρίαϊ, ἐπνίοόπι 

ΡΤονοσαπίθο5. 

αὶ. 5. 

χενοδοξίαν ἐπισυνάπτει, εἰπὼν, Μηδὲν χατ᾽ ἐρίθειαν 
ΕἾ ΤΣ ς ἐξ τὴ . Σ' "5 ᾿ ἢ χενοδοξίαν ᾿ ποτὲ δὲ χενοδοξίαν προτάξας, μετὰ 

; 
ταύτης χαὶ τὴν ἐρίθειαν ἑτέρῳ ὀνόματι ἀπαγορεύει, 

᾿΄ , 

λέγων " ὅ Μὴ γινῴώμεθα χενόδοξοι, ἀλλήλους προχα- 

λούμιενοι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΙΧΥΤ,Ι. 

Ομ ει ἱπιηιιιάζια,, εἰ φιϊά ἐπριισίίας. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΤπληλιΠπτ πὶ αι! θην ἰθχ ἱπάϊσανιῖ, Θ} ἴῃ 

γΈΡι15 4ιι8. ΘΧ ΠατυᾺ}]} ΠρΟρϑϑι τα 6 ̓γθοῖου γο]ιη- 

ταῖθη ἀοοϊάτιπε., νοοθ πὴ {18 ΠῈ πιϑι ραν] : ἰπηριι- 

ΙΓ 6} ὙΘΙῸ ἰθϑίσπαγο τΪ]ΠῚ ν᾽ άθει" ΒΑ] ΟΠΊΟἢ 

ΒΔ ΡΊΘΠ 551 Πλ115... οὐ ᾿Π4 προ ἢ ΓΘ πὰ. ν οἰ ρίατ οἱ 
ἀο]ον 5 ΘΧ ρϑυ ἴθ) ΠΟ ΠΑ ,, 516 τἀϊ ἱπη ΡῈ} 85 511 
ΔΠΙΠΪ Αἰ δοιο, 485 ποὺπ Παροῖ., ν 6] ποὸη ἴδνι 

ἀο]ονθαν. ἰΠ]θεϊοιμὴ : «αθιηδ πηοάτιπι ἱποοηεὶ- 

ΠΘηΓὰ οϑὲ 9 πὸ πΠῸη Πα 6ὲ ἱπΠΊρΘΥ ΠῚ π᾿ Θὰ5 
τι ἸηΓΘβία πε νο]ιρίαϊο5. 

ΓΉΘρ. ρῥυΐπιιβ οἱ 55. καὶ ἐρεθίζειν καὶ ἄλλους. 

ἃ Ἄδρ, Ῥυϊμηιι5 μιὴ γενώμεθα. 

"»(οάοχ (0}}». ὁ νόμος ἐδίδαξεν. 

ς ἘΜ1ι ἐχφαίνειν, Απιϊαψιΐ ἔτος. ΠΡνῚ οπὶ Λ΄ ο55. 

ἐυιφαίνειν. Μοὸχ (Ο]», ἡδὺ καί, εἴο, ΑἸ Μ55. ἡδύν. Βα- 

ΕΡΟΤΉΗΣΙ 

Τί ἐστιν ἀκαθαρσία, χαὶ τί ἐστιν ἀσέλγεια. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

-" Ξ Ξ 
Τὴν μὲν ἀχαθαρσίαν ὃ νόμος " ἔδειξε, χρησάμε- 

Ξ "ἫὋὉΌ - , “ 

νος τῷ ὀνόματι ἐπὶ τῶν ἀχουσίως ἐχ φυσιχῆς ἀναγ- 

δὲ ἀσέλγειαν δοχεῖ μοι “ ἐμ- 
ν᾿ - Χ δ ΠῚ 

φαίνειν ὃ σοφώτατος Σολομῶν, ἡδὺν χαὶ ἀνάλγητον 

χης συμδαινόντων " τὴν 

Η , οἶς δ δ ΟΝ ΓΕ ΓῚ δος 
ὀνομάσας" ὡς εἶναι τὴν ἀσέλγειαν διάθεσιν ἦ ψυχῆς 

ὴ ἔ) 2 ἡ φέρουσαν ἄλγος ἀθλητιχόν - ὥσπε μὴ ἔχουσαν ἢ μὴ φέρουσαν ἄλγος ἀθλη τερ 
- , ν φι 

χαὶ ἀχρασία ἐστὶν, ἣ μὴ σχοῦσα χράτος χατὰ τῶν 

ἐνοχλουσῶν ἡδονῶν. 

51Π{π|5 γεβρίοετο νἱάοίαν δα ΠΠπ4 Ῥτον. 14, 28 : ὁ δὲ 

ἡδὺς χαὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδεία ἔσται, «7ιιοιιπ τις ατιίοπι οἴ 

ἀοίονε σαν δης ἰπ οϑεςίαίε ογὶϊ. Τόσα Πποαιπι. 
ἃ Ἄορς. Ῥυ πηι διάθεσιν ψυχῆς μὴ ἔχουσα. Νεο 1ΐὰ 

γα] το μοβὺ 4}1} ἀπὸ Ν55. οἴιπὶ Ν οβ5. ἡ μιὴ ἔχουσα. 
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Ξ----------------------------------------------- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΞΠ΄. ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΤΙΟ ΤΧΥΤΗ͂. 

᾿Κ " ῃ . , ῷ . “ ω ᾿ ᾿ 
Τί ἴδιον ὑυμοῦ, καὶ τί ἴδιον ἀγαναχτήσεως εὐλόγου, Ομϊά δεῖ {μγονῖὶς ργοργίμαπ.,, οἱ ηπῖα ργοργίμπι 

᾿ -» ΑΔ, ἘΦ. ΄ 5 5 , Ὕ ῳ « Ἢ Ζ 
χαὶ πῶς πολλάκις ἀπὸ ἀγαναχτήσεως “ἀρχόμε- ὁ πηι ἱπεϊρηαιοπῖς ἢ οἱ ψιοπιοίο ρμίογμηιη 6 

,’ , : - - 5 : " 5 . }" 

νοι, εὑρισχόμεθα θυμούμενοι. ὀχογοὶ αἰν ἐπε σε αιζοτιθ, ἐν {μσόγειι ἱποίεἰϊδ56 

εορτγοϊιοπεϊϊηιιι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Θυμοῦ ἴδιον, ὁρμιὴ ψυχῆς ἐν μελέτῃ καχώσεως ἘπιΡΟΥ 5. ΡΓΟΡΥΪἢΙ., Θϑὲ ἀΠΙΠΊ86. Πρ Θ [115 ΟἸμΠῚ 

χατὰ τοῦ παροξύναντος᾽" ἀγαναχτήσεως δὲ ἐπιστή-  ῴφΟὴμΒΙΠΪῸ ΟρρΥΪπιΘ μα] 6}1|5. πὶ ἐργϊτανὶτ » ̓πάϊσπα- 

μόνος ἴδιον, σχοπὸς διορθώσεως τοῦ ἡμαρτηχότος, [Ἰοηἷδ5 «θη... δ ΡΥ 6 π5. 57) ΡΙΌΡ νίαν [π6- 

ἀπὸ διαθέσεως ἀπαρεσχομένης τῷ " γενομένῳ. Τὸ δὲ γἱῖ,, 510] διπθηἀατίοποηι ρθοσλΠΕ|5 ρΓΟΡΟΠΟΙῸ 7, ΘΧ 

ἀπὸ χαλοῦ ἀρχομένην ψυχὴν ἐχπίπτειν εἰς χαχὸν, α[ήίδοιιι γ6πὶ [ἀοῖαῃ) ἐσ τ6 ἴδγθη!θ. ῬΟΡΓῸ ἃΠῚ "ΠῚ 

οὐδὲν παράδοξον " πολλὰ γὰρ ἄν τις εὕροι τοιαῦτα. ἃ βόπὸ Θχογάϊθπίθπι ἀθ]} ̓  πὶ πιά !απὶ. ,. Π1}}} 

Διόπερ μνημονεύειν χρὴ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς Ὁ πηίτιιπι 6δὲ : 4αΐρρο ἃ 4 Ο θὲ ρ]αγα Πα] βπιο 

λεγούσης ᾿᾿᾿Εχόμενα τρίδου σχάνδαλα ἔθεντό μοι" γοβδιιπὶ γορουϊνῖ. ΟἸΑρΓΟ μου ΟΡ υ 85 ΡΘΕ ΠῚ δῖ 
χαὶ πάλιν ᾿Εὰν δὲ χαὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, πηοηη] Πΐ856 ϑουρίθγα ἀν᾽ πε., 160 5. ΠαΡοῖ : 

ξὰν μὴ νομίμως ἀθλήση" καὶ φυλάσσεσθαι πανταχοῦ μχτα {{6γ Σοαπάαία ροσιότιιτι παῖ ; δὲ ἰΐθυιμη : 

τήν ὅτε ἀμετρίαν, καὶ τὴν ἀχαιρίαν, χαὶ τὴν ἀτα- δὲ αμίοπι δὲ οογίοὶ αἰϊδψιιῖς,, ποπὶ σοτοτιαίμ", τιϊδὶ 

ξίαν. Παρὰ γὰρ τὴν αἰτίαν τῶν εἰρημένων ἕκαστον, ἰοσί εἶπ οογίανογὶς ; δϑῖ ἀσῖθηι ἘΡΙΔῈ6 οανοπῆα 

χαὶ τὸ δόξαν εἶναι χαλὸν, πολλάχις εἰς χαχὸν μετέ- πιπηϊοίας, ἱπι ρον [5 τπι6 ἃς ῬΟΡ Πα θα. ΝᾺΠῚ 

πεσεν. θὰ εἶδ οατιϑα ππυτη πο {116 ΘΟΓΙΙ ΠῚ {1126 ΠΊΘΠΊΟ - 

γαΐα διιπὶ, “παπη]θδπι ὈΟΠιπῚ 6556. νι θεν, 

ΒΦ ΡΟ ΠΙΙΠΙΘΙῸ 1π| ΤΠ] 11} ἀθροπογαν!. 

53:.:....--::-...---... 1 0ὕὅ ὁ οο---------------ςςςςςςςςςςς-ς-ς-.---ο---ο--------
--------- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΞΘ’. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΓΧΙΧ. 

Τὸν μὴ ἔλαττον ἐσθίοντα τῶν " λοιπῶν, μήτε σῶ- ΕἼ Ομ ποπὶ πιΐπιις Θαάϊι χιίαπι εἰἰοτὶ, πότ δεῖ 

μα ἔχοντα χατεῤῥιμμένον, μήτε ἐμπαθῆ γνωρι- ἤγαοῖο εἰ ἱπναϊϊο δογρουθ., οἰγιδημ6 πιογὐὶ 

ζόμενον, ἀδυναμίαν δὲ πρὸς τὸ ἔργον ὀδυρόμενον, ποῖ σορποϑοιιπίπτ, οοπημογί {πε (απιθτ 56 ἰα- 

πῶς δεῖ μετέρχεσθαι. Ρογαγθ ποῖ μΡο556.. ἡτπιοπιοάο αϑέπάϊτιηι οτίηὶ 

ἐἰϊο οἱ. 

ἘΠΟΝΡΥΙΣΙΣ. ἈΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Πᾶσα πρόφασις ἀργίας, πρόφασίς ἐστιν ἅμαρ- Οπληἶβ ρυιχίιϑ 56: Πἰ Γ16] 7 ΡΥ ΘΙ ΟΣ 115 Θϑὲ ρΘο- 

τίας" τὴν γὰρ σπουδὴν μέχρι θανάτου, ὥσπερ χαὶ οαϊΐ : πᾶπι Δ ΠΙΟΥΙΘΠῚ δι 16 ῬᾺΓ Θδὶ δα ἴτιπὶ 

τὴν ὑπομονὴν, ἐπιδείκνυσθαι χρή. Ὅτι δὲ ἡ ὄχνη- δἴοις δὲ ρϑι θη ΠῚ οϑβίοπάογθ, Οιοα διίθπὶ 56- 

ρία τῇ πονηρίᾳ συνεζευγμένη καταχρίνει τὸν ὀκνη- ΛΔ0 μι Ή 165 ποαυ εἴα. σΟΠ] ποία 565 ΠΘ ΠῚ. ἃ6 ΒΙΒΡΕ ΠῚ 

ρὸν, " ἐχ τῶν τοῦ Κυρίου ῥημάτων φανερὸν, εἰπόντος" “ οοπάοπιποι,, Ρἰαπιιπὶ οδὲ ὁχ νου 5 Τομηΐπὶ, 4υΪ 

Δοῦλε πονηρὲ καὶ ὀχνηρέ. ἀἰχὶε : ϑόγρὸ τπαῖθ οἱ ρθε. 

« Ἐστε εἐ Ἀὸρ. ρτίπνιις δῆθεν ἀρχόμενοι. Ν' οοόπι " Ψοῖυις Υ᾽ οϑβϑιὶ ΠΟΥ οἱ 4}}} ἅτιο ἐσθίοντα τῶν ἄλλων, 

Ῥτίπιαπι αἱϊ βαρεγυαπι ἀο] ουίπιιιβ, γοΐογιιπι ἀπιοῦιιπὶ Μοχ Ἀδα. Ρυπιι μήτε ἐν πάθει γνωριζόμενον. ος ἴρβο 

Ἰϊδγόγαπι αποίϊουϊταῖο ἱπαϊχὶ. Μοχ Κρ. ρυΐπνις εἰ 955. ἷπ Ἰοσο Μ85. ἔγοϑ Ῥυτοίον Ὑοβ5. ἀδυναμίαν δέ. ἘΔ εἰ 

θυμοῦ μέν. ϑιαϊίπι ἰάθη Μ5. χατὰ τοῦ παροξύνοντος. Βερ. τονε. ἀδυναμεῖν δέ. 

ΓΙ μι Μ5, τῷ γεγενημένῳ. « ἘαΙὶ χαὶ τῶν, Ν᾽ εἴενος. ἀπὸ ΠΡΙῚ ργαΐον Οοπθεῖ, 

εἴθπιις Μ»5. Οοπιροῖ. τήν γε ἀμετρίαν, ἐχ τῶν. 

Ρεαὶ, τ30. 
6. 
ἃ.Τύππι.5.Ὁ. 

Δίαει, α᾽. 

26. 
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ΞὮ -------- ----------------------------------------
- -------------- ------ - “-“55 

ΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΤΧΧ. 

Ομοπιοίο ἱγαοίαπαάπι οἷς φιὶ αὐιιϊεμτ ὐδϑιῖϑιις 

απὶ οσαἰοσοαπιοπίϊς ; οτεπα ἐπῖπι τ ργε παι. 

πιιπίαπι ραγοϊίαίθηι εἰ πιμγι τ αἰζοτιοπι ἐπὶ 

τορΓἰιοπιθπῖθ σιδρίοαξισ, Οποά οἱ ρέγιπα- 
πιθαΐ ἵπ δοάδθηι ργοροσίίο ρμοςὶ αἰζεγαπι [6Γ- 

{ἰαπινα αὐηιοπίξίοτιοπι ἰάἀοπθαπι, ημϊά ἐς 

}ἀεὐγὲ οοπνεπίαϊ. 

ΒἈΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΑΡαβιμ ἁιηαπάαι ροβίο 5, σαπῈ αἰῦ : 7πε- 

φιίαπι τιϊοηίθς τπιιπιο πος, δὲ ποπ αϑιιίοηίε5. 

Τϑιιθ. ΘΠΪΠῚ ΠΊΘΠΒΕ ΓΑ , Θϑὲ τς6 Π6] πϑοθϑϑι ας 1π6- 

ὙἹ ΓΑ ΠΠ15.: πιδι5. νΘΓῸ 41 πρϑορϑϑιϊαίθηι Ὄχοθάϊι. 

ἀπ ἀνΑΡ τ85..,. ἀπ γο]ιρία 5, ἀὰϊ νὰ πΠ8 σ] ΟὐἹδο 

ΠΟ ΡῸ ΟΠΟχΙμ5 οδὲ (οίθγιτη 48] ρογβθνθγαξ ἴῃ 

Ῥδοοαῖοςς 15 5010 ἡ Ἰοῖτπὶ ᾿ά6ηι, 406 απὶ ρο- 
ΠΟ ἢ πὶ ΠΟ ἃσῖζ. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ Ο΄. 

᾿" μ - ν»7 

Τὸν "παραχρώμενον τοῖς ἱματίοις, ἢ τοῖς ὑποδήμασι, 

πῶς δεῖ μετέρχεσθαι - ἐγκαλούμενος γὰρ, μιχρο- 
ξὸ ᾿ 

λογίαν τοῦ ἐγχαλοῦντος χαὶ γογγυσυὸν ὑποπτεύει. 

Εἰ δὲ 

τὴν παράχλησιν τοῖς αὐτοῖς 

ἘΣ ι ἢ 
ἘΈυτε ρον χαὶ τρί- 

ἐπιμέ ἔγοι τί χρὴ 

δὶ ΄ 
ἃ τὴν προσήχουσαν 

αὐτῷ ποιεῖν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Εχδάλλει τὴν παράχρησιν ὃ ἀπόστολος εἰπών " 

Ὡς χρώμενοι τῷ χόσμῳ τούτῳ, χαὶ μὴ “ παρα- 
τ Ἶ ᾿ 

χρώμενοι. Τῆς γὰρ Χρίσες τὸ μέτρον, ἣ ἀπαραί- 

ἡ δὲ ὑπὲρ τὴν χρείαν ἢ 
ο 

πλεονεξίας. ἢ φουβονίας, ἢ χενοδοξίας ἔχει τὴν 

τητος ἀνάγκη τῆς χρε! 

π 
νόσον. Ὁ δὲ ἐπιμένων τῇ ἁμαρτία ἔχει τὸ χρίμα τοῦ 
μὴ μετανοοῦντος. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΧΧῚ 

ϑιωι φεὶ ἐπ οἰδὶς σιιανίαἴδηι σοπςδοξαγεἔμ" πιασὶς 

4μάπι οορίαμι : αἰϊὶ ϑδγῸ σορίαμι τπαρὶς ψιίάπι 

σμανίαίοιε δαϊείαις οαϊιδα δτορίαπε : ιιὶ 

ἐϑίψτ τί ψιιο ἰσαοσιαπαϊ σιεπῖ. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

 Εσνοῖαπε τς αιι6, πὶ νοϊαρίαϊθ, ΠῚ πηηϊο- 
ἀἴοα νι ἀϊατθ. Νοαιθ νθγῸ γ ]ρίαγ 5. , ΠΘα 116 
15. Ζαὶ θ᾽] 15. ἔθ τι0. 1Ππ «ιιδΟυ 116 ΓΘ ἅν άτι5. δῖ, 
ψιϊαῦ σοΟπ θη ΔΓ ΟΠ ΘΙ. ΟἸια ΠΟ ΓΘ πὶ ἰΘπ ΓΟ οἱ 

Ῥδηῖσπε ἅτ 00 ον ΠΕ σιπτ, ἀα ν]τπὶ πος 58- 
παπάμπη). το 51 δχ τΠογΡῸ ποη οοηναϊθβοαηξ, 

Τπαάϊοίαπη ΘΟγ πὶ. ἅτ ΡΟ Π ἐθ με ΠῸΠ ἀσιπξ, 
ῬΘΙΒΡΊΟΙΠ1ΠῚ εϑὲ δὲ ΘΟΠΊΡΟΓ ἢ]. 

»ἜΈεβ. ῥγίπηιϑβ τοὺς παραχρωμιένους ἱμάτιον ἡ 
μα πῶς δεῖ υ. εσθαι" εγχαλούυμενοι γᾶρ.... ἽΕΙ 
ς ΄ 
ὑποπτέυουσιν... 

ἄεχ ΟΟἹ]Ρ. 

δύωασι.... 

« τοις αὐτοῖς ε 

τοὺς παραχρωμένους τοῖς ἱματίοις ἢ τοῖς ὑπο- 
ἐπιμένοιεν, τί χοὴ 

Ω ΕΡΟΤΉΣΕΣ θὰ 

Εἰσί τινες, οἵ πρὸ πλείονος τὸ ἧδύ τερον τῶν ἐδε- 
΄ 2 - ὭΣ τι 

συάτων -αλθηκηιχσας ἄλλοι δὲ τὸ πλεῖον μᾶλ- 

λον ἢ τὸ ὅδ διὰ τὸν χόρον θέλουσιν " πῶς οὖν 

ἀμφοτέρους ἅ πληροφορεῖν χρή. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἀμφότεροι νοσοῦσιν᾽ ὃ μὲν τὴν φιληδονίαν, ὃ 

ὃ φιλήδ ἀπὸ οὔτε ὃ πλεο- 

χαταχρίσεώς 

σπλάγχνως ᾿ἐπιμεληθῆναι 

Ἔ ΠΟΙ Εἰ δὲ μὴ βεραν 

ὅσον, φανερὸν τὸ χρίμα τῶν μὴ με- 

ανοούντων. 

ς Βοσ, Ῥυΐπηιβ χαὶ μὴ χαταλχ 
ἃ ψφίεγοβ ἄπο ΠΡτῚ ἀμφ 

Ὁ ὙΌΚΟΙ νεϊὰς Προ ἐν ὡδήποτε. Μοχ Βερ. τεγιῖαβ εἰ 

ἐπ ἐχτὸς χαταχρίσεως. ὧν εὐσπλάγχνως ἐπιμεληθῆναι 

χρή. εἰ δέ. ΑἸ ἄπο Μ55. οὐππε  οβ5. πἰ ἴῃ οοηΐοχίι. 

“ες Ξ ας Σὰ" 



πεουι αὶ ΚΕν 8. ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΒ΄. 

αν τις περὶ τὴν μετάληψιν ἐν ἀδελφότητι ἀσέ- 

μνὼς ᾿ ἀναστρέφηται, λαύρότερον ἐσθίων ἢ πί- 
νων, εἰ δεῖ αὐτὸν ἐλέγχεσθαι. 

ΔΙΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ τοιοῦτος οὗ φυλάσσει τὸ παράγγελμα τοῦ 
ἀποστόλου εἰπόντος " Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε 

τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε " χαὶ πά- 

λιν - Πάντα εὐσχημόνως χαὶ χατὰ τάξιν γινέσθω " 

καὶ χρήζει διορθώσεως, πλὴν εἰ μή τις ἀνάγκη τοῦ 

χόπου ὃ ἢ τοῦ τάχους χατεπείγοι" ἀλλὰ χαὶ τότε 
χρὴ τὸ ἀπρόσχοπον ἐσπουδασμένως φυλάττειν. 

Ε 

ἹΝΤΕΚΒΕΟΘΑΤΙΟ ΤΧΧῚ]΄ 

δὲ φιιὶς ἐπὶ εἰ νὶς διιπιθπεϊὶς ἱπίοῦ ἤγαι γος 56 βογαῖ 
ἐπιπιοι οδίε, υογασίμις οήθης απὶ ὑίϑεπς., ἂπὶ 

ἐρδιίηι τ ργοἸιοπείογὸ ορογίδαϊ. 

ἈΈΕΒΡΟΝΘΙ͂Ο. 

Οὐἱ  Ἰνυιπϑπηοϊ δϑῖ.,. ΠΟ 5θυναΐ ᾿ΓΘΘΟΘΡ 
ΑΡρόβίοιῖ, αὶ αἀϊδιε : ϑὲνθ πιαπιαιιοαιϊς,, οἰνθι. Θογειο, 

ὑἰνεῖς, οἷν χε γαοϊιἰς,, οπιπῖα ἐπ σἰογίανα ὁ" 
ΤΠ οὶ {αοῖίε : ἃ ἰΐδυιπη : Οπιπῖα Ποποσίθ οἴ [ὑ. τή. 40 

δϑοιιπάθι ογάϊπιεπι Πατιῖ 1 οὲ ᾿πάϊσοι. οοντο- 

οἴΐοπθ,, πἰδὶ δὶ πὰ ἢ] πγσοῦθὶ Δ ΡΟγ Πα ἀπ 
[Ὀ5ΠΠ πὰ ΠᾺ ΠῚ ποοθϑϑί[ὰϑ  ἰ0. Θἰϊαηι τἀπὸ νἱαπάα 

ϑϑοίμ!ο οἰδηϑιο οὃϑί. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΟΓ. 

Τὸν μὴ ἐν ἐπιθυμία τῆς τοῦ ἀδελφοῦ διορθώσεως 
ἐλέγχοντα τὸν ἁμαρτάνοντα, ἀλλ᾽ ἐν πάθει τῆς 
ἑαυτοῦ ἐχδιχήσεως, πῶς χρὴ διορθοῦσθαι μετὰ 
πλείονα παράχλησιν τῷ αὐτῷ ἐπιμένοντα "πά- 

φει. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς φίλαυτος καὶ φίλαρχος " γνωριζέσθω ὃ τοιοῦ- 

τος᾿ χαὶ ὃ τῆς διορθώσεως τρόπος αὐτῷ χατ᾽ ἐπι- 

στήμην τῆς θεοσεξείας φανερούσθω. Εἰ δὲ ἐπιμένοι 

41 
ΑΔ 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ 1 ΧΧΗΠ]. 

Ομὶ ποτὶ εἰδοίἰογὶο σοΥΓΘοϊἱοτιὶς {ταΐογπιθ, σθα 
ἐἰνιαάϊηθ φοίρϑιαν εϊοϊδοοπάϊ τεάαγριῖ ἀεἶ{πι-- 

ψιοπίθπι , ιοηιοίο ἰς ΘοΥτ θὲ ἀθδθαί,, οἱ σω- 
μι αὐἀπιοηῖίι5. ροόγϑονογοὶ ἐπ θοάθπι υἱίῖο. 

ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Θεΐ ᾿νε βηηο αἱ δὲ, ρτῸ Πομΐπθ δι ἀπιαπίδ 
ἀοιη! πα πα τι οὐὐρίο Πα θα ῦιν., ἀῸ σΟΥΡΘΟΠΟῊΪα 

πιοάτι5 ΡΡῸ ρἰθίαεῖα ϑο ον τα. οἱ ἐδοίανθιιν, Οὐοὰ 

τῇ καχία, δῆλον τὸ χρίμα χατὰ τῶν μὴ μετα- 1 5ἱ ἴπ 511ἃ ρϑυβονοῦοὶ παι α., ΠΙΔΠΙ [Ὀϑίι πὴ δϑὲ 
γοούντων. 

ΓΆΡ. ρυΐπιις ἀναστρέφεται, ΑἸΙφααπίο, ροβὲ ᾿ἄθπι 
Μ5. Ῥαγῖξεν αἴάιο 055. εἰ δεῖ αὐτοῦ ἀνέχεσθαι, πίει 
Ρεν ενεπάϊιις ει 

Ε Ν εἴονοϑ ἄτι ΠΡΥΐ οἱ Ν οϑβ, χόπου ἢ τοῦ ἔργου. 014, 
σα. τογίϊα5 χατεπείγει, 

Τιἀτοίανη., αιιο ἴῃ 605, {π|ὸ6 πὸπ ρμωπηῖϊοι., 

Ῥγοπιπεϊαξιν, 

4 Απεϊζαϊ ἄπο ᾿ἰθυὶ ἐπιμένοντα πάθει, Νοχ αἱτῖπνα 

ἀΡόγας ἃ γα] σα 15, 

»ΈΜΙ ἐε ἄπο 785, γνωριζέσθω ὁ τοιοῦτος, οοσπο- 

5οαίι", Ἰκα νοαίιν, Οοοχ (01}. χωριζέσθω ὁ τ,, δθραγὸ- 

τι. Ταΐγα ἤδρ. ῬΥίπαιιβ εἰ δὲ ἐπιυιένει, 



5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΆΒΕΣ ΘΑΡΡΛΠΟΟ, ΑΠΘΠΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΧΧῖν. 

Ομ φϑοθάϊπιπι α {τ αἰσιιπε σοπυοπῖμ, φοἱιτηιια 
δοἰϊαγίαπι οἱΐαπι δσογο., αἰ οἰ ραιιεῖς 
ἐμπιάίθπι ριοίαιἷς σοοριίπι σοι, ατὶ ἃ σίοτγὶς 

δίπ! σοραγαπάϊ, ἐα δϑογίρειγα δἰοσογὶ ρμοςίιι-- 
ἰαπιις. 

ἘἈΒΒΡΟΝΘΙΟ. 

ὔοαη 5.19. (Οἰ Τ)ΟΠΊΪΠῚ5 5:6}06 ἀἴχουὶε : Εὐδιις αὶ σοῖρϑο 
οαπ.6.38. τελεῖ! Καοὶς Σ ἴθι, Π)οδοοπαϊ ἐδ οἰθῖο, ποτὶ τιῖ 

 αοίαπι υοἰμτιϊαΐοπι ππϑαπὶ, σε τοἰμηπίαϊοπι 

675 αὶ πιῖσῖ πὸ, ῬαιΓῖς; ἀαϊῃ δ πὴ οἷμπὴ ᾿ΐὰ ἴ6- 

βίθιαν Αροβίο!ιβ, Θμοώ σαγὸ σοποιρίποις ἀεἰνογςιις 

δρίγι πὶ. ϑριγιτις ἀμίεπι ἀεἰνοῦδις ΘαΥ ποι : 

λιδὸ επίπι οἰδὶ ἱπνίσθι απνογατιι,, πὶ ποῖ 

φικδοιηι μα ϑοἰπίηλις., {{1π [αοϊαπιις., φαϊ αι! 
δἰ ρίξαν ρυορυῖα γοϊαπίαϊθ.,, ἰὰ ἈΠ ΙΘπιιπὴ δϑὲ ἃ μἷθ-- 

Οαϊ. 5.17. 

ἘΡΟΝΕΉΝΕΣ ΘΑ: 

ΕΟ ἼἾ Δ γα Ὁ ΄ εξ ΓΝ 
οὺς ἐξερχουξνους “ἐχ τῆς αἀὔελφο ὅτητος, 

Ἄ λομένους μονήρη βίον ζῆν, ἢ μετὰ ὀλίγων τῷ 

αὐτῷ ἕπεσθαι σχοπῷ τῆς εὐσεδείας, ε 
ΟΣ Εις σεν τὸν ας φτς, ἊΣ ἴτυν 

ρἴΐζειν, διδαχθῆναι ἀπὸ τῆς Γραφῆς δεόμεθα. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πολλάχις τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Ὃ Υἵὸς ἀφ᾽ 
-Ὡ- - ᾿ Ζ ᾽ "-Ὁ- 

ἑαυτοῦ ποιεῖ οὐδέν" καὶ, ὅτι Καταδέδηχα ἐχ τοῦ 

( οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 

χαὶ τοῦ ἀπο- 
ἐπιθυμεῖ κατὰ 

τ ὃ Ξ 
θέλημα τοῦ πέωψαντός με Πατρός" 

-- , 

στόλου μαρτυροῦντος, Ὅτι ἣ σὰρξ 
Ξ -- Ξ ἢ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα χατὰ τῆς σαρχός " 
Ξ ἃ ὍΡΙ 

ταῦτα δὲ ἀντίχεινται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλωμεν, 
ἂ «ὦ - ι ὐν . ταῦτα ποιῶμεν πᾶν τὸ κατὰ τὸ ἴδιον θέλημα αἵ-- 
ρετὸν, ἀλλότριον θεοσεδούντων. Πληρέστερον δὲ πε- 

τατῖς. σα του ῖι5. Ὑδυιι 6 15... 401 Πα] αβηηοαϊ ρὶ τῶν τοιούτων ἐν τοῖς κατὰ πλάτος εἰρημένοις 

50 η, ἴῃ Πυ ρβιομ  τι5. [56 ΘΧρ σα τα. ἀθου 5 ἀπεχρινάμεθα. 
ΓΟΒΡΟΠΑΠλιι5. 

ΙΝΤΞΒΒΟΘΆΤΙΟ ΊΤΧΧΥ, ἘΡΟΥΡΗΣΥΙΣΌΕΣ 

5 - 

“«1π| ρεοοαϊὶ οἰ δηιιδ,, οἷν πιθπίθ., σῖν ὐϑσῦο, Ὁ Ἐῤ παντὸς ἁμαρτήματος, εἴτε χατὰ νοῦν, εἴτε χα- 

δὶρο αοίΐοπο ραίγαίιηε ἐμογὶς., Ξαίαπαιι αἰοίο- τὰ λόγον, εἴτε χατὰ πρᾶξιν, τὸν σατανᾶν αἴτιον 

γόμπι ἀσεγα οοπνεπίαξ, 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΤΠ ἘΠΊ ΘΥΒῈ ΠῚ ἈΡΓΟΥ͂ 5ατΆ ΠΔ ΠῚ ΡΘΓ 86 ᾿ρ51Πὶ 

ΟΦ ΠῚ ἁιϊιοἴΟ ΓΘ ΠῚ 6586. ΠΟ ΡΟ5568 δι ρεροδη- 

ἄσιη : 5θ τηοάο ᾿π51 εἰ απ συ] 16 ἃ παίαγα πιὸ- 

τἰοπῖθιις., προ δἴϊα πη ̓ πιθγἸοτ5. αἰ ρο ΠΟ 5 

ἀΐΘΠ5.. ΡΘΙ 5 605, αἰ πὸῃ υἱαιίαπε., 84 δὰ 

“128. νἹ τορι πὶ ΡΙΌΡΥΪα σης οοπαῖαν ἀράμποεγο. 

ΝΑΕγα θι5. ααϊάθπη τη οι! ΟΠ 115 Π5115 δὲς ψϑὶοϊ 
ἴπ Ῥθομηΐπο ἴδοθυθ ἰθπίαν! τ, παηάο ΠΠΠπ|πὶ 65ι1- 

τἰθπίδηι πὶ πη ἰνουΐθηβ, αἰχὶῖ : δὲ δ ΐπις [οὶ 

65 9 ἡἰς τιὲ ἰαρίθς ἰσιϊ ραπὸς βατεῖ ; ἁβέδοι ιι5 

ΔΙα αι. η.3. 

ςῬγο ἐχ εἴ ἴπ Δ οββὶὶ (ὐοάϊσε εἰ ἴπ Δ}1|5 ἀπόθας 16- 

δἰῖαν ἀπό. ΑἸἸΖααπῖο ροβὲ δα. τοτεϊας οἱ δα τὶ βου- 

λόμεθα. ΑἸῺ ἴτὸς Μῖσς, οὐππὶ Υ᾽ οξβ. δεύμεθα. 
ἃ ψόοοπι ταῦτα εχ ἀπεϊυἰς ἀποθι5 ΠΡ τὶς αὐ ἀϊάι- 

λέγειν ἀχόλουθον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

» ᾿»"Ἤ ΤΥ “ .. φῖς ᾿ “ 
Καθόλου οἶμαι, ὅτι αὗτος χαθ᾽ ἑαυτὸν ὃ σατανᾶς 

ΕῚ ςε , 9 7 -“- ΕΑ 

τινὶ ἁμαρτίας οὗ δύναται - τοῖς δξ 

τὲ ὃξ 
͵ ͵ τ - 

πάθεσι συγχρώμενος, δι᾽ αὖ- 

αἴτιος γενέσθαι 

ἐνυπάρχουσι ποτὲ μὲν φυσιχοῖς χινήμασι, π' 

χαὶ ἀπηγορευμέ ἕνοις 

τῶν χαὶ ἐπὶ τὰ οἰχεῖα τῶν παθῶν ἀπάγειν ἐπιχειρεῖ 

ΙΝ τοὺς μὴ νήφοντας. Συγκέχρηται δὲ τοῖς μὲν φυσι-- 

χοῖς, ὡς ἐπὶ τοῦ Κυρίου ποιῆσαι ἐπειράθη, ἡνίχα 

ἤσϑετο αὐτοῦ π' τεινάσαντος, εἰπών Εἰ Υἱὸς εἰ τοῦ 

Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται" πά- 

πηγορευμένοις, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰούδα, ὃν ἔπει- 

πηῖι5. 
ε Ἄεσ. ρυϊπηιβ. γενέσθαι τινὶ ἀμελείας, ἐπσιγία αἰι-- 

οἷον. 



Βιαυμαὶ Βανι 5 ΤΠΛΟΤΑΤ, 0): 

δὴ φιλαργυρίαν νοσοῦντα χατέμαθε, τούτῳ συγχρη- 
σάμενος τῷ πάθει, καὶ εἰς τὸ τῆς προδοσίας πτῶμα 

τὸν φιλάργυρον διὰ τῶν τριάχοντα ἀργυρίων χατη- 
χόντισεν. Ὅτι δὲ χαὶ τὰ χαχὰ ἐξ ἡμῶν αὐτῶν ἀνα- 
φύεται, δείκνυσι σαφῶς ὁ Κύριος" ᾽᾿Εχ γὰρ τῆς χορ- 
δίας, φησὶν, " ἐξέρχονται οἱ διαλογισμοὶ οἵ πονη- ἐν 

ροί. Συμθαίνει δὲ τοῦτο τοῖς ἐξ ἀμελείας ἀγεώργητα 
χαταλιποῦσι τὰ φυσιχὰ τῶν ἀγαθῶν σπέρματα, ὡς 
χατὰ τὸ ἐν " Παροιμίαις εἰρημένον - “Ὥσπερ γεώρ-- 

γον, ἀνὴρ ἄφρων, χαὶ ὥσπερ ἀμπελὼν, ἄνθρωπος 

ἐνδεὴς φρενῶν. Ἐὰν ἀφῇς αὐτὸν, χερσωθήσεται, 
χαὶ χορτομανήσει ὅλος, χαὶ γίνεται ἐχλελειμμένος. 
Τῇ δὲ ἐχ τῆς τοιαύτης ἀμελείας χ εχερσωμένη καὶ 
ἐχλελειμμένη ψυχῇ ἀχόλουθον ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀχάν- 

θας χαὶ τριβόλους ἀνατέλλειν, χαὶ πάσχειν ἐχεῖνο τὸ 
εἰρημένον - "ἔμεινα ἵνα ποιήσῃ σταφυλὴν, ἐποίησε 
δὲ ἀχάνθας. Περὶ ἧς ψυχῆς προείρηται - Καὶ ἐφύ- 

τευσα ἄμπελον Σωρὴχ, ὃ “ἑρμηνεύεται ἐχλεχτή. 

᾿Γὸ παραπλήσιον δὲ τούτῳ χαὶ παρὰ τῷ Ἱερεμίᾳ εὕ- 
ρόι τις ἂν ἐχ προσώπου τοῦ Θεοῦ “λέγοντι: ᾿Εγὼ 
ἐφύτευσα ἄμπελον χαρποφόρον, πᾶσαν ἀληθινήν " 

πῶς ἐστράφης εἰς πιχρίαν, ἣ ἄμπελος ἣ ἀλλοτρία; 

-- 

νΟΙῸ πίον Πο 15. απ 9 τὰ ἴθ Δ πἀα., “116 ΠῚ οἴμπὶ 

ΨΑΡΙΓαΡ. το Ρο ἰὩθογαγο ἰπτο!]οχίϑδοι., Πασοῦ 

ἰΓδοιο Θ᾽ τιβιι5.. ἀνάρθηι {ἘΠ} Πιμπγ 5. {υἸρίπτα 

ἈΥΒΘη 65. αἱ ργοα ἰοηἶδ 506 1115. ἱπηρ} 1. Οὐοε 
δι τθη Θιϊαπι πλᾶ]ὰ Θχ ΠΟΙ  ρ515 ΠΑΒΟ ἢ ΓΙ, Πιὰ-- 

πἰοϑίθ Τοπηΐπιι5 οϑίθμεϊ : 726 οογάϊδ ἐπίηι,, ἴῃ - δίαψαι. 
το. 

4υῖϊτ, ἐχθιιπὶ σορί(αἰίοπες τπαῖώ. Τὰ ἀαΐθηι 15 
σΟΠΠ ΘΙ... 4αΐ οὁχ ἱποινία παίαγα! α. ὈΟΠΟΙΙΠῚ 

5θιηπα ἱπου! τα γΘΙ παι π ., ΟΠ ΘΠ μΙ  εϊοίο 

"Ὁ. 

11 Ῥγονθυθίονιηι : Ζοῖμε ἀσεῦ, οἷν ἱπαοίρίεμις ; ἤχου, χη, 
ἢ ο' “ὐν ὁ 30. - 

οἰ νοἶμι υἵτιθα., ἤοιποὸ γαϊΐοπε ὀσεης. δὶ εἰϊπιῖδο- Ὁ 30 ᾽ ἰα ΧΧΧ. 

τὶς θιιπὶ, εἰθδογίτις {δἰ . οἵ ἀεγνὶς {ιαπγίανιι 

ἰοίπι5., δὲ πὲ εἰοτοίϊοιιι5. Ἐπ’ αὐΐθην ἀπίπηα. ατι85 
ΘΧ Πα] βιηοαϊ ποο] σοπεῖα πιᾶποὲ ἱπου]τα δὲ ἀθνὸ- 
{Ἰποῖα, πϑοθδϑανῖα. “πα ίαπι. σοπβοηιτοπθ ΡΙῸ- 
ἄἀτιοῖε ϑρίπαβ ἂὸ ΡΊθυ]05., ὀχρουαναιθ αποά 
ἀϊοίαμ ὁδῖ : ἰπερθοίανὶ πὶ Γασογοί τναπιὶ., Κεοῖϊ Εταϊ. 5.η. 
ἀμίθηι σρίτιας. 1)γ6 4ὰ ἀηΐηνα ῬΥΐι5. ἀϊοίιι {τ|6-- 
νὰ : Ετ ραπίανὶ υἱπεαπι δόγθὸ : ατιος 5] Ἰητοιν- 1. ν. 5. 
ῬΙΘΙουῖβ., 50Πα οἰθοίαηι. Ππῖς ἀπο ΟΠ βί μ1]}6 

αυϊάαπι μοῖοϑὲ 115. ᾿πνθηγο δείϊαμη ἀριι 16 γ- 

"ϊα ἢ ΘΧ Ῥϑύβοπα [)6ὶ ἀϊσθηίοηι : ἔξο ρίαπίανὶ 7εγοια. α.Ψ 
ἵΐοπι [τιιοιΐογαπι, ἰοίαιη ϑογαηι: ψιοτποίῖο οοτι- 
ῬΈΓϑα ὁ5 ἐπ απιαγι{εἰΐτεθπι, υἱτὶς αἰΐοπα ἢ 

ἘΡΩΤΗΉΣΙΣ Ος.. 

Εὶ χρὴ “οἰκονομία δῆθεν χρησίμου τινὸς ψεύ- ὦ 
δεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἥ “ , "- ἣν , "-- "» "» 

ἀπόφασις τοῦ Κυρίου τοῦτο οὐ συγχωρεῖ, 

ἅπαξ εἰπόντος, ὅτι τὸ ψεῦδος ἐχ τοῦ διαῤόλου ἐστί" 

διαφορὰν δὲ ψεύδους οὐδεμίαν ἐμφήναντος. Καὶ ὃ 
“ ἀπόστολος δὲ μαρτυρεῖ γράψας" Κἂν ἀθλῇ τις, οὐ 

στεφανοῦνται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. 

α Ἄορ. ῥγίπιυβ ἐξέρχονται, φησὶν, οἱ πονηρεὶ λογισμοί. 

» ΠΙιιά, ὡς κατὰ τὸ ἐν Παροιμίαις εἰρυμένον, ἀδοπὲ οἱ ἴπ 
Ὑ οΚοῖὶ Οοέῖος εἰ ἴῃ ΟοἹογιῖπο. ΑἸϊψααπίο μοὶ ὅπ 

Μ54.. ἐξ ἀνάγκης τὰς ἀχάνθας. 

ς (οἷδοχ ΟἹ". ὅ ἐστιν ἐχλεχτή. 

ἃ Ἑάϊεῖο Νεπεία οἵ νοΐογος ψιαίιον θεῖ τοῦ θεοῦ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΧΧΥῚ. 

“πα ορογίθαι τηθηιγὶ., υἱάοιϊοοι τοὶ εἰς απι 

μἰϊϊῖς οατιδα. 

ΒἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΠῸς πὸπ ΡΘΙΠΝΝ ΕΠ θη θ πα ΠΟΠΉΪΩΙ, “πὶ 

Ῥνοθοῖδο αἶχὶῖ πιο δοίτι Θχ αἰ ο]0 6556... πα}}0 σοαπ.8.ἠή. 

ἀδδίσηαῖο, πη ηδοὶ! «ἰδοῦ! πῖπθ. Οὐΐπ οἱ Αροβίο- 
Ἰὰι5 14 τοϑίαιιαν οι ηὶ δου ρ5ῖῖ : ΕῈ σἱ δογίοί αἰϊηιιῖς, 5, Τίνι. 5. 

γιοτι ΘΟΓΟΠαΐμ), τιδὶ ἰοσί ἴηι σεγίανογιί. 5. 

λέγοντος, ἘΔητο ΒΆ511. ρμετῖπάς αἰ Ῥαγῖβ. τοῦ θεοῦ λέ- 

γοντι. Μὸχ ορ. Ῥυίπιιβ πῶς ἐστράφη εἰς. 

4 Οὐάεχ ΟΟἹ}». οἰκονομίας δῆθεν χργισίμιου τινὸς ἕνεχεν. 

Μοχ ἤϊιο Μ95. χυρίου ἑυῶν ἰπσοῦ Χριστοῦ. Παμπά Ἰοπρο 
νόσαϊα δὲ αἀάδῖτα, ἐ5ὲ ὁχ ἀμεϊαιιῖβ {γῖθιιβ ΠΡυῖς μοβὲ 

γόσοπι ἀπίστολος. 

21. 



02. 8. ΒΑΒΙΤῚΙ ΟΕΒΑΒΕΤ, ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΒΘΗΙΕΡ. 

ΙΝΤΕΒΒΕΟΘΆΑΤΙΟ ΤἸΧΧΥΠ]. ΕΡΟΥΤΉΣΞΙΕΣ Ὁζ: 

Οἰμὰ 6εὶ ἀοἶιις., εἰ πιά πιαϊστιῖίας. Ὦ Τί ἐστι δόλος, χαὶ τί ἐστι χαχοήθεια. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΜΔ]  ΠΙτα5 Ζυ θη δι. αὶ ἀυ ΙΓΓΟΥ, ᾿ρϑὰ ρυϊ- 
τηἃ δὲ οσοι! τα ΠΊΟΓΙμῚ. ΤΑ 114 : 40]115 γΘΓῸ., δϑὲ 

βϑάιηα δὰ βενιθηκα5. ᾿Π51 4185 ΟΡΘΓὰ , ΟἸΠΠῈ 50 ]Π1σθὲ 

Ζαϊβς θόπο 4αοάδπι ϑἰμη]αῖο,, Θοάτι6 ἀπο] 1π- 

5ἴαν ΠΠΘσΘ υγα ΟΠ] θοῖο, ΠΠ1π|5 ΟΡ 6 ΠΙΟΠ τι ᾿Π51 185. 

ΛΙΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ξ ᾿ ΕΑ ῊΣ 
Καχοήθεια μέν ἐστιν, ὡς λογίζομαι, αὐτὴ ἥ 

ΞΕ νυ στρ τς ͵ ῃ ὃ ἤθους - δόλος 
πρώτη χαὶ χεχρυμμένη χαχία τοῦ ἤθους " δόλος 

Ε - , 
δὲ, τὸ πρὸς ἐπιδουλὴν περί ίεργον , ὅταν τις, ἀγαθόν 

: Α 
τι σχηματισάμενος, χαὶ τοῦτ᾽ δέλεαρ, τινὶ 

- ΕῚ δ 

προθεὶς, δι’ αὐτοῦ τὰ τῆς ἐπιδουλῆς χατε ἐργάσῃ ταῖς 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΙΧΧΥΤΙ. 

Τανοπίογος πιαϊοσιηι ιὶ κἰπῖ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐ, ΡΓδθίου θὰ αι Ὀ]Θυ 5 τι6 [ΓΠΉ]]]Ἰα να ἃς 
ποῖᾷ 501 πλαΐα., ἀιοοαπι δ πιιο ἀ]Π1ὰ ΠΟΙ πη ϊ-- 

5ΟΙΠ 11 ἸΠΥΘΏΠΙΠΓΠ116. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΟΗ΄. 

Ε ᾿Εφευρεταὶ χαχῶν τίνες εἰσίν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- » - Ἁ "} 

Οἱ, παρὰ τὰ συνήθη τοῖς πολλοῖς χαὶ γνώριμα 
χα α , 

χαχὰ,ἀλ λα τινὰ προσεπινοοῦντες 8 χαὶ ἐξευρίσχοντες. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΤΧΧΙΧ. 

δὲ φιιὶς ἀϑοιἄμθ βοίρϑιιπι ασοιιςαῖ, ἡτπιοα ἀςρόγα 

ἐγαοϊοὶ “ταίγεπι, φιιουποίῖο δογΓὶ σθἔιι". 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ἐδ5 υϊάθιη ἰδία, “τὰ πέϊηι Θχ δὰ σοπ]θοῖο, νϑ- 
ΠΪ ψ6] ἃ} ἃπῖπ)Ὸ χα μηϊπ πὶ Ια 6 56 θχοοσῖ- 
ἴδῃ ἴθ, ἃν ἃ ΓΓΙΒΕ ἃ δχ ἀ 6] 1615 Φουα πὴ, {τ γϑοῖδ 
σον ἀθθογθηῖ, ογίι πὴ μὰ θΘητθ. (ἴιπὶ δηΐμ] ΠΟΠῸ 

ΔΠΠ40 Θχϑρθοΐαϊο, σοητγαν π ααϊ ἀλη δὲ πιο-- 
Ἰδϑίπιπι ἀοοΙ ἀ1:, ἔπι 14 ν ΘΠ ΘΠ ΕΠπ|5. ποβοῖο αιο- 

ΓΆΡ. ρῥυῖπιιβ πρώτη χεχρυμμένη. Οοάοχ (Ο]Ρ. αὐτὴ 5 ἴ ΟΝ ἘαῚ ι 

ἡ προκεχρυμμένη. ΜῸὸχ ἄτι ΜΞ5. ραγίτεν αἴψαρ οϑ5. 

δόλος δὲ τὸ ἐκ καχίας εἰς ἰθουλὴν περίεργον, ἸοἴιιΣ τ 6 ̓ Ὸ 

εδί οοάιῖα ορεῦα, χει ἐα πιαζιιῖα εἰ αἰιι" ἀεὶ ἱποια ανι- 

ἄπηι. Μος Ἀερ. Ρυϊπιιβ. ὡς δέλεαρ. ΤρΙάθιη Οοάοχ 

55. τινὶ προσθείς. δ θ᾽ π 46 Ἰάδπὶ Μ5, δὲ αἸ11 ἄτιο ἐρ- 
γάζηται. 

Απάχαὶ ἄπο ΠΡυὶ χαὶ Ἐς. ΑἸτὰ5 χαὶ ἐ 

τὸ ΕΡΟΤΗΣΙΣ ὍΘ. 

Ἔν τις συνεχῶς ἑαυτοῦ “ ἐπιλαμδανηται, ὅτι 

σχληρῶς προσφέρεται τῷ ἀδελφῷ, πῶς διορθω- 

θήσεται. 

ἈΠΟΚΡΊΣΙΣ.: 

Τὸ μεν πρᾶγυα συμθαίνει, ὡς "ἢ 
᾿ ,ὔ 

χάζουχι, ἢ ἀπὸ φρονήμα ὑπεροχὴν φανταζομέ- 
- λῪ ἴς 

ς τῆς ἐπὶ ἐλαττώμασι τῶν χατορ-- 

ἐξ αὐτοῦ στο- 

“ ῷ ΠῚ ς ΠῚ 

νου, ἢ ἀπὸ λύπη 

θοῦν ὃ ὄφε ἌΞΩΝ Τὸ γὰρ ἐξ ἀγαθοῦ τινος ἐλπισθέν- 

Β΄ τὸς ἐναντίον καὶ λυπηρὸν ἀπαντῆσαν, χαὶ σφοδρό-- 

τερόν πὼς τῆς ψυχῆς χαθάπτεται. ᾿Ἐπιμελείας “ δὲ 

ευρίσκοντες. ἘΔ εὑρίσχοντε 

ἈΝ εἴοτεβ ἔγοὸβ ΠΡιῖ λαμδάνηται, διατίπι σα! ραῖς ἴσος 
εὐἀϊῆοπος οὲ ἄπο Μίεςξ, πῶς διορθώσεται, οουταρῖο. 
Βερ. ΡὈγίπιας εἰ (0]}Ρ. διορθωθήσεται, ἐπιεπάαῖε. 

» ρἴονεβ. ἄπο Ἰρτὶ ἐξ ἐμαυτοῦ. Ἀδερ. 

Νεςο ἴἴὰ σαλ]ῖο ᾿πῆτα τὐπῖι5 Ν5. 
Ῥυϊπηας ἐξ 

ἑαυτοῦ. χαὶ λυπηρὸν 
ὑπαντῆσαν, καὶ σφοδ. 

ὁ Ἄρα. Ῥυῖπιιβ οἵ ἴοςς. ἐπιμελείας οὖν. 



ΒΕ Ὲ ΒΒΕΝΙΒ ὙΚΑΟΤΑΤΕ. 

χρεία περισσοτέρας, ἵνα εἰ μὲν τὸ πρῶτον εἴη, χο- 

λάσωμεν τῆς ὑπερηφανίας τὸ πάθος. εἶ δὲ τὸ δεύ-- 
, -Ὁ ΄ 

τερον, πρὸ τῆς ἀγαναχτήσεως ἐν παραχλήσει καὶ 
, , ΝᾺ νουθεσία τὴν εὐσπλαγχνίαν ἐπιδειξώμεθα. ᾿Ἐὰν δὲ 

85 ΄ Ὡ» “-- - 

ἀρα ὃ τρόπος οὗτος τῆς θεραπείας ἀνενέργητος φανῇ», 
δὴ - 

διὰ τὴν τοῦ ὑποχειμένου πάθους χαχίαν, τότε λοι- 
νι Ἧ ὁ να τὰς (Ἢ 

πὸν χαὶ τῇ σφοδρότητι τῆς ἀγαναχτήσεως μετὰ 

συμπαθείας “ ἐπ᾽ ὠφελεία καὶ διορθώσει τοῦ ἅμαρ- 
᾿ ς ᾿ 

τήσαντος εὐχαίρως καὶ μετὰ λόγου χρησώμεθα. [ν 

020 

ΠΟ 0. ΔΠΙΠΉΠΠῚ ΡΟΓΟΘΙΠ. Οὐγα ἁὐιθπὶ ΟΡ 5. 65. 
ΤΠ Δ]ΌΓΘ., τι 5] Φυϊ θη ῬυΪ πηι πῇ ΠΙΘΥῚΕ ΘΙ ρ Ϊεθ 
ΠΕ ΠῚ., ἰᾳ ΘΟΘΓΟΘΆΤΠΙΙ5 : 51Ππ ϑθοιπάήιιπι, ἀπῖίο- 

4π8π| 86 ᾿πἸ ΠΑ. ΠΟ. ν ΘΠ 11, ΠῚ ΒΟΥ] σογ ἴα! η 

Ἔχπογίαπάο αἴπψπθ οοιηπηοποίλδοϊθπάο οβίθηἠα- 

τητ|5. Οἰιοά 51 πόθο πηθάθπαϊ γὰΠο Ἱποοαχ ἀρ- 

Ῥαγιθγὶῖ Ργορίθν ᾿π5] 6 π 15 ν]ΠῚ ργαν α 6 ΠῚ, [ΠῚ 
ἀδηλτιπ Ἱπα παι ἰβ νι ἢ [Δ ΠῚ τΠᾶ ΟἸΙΠῚ 

ΘΟΤΉ Π]βθγαῖοπο δ ΡΘοσδ 15. ΕΠ] Πα θ πὶ ΘΠΊ6Π- 

ἀπο πη 16 ΟρρουΠ6 ἃ6 Ππ|γ6 Δα Π]}τι 6 υἸ πητι5. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Π'. 

Πόθεν συμδαίνει τὸ ὥσπερ τῇ διανοίᾳ ἐπιλείπειν 
ν᾿ 5» Ὶ ’ὔ - ὔ “-Ὁ- 

λογισμοὺς ἀγαθοὺς χαὶ μερίμνας ἀρεσχούσας τῷ 
τῇ Ὁ ἾΞΕς ἐμῷ ᾽ 

εῷ,, χαὶ πῶς, ἵνα μὴ τοῦτο πάσχωμεν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Δαδὶδ εἰπόντος, Ενύσταξεν ἢ ψυχή μου ἀπὸ 

ἀχηδίας, εὔδηλον ὅτι τὸ τοιοῦτον ἀπὸ νυσταγμοῦ 

τῆς ψυχῆς χαὶ ἀναισθησίας συμδαίνει. ΓΓρηρορούση 
"Ὁ Ὁ , Α “ 

γὰρ τῇ ψυχῇ καὶ νηφούσῃ οὐχὶ μέριμνα Θεῷ 
ἀρέσχουσα καὶ λογισμὸς ἀγαθὸς ἐπιλείπει, ἀλλ᾽ 

ἑαυτὴν “ τούτοις ἐπιλείπουσαν ἐπιδλέπει. Εἰ γὰρ ὃ 

τοῦ σώματος ὀφθαλμὸς οὔτε ' ἀρχεῖ πρὸς θεωρίαν 

χαὶ ὀλίγων τινῶν τοῦ Θεοῦ δημιουργημάτων, οὔτε 
, 72 » - , , πβὶ ΕΥ 

ἅπαξ τι θεατάμενος χόρον ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τὸ 

αὐτὸ θεωρῶν, οὐ παύεται ὅμως τοῦ βλέπειν, πόσῳ 
δλλ. ΓΞ - 2 θ λ Χ ππν στον Ὁ Χ πγ ᾿ 

μᾶλλον ὃ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμὸς, ἐὰν ἐγρηγορὼς ἢ χαὶ 

νήφων, οὐκ ἐξαρχεῖ πρὸς θεωρίαν τῶν τοῦ Θεοῦ 
θαυμασίων χαὶ κριμάτων. Τὰ χρίματα γάρ σου, 

φησὶν, ἄδυσσος πολλή " χαὶ ἀλλαχοῦ - ᾿Εθαυμαστώ- 

θη ἣ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ " ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύ- 
ν 3 ΄ Ἁ , - 739 ἣι 

νωμάι πρὸς αὐτήν " χαὶ πολλὰ τοιαῦτα. Εἰ δὲ 

λείπει τῇ ψυχῇ λογισμὸς ἀγαθὸς, 8 δηλονότι ἔτι 
λείπει αὐτῇ φωτισμός" οὐ παρὰ τὸ ἐπιλείπειν τὸ 

᾿Ὶ “-- 

φωτίζον, ἀλλὰ παρὰ τὸ νυστάζειν τὸ φωτισθῆναι 

ὀφεῖλον. 

Π] Ἵ 

ἐν (υ - '͵ 

ἃ ἘΔ χαὶ ἐπ᾽ ὠφελεία. σου] χαὶ ἴπ 4}115 {π]θὰ5 
Μϑ5. ποη Ἰδρίταν, 

ὁ Βες. τογίϊι5. εἴ Θἀ 1 τοιούτοις, ΑἸΠ ἄτιο Δ155. τού- 

" 

ἴτ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΑΧΧΧ, 

{πιο ἢι, μὲ σορσταἴϊοπος ϑοπ σοἱ οι ιαϊτιοσηιιο 
2 εὸ ρίαοίτα πιεπίθιπ υδἰμεὶ ἀε[οϊαπι : εἰ χια 
ταςογιθ Πεϊ, πὶ ἰά σανεδαπιιι5. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Οἴιπὶ Πανὶ ἠϊχοῦῖς : δογιπίίανι ἀπῖππα ταδα Ρεαὶ. τιϑ. 

ΡΓ(Θ ἐάϊο, μϑυϑρίοια πὶ 6ϑοὲ Πα} αβπιο αἱ] νἱπτιπι οχ 28: 

ἈΠΙΠῚΪ ΒΟΡΟΙΘ ἃς 5[ΠρΡῸΓ6 ἜΧΟΥ. Βἰψαϊάθιη δηϊ- 
11 πὶ ὙἹΘΙαΠΘ ΠῚ οἱ 5ΟΡΥ πὶ 50] ]Π]Ἰοἰ πο Ὥρο 

δναΐα δὲ θοπα σοσιΐαιο ποαιᾶηϊαι «6 οἷς : (απ 
ῬΟτΙτ5. οἰ5. ΒΕ ΠΠ ΘΕ ρβι πὶ ἰθαββα υἱάθε. ΝᾺΠῚ δὶ οοὺ- 
ῬοΥ5. Θου]ι5. ΠΘήϊι6 58 ϊ5. δδὲ δαὶ σοπίθιραπεα 
δἴίδι Ράῖιοα αιδοαηι Π 6 οριβοῖα, ΠΕ αῈ6 51 υϊὰ 
56Π|61] σοπϑριοαίτι5 51ξ, δχϑαίαίι, δε θἰϊαμηϑὶ 

5ΘΙΠΡ6Γ ἰάθη νἱἀθαΐ, [ἀ ΠΠΘἢ ἈΞΡΊΘΘΓῈ ΠΟ. (65:10 

4υδηῖο πη σ5. ΔΠΙ πη: ΟΟΙΪ 115. 51 ὙἹ ]] Δ Π5 511 δἔ 

ΘΧΡουρϑίδοϊιβ, δὰ Τ)6ὶ πη γα 1}1ὰ, δὲ δα 1ΠΠΠ|π|5 7- 

ἀἸοῖα. βρθοι πα πϑαιιααιιαπη 5{ΠῸ|τ, ὑὐαϊοία Ρεαὶ.3".7. 

6 Π1Π}, ᾿Π ΕΠ}, ἐμὰ ἢ}, 5515 τπτεῖία; εἴ αἴῖϊο ἴῃ ἰοσο, 

Μιγανι ς αοία ει δεϊεπίϊα {πα δα τπὸ : ὁπ [οτ-- Ῥεαὶ. 138. 

ἰαΐα ἐδ, τιον ροίενο κεἰ δαιπ ; οἱ ππα]τα Πιι]ιι5οα-- 5: 
πο. Ουοά 51 ἐδίοῖε ἀπ πηὰ πὴ σοσιίαιο Βοπὰ, 
ΡΓοΐδοιο δάμιιο ἐἰθβίοιε ᾿ρϑᾶπι 1ΠΠπ|πηϊ]παῖῖο : ΠΟΠ 
«υοἀ ἀοβεῖαξ φιοά ΠΠππϊπαξ, 56 φαοά ἀογῃ οι 
«ποὰ ΠΠππηϊ Πανὶ ἀθθρθε. 

τοις. 

ΓΈΜΕΙ ἀρκεῖται. Αἱ Δῖ55, {γὲ5 ἄρχεῖ. 

8. Ἀπεῖψαϊ ἄυο ΠΡ τὶ δῆλον ὅτι. 



Ρααβ δοις 

Ῥεῖ, 18:1: 

ες ἕν ι6. 

02)0 ὃ. ΒΆΒΙΓΠΙ ΘΟΈΒΑΙΝΕΕ ΘΑΡΡΑΡΌΟΟ. ΑἈἈΚΟΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ Τ ΧΧΧΙ. 

δὲ ριὰλ κιιπὶ ὡηιαϊϊ ον οὐ εγραπάϊ αἰφιιθ ψιιὶνῖς 
αἰὰὶ ἱπα ,ἐγεπιίθς, ψικατιεῖο ἵπι δοίίοτη, πίγί τι 
Ρέσοαίο αἰορΓο]ιεπεἰμεγεειιτ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΙΟ. 

51 ΓΟΒΡΟΧΘΥΙΠΙ5. δ([ ΔΠΙ μι πὶ ΡΘΟΟΔΉ 5. οἱ δά 

γηοάτιπ. μΘοσαῖῖ, σΟσ ΠΟβΟΘηλι15. δ αι πηοά τι ἴΠ- 

οὐρα ηαϊ, Νὰπη δε πηϑὶ Ἰάθι ρδοσαίιι πη 6556 νἱ- 

ἀἰδατῖαν τὰ πὰ ΠΟ ΠΙ 15. 1π4 1 ἢ οι 56. ΚΘ  Θ ΠΕ5 ἔπ Π} 

ῬΙΪ, τἄπη Ὼ ΠΟΙ τ πη] 4116 1: ΓΘ 1 «Ἰ5Ου ῚΠΊ6Π 

ΠΟΙ τηθϊοονθ. ῬΊμ5 ΘΠΪ ΠῚ, ΟΠ ΡἾτι5 510 ἃ ρογοι- 

4116. ϑίπηι! ἃς σοπίθμαῇ τ. μ]αθθαῦ [)60., οᾶβιι 

ΠΧ δὲ ἔδυ απιαϑὶ ἐπ  ἴ15. ἈΡΟΡΡΑΥ δὲ Ια ρϑιι5 
δϑῦ τ 4] νΘ.Ὸ σου 56. “Πα Προ πίθσ, πα} ] πὶ π6-- 

{π|6 δῖ ἰρϑιτι5, πϑήτθ Τ)οὶ γαιοπθι ΠᾺΡΘΠ5 . 
ἀπ ν6] 'ρ50 ποηηῖηθ 1ἃ ἱπαἸοαπίθ., πα] ] πὶ εἰϊ5- 

ΟΥΙΠΊΘ ἢ ῬΟΠΘη5 ΡΘΟσΔΓΙΠῚ ᾿ΠῖΘι᾽ Θὲ ὙἹΡτ 6 ΠῚ, θ᾿ γ26- 
Οἰριθ ἃς ἸΠσΘΠΕΠΡιΙ5. ΠῚΔ]15. φοσγοῖαι : ν᾽ 46] σοὶ 
4804 ἃτ Τλδιι πὴ ἀ5ρΘΡΠΘ ιν, ἀπ ΠΘιιΠ} 6556 ΠῸΠ 
ογθάδι. Ηδθοο δῃῖηῃ ἄτι ἴῃ οατι5 δΠ|, Οὐ ῬΘοσοΕ 

ἀπῖτηᾶ, τι ΓΘϑίατι ΒΟΥ ρ ἃ 5 Οα ἢ πιιης ἡ θιὴ 

αἷς: Ζ2ιχτι ἐπ γιδίτι, τι «ἰοἰ αι ιιαὶ ἐπὶ σθηιο 050 : 

γιοτι Θοΐ ἐϊπιοῦ [)οὶ ἀπὸ οοιιῖος 675; τη γ6ΓῸ : 

Ιίαϊε ἱπδίρίοπς ἵπὶ σογθ ςιιο, δοπ δδὶ ])εῖι : 

ΘοΥΤαριϊ σιμιί οὲ αϑοπιϊνα τος Γαοὶϊὶ σιιτξ ἐπ 

διπαϊὶς. Τῖλαα 6 ἀπ ΘΟΠ ΓΘ Π51, ῬΓΟρίθυθα τι ρθο- 
οαΐ, ἀπ| 1Π|ἸοἸαίτιν Πλδυμ ᾿ρϑιιη}) 6556. ΘΓ ϑὰπὶ ον 

Θατιβα ΠῚ πὶ 5[{|}1|5. ΘΟΥ ΤΠ Ρ᾽πι’, ΤἀΠἸδῖδι νἸά θεῖν 
ὁοπἤ θυ. (γι θηείιι" ονεΐησι., ἸΠ]ῸΪΓ, 56. πος58 

Τόόμηι, Καοιὶς ἀπίθηι ποσαπί. Οὐιδθ οὐιπ Ἰἴὰ 56 

παθθθαηῖ,, θιϊαυη Ὁ} γ σα 1 πιοάατη οὐσα ΘῸ5 (| 
5Π10 6] π5Π10 1 αν Θ βι"} 6556 ΟΡΟΥ ΘΙ μεο. ΡΙὰ5 

ΘΠΪΠῚ, 4υια51 Ἰθ }} πο πὶ Ρ δοϑιϊο ἱπάϊροι, οἱ 

ἴῃ ἰρϑὰ στὸ ἴπ {πὰ οἰθπ αἶτ, ἀο6ὲ ΟὈ] αν σα τ] ΟΠ 6 ΠῚ 

δαςίουνο : ἱπα {Π γΘἢ5. νΘ]Ὸ,, ΟΠ οί πη ϑἰμηαὶ 

ΘΟΥΡΡΟΥΣ ΔΗ] Πγ68. θΟΠ τ. ΠῚ., στο ϊθί 6 ἰρϑὶ5. σ6- 
ΠΘΡΆ]ΙΟΥΙ]ι15. ΠΙᾺ ]15.,. ἃ ΓΑΙ] ΔΠῚ ΘΟΠ ΘΏΡΙΟΡ, 
αὐτ 718 πὶ αἰχὶ, ἀπ Τὰ πη ιιὰ ἢν ἸΠοΡΘ 5, δὲ Ππισουΐ, 
δὲ δἀηιομηθιῖ, δὲ ΟΡ] αν Ραυ] ἀθθρθι, αιοά οἱ μοὺ- 

Ὁ Τηΐογρτο5 νϑῖις οὰπὶ 14, χαὶ τοῖς ἀδιαφέροις, 
τα νογεῖξ, εὲ φαϊίδει ὧδ υτισο, Ἰοτιρα ἃ Ξεπίοπιϊα 
ΒΑΚ} ἀΡουγανῖς. Οὐ οπΐτη νοΐαξ δυπη ἤθη Ἰοπιῖ- 
Ὧ ΠῚ 6856 Ῥ]ΟἸθ γι δ᾽ πιὰ] ΘῈ. Ῥῖτιπι ἢ ΕΥρο νὸχ ἀδιάφο- 

ἐς, ὙΠ 50161, ἀδροῦ ποὺ Ἰοοο ἀοοὶρὶ ργῸ ἐπε δυθνί, 

οὐ σασα πὸπ δ5ῖ, ΘΩ͂ ἢ Π]Ά]Ὲ ἃσαῖ 

ΔΑ 

Ὀ 

ΕΡῸ Ή ΣΤῈΣ ΤΆ-- 

Εἰ χρὴ ἴσως ἐπιτιμᾶν τοῖς εὐλαδέσι καὶ ὅ τοῖς ἀδια- 

οόροις, ὅταν ἐν τῷ αὐτῷ ἁμαρτήυατι εὑρίσχων- 
φ ἴ ᾽ ῃ “ ἰ κεασί γάτα 1 

Ἷ 
ται ἀμφότεροι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

3 Δ 3 ΄Ν 2 Ἁ τὰ {ῃ ανϑ᾿ κ6. , 

[ὰν ἀπίδωμεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἁμαρτάνον-- 

τος χαὶ τὸν τρόπον τοῦ ἁμαρτήματος, γνωσόμεθα 
; δ; ἜΝ ἐκ τΝ 

χαὶ τὸν τρόπον τῆς ἐπιτιμήσεως. Κἂν γὰρ τὸ αὐτὸ 
ΓΥ ᾿ - -- - ΄ Α Ν 

ἁμάρτημα εἰναι δοχῇ τό τε τοῦ ἀδιαφόρου χαὶ τὸ 
- - Ὗ λ “ἊΝ νι - ΄ 

τοῦ εὐλαδοῦς, ἀλλὰ πολλὴ μεταξὺ αὐτῶν ἢ διαφορά. 
ε " ῃ » δὰ ΠΥ ΡΑΥΣ ΒΤ - - “ χὴν 
Ὁ μὲν γὰρ εὐλαδῆς, εὐλαδὴς ὧν ἀγωνιῶν τε ἅμα χαὶ 
Α ; ἀν ως ν τ 
ἀγωνιζόμενος περὶ τῆς Ὁ πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, 

᾽ ᾿ ᾿Ν ε Ξὰ ", 

χατὰ περίστασίν τινα χαὶ σχεδὸν ὡς οὐχ ἤθελεν , 
Σ . ΕΝ ΚΕΡ : 

ἐσφάλη χαὶ ὥλισθεν " ὃ δὲ ἀδιάφορος, οὐδένα λόγον 
4 3 ς - “ΝΑ - - “ἢ Ν 25. ΄ 

οὐδὲ ἑαυτοῦ οὐδὲ τοῦ Θεοῦ ποιούμενος, καὶ οὐδεμίαν 
Ἂν ΟΣ ἘΣ Ξ' , 

διαφορὰν τοῦ τε ἁμαρτάνειν χαὶ τοῦ χατορθοῦν τιθέ- 
: Ἄν ὰ ἜΧΩΝ ἣ 

ψενος, ὡς αὑτὸ δηλοῖ τὸ ὄνομα, τὰ πρῶτα χαὶ με- 
᾿ -« Ὁ , “ως "Ἃ ͵ 

γάλα καχὰ νοσεῖ᾽ ἢ χαταφρόνησιν Θεοῦ, ἢ ἀπιστίαν 
-- "“ , ΄ - “- - - 

τοῦ εἶναι Θεόν. Δύο γὰρ ταῦτα αἴτια τῇ ψυχῇ τοῦ 
Ξ Ἶ ἢ ἀπυμε να ἐσθ πο υυ μα 
ἁμαρτάνειν γίνεται, ὡς ἣ Γραφὴ μαρτυρεῖ λέγου 

; Σ ᾿ ς ράπμες 
σα, ποτὲ μέν: Φησὶν ὃ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν 

- - 
ἑαυτῷ, οὖχ ἔστι φόδος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλ- 

- γα, ἰκῷ τ Ψ 3, ΡΥ ΘΕ 
μὼν αὐτου" : Εἰπεν ἄϑρὼν εν χαρόια αὐτου, ποτ: 

, ᾿ 
οὐχ ἔστι Θεός διεφθάρ 
5 ἈΟ: 
ἐπιτηδεύμασιν. 

τ πκαν ζῆν εὐφῇ τ μνῶν -οὴνς ἘΣ Ξ Ἐ 
ται, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι διαφθείρε-- 

τ ἂν διιολογεῖν δοχῇ. Θεὸν γὰρ, “ φησὶν, ὅμολο- ται, χᾶαν ἡμ. γε: ΟΧῊ. ὥεον Υ 9. ϑῊ 7γ 9} 
΄ῳ "7 - χ - 5Ξ .7 - 

γοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται. Ὧν οὕτως 
ἐπ τῆι τ παρεδαμ μέθας ΤΣ Ρ ᾿Ξ 
ἐχόντων, καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐπιτιμήσεως λογίζο- 

μαι εἶναι δεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων διάφορον. Ὃ μὲν 

γὰρ εὐλαδὴς, οἱονεὶ τοπιχοῦ τινος χρήζει τοῦ βοη- 

θήματος, χαὶ περὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, εἰς ὃ ἐσφάλη» 
ΣΡ " ε - ΕΣ ον ϑ᾿ ὉΑ 55. 

τὴν ἐπιτίχλησιν ὑποστῆνα: ὀφείλει " ὃ δὲ ἀδιάφορος, 
ἕ πολυ χο τὰ πντς Ἄ ἐἢ κν ν᾽ ἀπ δ δὲ 
λον δμιοῦ τὸ ψυχῆς χαλὸν διαφθείρας, χαὶ αὐτὰ τὰ 

τῶν καχῶν χαθολιχώτερα νοσῶν, ἢ ὡς χαταφρονη- 
σ τ ΕΥ̓ - 

τὴς, ὥσπερ εἶπον, ἢ ὡς ἄπιστος, χαὶ πενθεῖσθαι, 

χαὶ νουθετεῖσθαι, καὶ ἐπιτιμᾶσθαι ὀφείλει, μέχρις 
ἂν πληροφορηθῆναι δυνηθῇ "ἢ ὅτι ὁ Θεὸς χριτὴς 

»ΈΘρ.. ῥυίπιιϑ εἰς θεόν, 

ς ΠΙϊά, φησὶν, ἁἀΠΠτιιπὶ οϑὲ οχ ἄπόθι5 (οά οι. 

ἀ ψρίογοβ ἄπο ΠΡΥῚ καταφρονητὴς, ὅπερ εἶπον. Ῥαπ]ο 

Ροβὲ Οοάοχ (0]}. χαὶ πιστεύσας χκαταπλαγῇ, οἱ οὐ δέεμις 

ΡΟΥΘ Θαΐ}ς 
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δίκαιος, καὶ φοθηθῇ " ἢ ὅτι ὅλως ἐστὶ Θεὺς, χαὶ 

καταπλαγῆ. Κἀχεῖνο ὃ Ὡ“ εἰδέναι χρὴ, ὅτι τὰ ἐλαττώ- 
ματα τῶν εὐλαδῶν γίνεται πολλάχις χαὶ χατ᾽ οἶκο- 

νομίαν πρὸς τὸ συμφέρον " τοῦ Θεοῦ συγχωροῦντος 
ἐνίοτε ὀλισθῇσαι εἰς “ θεραπείαν ἐπάρσεως προλα- ι θ 
[ Φ ἴό "» π ρενΝ “- ᾿ ε} , δι 

ἠούσης, οἷόν ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ Πέτρου εἰρημένον, χαὶ 

ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγενημένον. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΠΒ΄. 

᾿Ἐπειδὴ γέγραπται, Πρεσδυτέρας ὡς μητέρας, ἐὰν 

συμ δῇ τὴν πρεσδυτέραν ἁυαρτῆσαι τὸ αὐτὸ τῇ υδῇ τὴν πρεσδυτέραν ἁυαρτῇ ἢ 

νεωτέρα, εἰ τῷ αὐτῷ ὑπόκειται ἐπιτιμίῳ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ μὲν ἀπόστολος πρεσδυτέρας ὡς μητέρας τι- 
μᾶν, ὡς οὐκ ἐπιτιμήσεως ἀξιόν τι ποιούσας, ἐδίδα- 

ξεν. “ἱ δὲ συμδαίη ποτὲ τὴν πρεσθυτέραν τὸ αὐτὸ 
ἁμαρτῆσαι τῇ νεωτέρα, χαταμανθάνειν δεῖ πρῶτον 
μὲν τὰ φυσιχὰ,, ἵνα οὕτως εἴ ἧς ἡλικίας ἐλ μὲ φ ) ς εἴπω, τῆς ἡλικίας ἐλατ- 
τώματα᾽ χαὶ οὕτω τὸ προτῆχον ἑκατέρα τῇ ἡλικίᾳ ΟΞ ΘΌΚΤΙ ἐῶ Ἀρὰβ, 
μέτρον τῆς ἐπιτιμήσεως ὁρίζειν. Οἷον φυσιχόν ἐστι 

σχεδὸν τῷ γήρᾳ ὃ ὄκνος, οὐχὶ δὲ καὶ τῇ νεότητι " 
"ὥσπερ ὃ μετεωρισμὸς, καὶ ὃ τάραχος, χαὶ ἣ θρα- 
σύτης, καὶ ὅσα τοιαῦτα, τῇ νεότητι, οὐχὶ δὲ χαὶ τῷ 

γήρα᾽ χαὶ δοχεῖ βοηθεῖσθαι ὑπὸ τῆς ἐν τῇ νεότητι 
φυσιχῆς θεριότητος. “Ὥστε τὸ αὐτὸ ἁμάρτημα, ὃ 

ὄκνος, εἰ τύχοι, βαρυτέρων ἐγχλημάτων ἄξιον τῇ 
͵΄ 58, ΒέννΣ , - νεωτέρα γίνεται, οὐδὲν " ὑπὸ παραιτουικένης τῆς 

7 ᾿" 

ἡλικίας. Καὶ τὸ αὐτὸ ἁμάρτημα, ὃ μετεωρισμὸς, ἢ 
τὸ θράσος, ἢ ὃ τάραχος μείζονος ἀξίαν χαταγνώ- 

σεως τὴν πρεσδυτέραν ποιεῖ, βοηθουμένην καὶ ὑπ᾽ 

αὐτῆς τῆς ἡλικίας πρὸς τὸ “ πρᾶον χαὶ ἤρεμον. 

Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸν τρόπον τοῦ “ ἁμαρτήματος 
»» , ἢ. 19 ἕ , 7, ᾿ Ω͂ χρὴ ἐξετάζειν ἐφ᾽ ἑκατέρου προσώπου, καὶ οὕτω 

τὸν ἁρμόζοντα τρόπον τῆς θεραπείας διὰ τοῦ οἰχείου 

ἐπιτιμίου προσάγειν. 

5 Οοὐἶου5 ἄπο ργαΐου Νο55, πρὸς δεραπείαν. Μὸχ 

Ἐορ. ῥυίπιιβ χαὶ ἐπ᾿ αὐτῷ. 
ἃ Ἀορ. Ῥυῖπιιβ οἱ (0]}. τῇ νεότητι" χαὶ δοχεῖ βουθεῖ- 

σῦαι ὑπὸ τῆς ἐν νεότητι φυσιχῆς θερμότητος ὁ μετεωρισμὸς, 
χαὶ ὁ τάραχος, καὶ ἡ θρασύτης, χαὶ ὅσα τοιαῦτα. ὥστε τὸ 

αὐτό, υἱοπίινζιο εν ανὶ ἃ παιιιγαἰϊ ἡμνεπιμεῖς σαῖο- 

γ8 αὐογγαίο πιοηῖϊς, οἱ μεν ἐν αιο, εἰ αἰἀαοῖα, εἰ 

τον. τὶ 

51 16] ροϑϑὶτ, αι ΠΘυΙ ΠῚ 6556. [πιϑέπι πηι 100}, οἱ 
Εἴτα ὀχρανοβοαι; ἀκ} ἴπ ἈΠΙ γ ΘΥΘι1 ΠῚ, Π)ΘιιΠ 6550, 

δίοσαο ροντουγθαταν, ΑἸ π16 οεἴαπι 1 βοῖνο ὁρονῶ- 

ΡΡΘεΐται ὁδί, οοπαϊσ ΓΘ 56 06. Ρἱογιμι ἐἰο] τοῖα, 

αἰνίπα ργονϊ ἀοπεῖα ἴζὰ ἰδ ροπϑάπῖο ἀκ ΘΟΡιΙ {1 

Πἰταΐθηι : Ἰ)θιι5. οηΐπὶ [0] 605. ἁἰψππὰ πο ροι- 

ΧὨ Ὶ, δα βαπαπάαιι. ᾿ΥΙΟγΘιὰ αυδηάαπη. πὶ Πιὶ 

οἰαϊοποθηι, 4ιαῖθ 658 αι ἃ Ῥϑῖγο ἀϊοίαπι [υ1|, 
ΟἹ ἷπ 60 ἴρ80 οθεριε. 

ἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΧΧΧΗ,, 

Ομοπίαπι σογίριιι 651.) ΑΥΛῸ5 αἴ πη αίγ0 5 : δὲ {ὈΓΙΟ 

ἀπ αεἰπυΐδογὶε ρμϑοσαίιη, ἰάσπι ψιο «ἀοῖο- 

ϑοθπίμϊα, ατὸ οὕ ποχῖα οἷὰ πιϊοίω οἰ άεπι. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

ἈΡροϑίο!ιιβ 4 α ἀθπὶ ἅπτι5 ΠΟΠΟΥΑΥῚ ΟΡΟΡ ΓΟ 6 40- 
ΘΌΪΕ τὰς τη Γ085., ΠῸΠ τι [ἀοϊθηῖο5. αϊ τι τη 
γΘΡΓΘοπϑίοπθ ἀϊσπιιπ). (πο οἱ σοπεϊσουὶε 4]1-- 
4πᾶπ60 τ} ἅΠι15 ᾿Θοσαῖιηι ἰδ πὶ ἀἴαιθ Δ ο]οβοθη- 

5 ἴὰ|ὰ Δ τΐβου:, ρυίμηιιπη αυϊάθηι, τὰ [τὰ ἀϊσαπι, 
φοπϑι ουαπα διιπὶ παιιιγα α ἐθ α 5. νὰ, ἀΓτι6΄ 

πος ῥρᾶοίο ΟΡ] ρα Οπὶ8 τηοάτι5. τοῖα αἰ ιιο 
ΟΠ ΘηΪΘΠ5 δδι «οΠἸπιθπάτι5. ΠΧΘΉρΠΪ οατπισα;, πὰ-- 
{π|0} 18. [ὉΓΘ. δὲ βϑηθοίοθ ὈΙρΡΥ ἴα... ἢν θη τα ΠῸΠ 
ἴΐθαι : Φαθπηαπποάτιπ πη ἢ ἰ8. ἈΡΟΥΓα το, ρου ιν 

Ῥαποαιθ, οἵ διιάδοια,, δὲ “αδθοιπιήιιο. 6] πϑθηι 
ΘΘΠΟΥΪ5. 511Π1 7. Ππν ΘΠ τ], ΠῸΠ ἀιο πὴ 6 ΠΘοια 

π511ἃ 511Π|7 Θ᾽ ἃ ΠΑΓΙΡΪ νη 18. σα] ον νἱ- 

ἀἰδηταν αὐ ιναγι. Οὐ ΠΟΘ πὶ ρΘοσαϊαμη ἰ46Π1, 
Ῥυϊα 56 ρΉ 1165, σγαν τ5. ΓΘΡΙ ΘΟ πα θη τι ο5ὲ ἴῃ 
ΔΟΟΙοβοθητ!α,, τοἴαϊο Π1Π1] 1ΠΠὰπὶ Θχοιιβαηίο. 5]ς 

Ο Ῥοοσαιαπὶ ἰἀθπι, ΠΠΘΠ 115. ἈΡΘΥΓΆ 0, ἀυ} διιἀδοῖα, 

ἀὰΐ ρΟΥ αν 110 ἀπιιτη γα 1: πια]ονὶ ἀπὶ πα άνογα 
δίοπο ἀἰβπαπι, ἴα ἴῃ. δὰ Ἰθηϊταθ πλ ἰγὰη- 

4α Πἰατουη 116 οϑίθ θη ἀπ β ρρΘ α5 νοπίθηΐο. 
Λάμ δὲ ρϑοσαιὶ πηοάϊτιπη 005 γ6 ποῖ [που ἰπι 
τἰἰνάσιιθ. ῬΟΓβΟηὰ ΘΧΡΘΠάΘΡ6, 5 {116 πηι] τὰ 41ι8-- 

ἄαπι σοπνοπίθπι ᾿ἀοπθὰπι πιθάθπαϊὶ γαιὶοποπν 
ΓΟ ΣΟ 

αἴϊα εὐιδάίεπε σεπονῖς. ΝΊΒΙΙ πὶ σοπίοχτιι παυ!απάζιιην 
ΘΘηδυ  πλι8. 

»5ῖο νοίονοβ {παταουν ἰδγὶ. νὸχ ὑπὸ πὶ Θ 15 ἐοοὶ- 

«οναβαταν, 

ὁ Άορ. Ῥγίπηιιβ οἵ 01}. πρᾶον καὶ ἥμερον, 

ἀ ῬΑ οὐ ἀπὸ Ν55 

τοῦ ἁυκαρτήσαντος ἐξετ' 

ἁμαρτήματος χαὶ τὴν διάθεσιν 

΄ειν.... δεῖ. Ῥορσ, ρυΐπηις χαὶ 
41 
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ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΧΧΧΉΙ. 

δὲ ψιιὶς, πειῖία τοί ἔαοίθηδ, πὶ το ἐεἰϊπχιαι 
ἀιιπιίαταί, ψιοπιοίο ἱρδιίηι ἱγαοίαθίπιιι5. 

ΒἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ψόαν Ῥοίγανη ΠΟΙ Πιι5. Ρ 

5. ΒΑΒΙΠ ΟΕΒΑΒΚΕΙΣ ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΠΟΗΙΕΡ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΠΙ΄. 

3 “ εὖ Ἂ ᾿Ὶ “-Ἂ » ᾿ 

Ἐάν τις, “ τὰ πολλὰ χατορθῶν, ἐν ἑνὶ μόνῳ δια- 

πταίη, πῶς αὐτὸν παρέλθωμεν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς τόν Πέτρον ὃ Κύριος. 

ἹΝΤΕΒΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΧΧΧΙΥ. 

δὲ ψιεὶς, {ὐϑιιοτεὶς αὐ {πιτεἱ{πι0 515 τι ΟΥ̓ τι5 ρῥτιο- 

αἰὐμι5. ρῥΓΟρίογθα σΟΥΤΟρί 5, ἄϊσαί [αἰϊος οπος, 

αἰϊος πιαῖος α 1)60 {μῖ556. {αοίος., απὸ ΤΘοίο 

Ἰοψιιαίτι. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΠΟ ορί πο απ ρυϊάθιη ν 1 Ποονοιῖοα. ἐἀπ- Ε 
πατα οδ[ : ϑ ψαϊ ἀθι 651 θ] ὰβρ!θηλὰ Οἱ ᾿πηρῖα, ἃηϊ- 

ΠΙΔΠΊ]π6. Δ] ροοσατιπὶ ΡΓΟΟ]ν Θ}. ΘΠϊοῖε. Ουιαγο 

δα} σΟΥ σάτα", ἀξ Ρ ΘΙ] 6 πηθά το, απὸ 1ΠΠπ|| 

οοπείησαι : ΤΠ οάϊοιιη, Κογπιθπίμτη, (οαπι πα πηι 

«αιιιογαί. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΠΔ΄. 

Ἐάν τις, ἦθος ἔχων θορυδοποιὸν χαὶ ταραχῶδες, 

καὶ ἐπὶ τούτῳ χαταγινωσχόμενος λέγη, ὅτι ὅ 
Θεὸς ἐποίησε τοὺς μὲν καλοὺς, τοὺς δὲ καχοὺς, 
εἰ χαλῶς λέγει. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο τὸ φρόνημα πάλαι ὡς αἱρετιχὸν ' χατεγνώ- 

σθη " χαὶ γὰρ βλάσφημόν ἐστι χαὶ ἀσεξὲς, καὶ πρὸς 

ἁμαρτίαν εὐόλισθον τὴν ψυχὴν ἀπεργάζεται. “Ὥστε 

ἢ διορθωθήτω, ἢ ἐξαρθήτω ἐκ μέσου, ἵνα μὴ γέ- 

νηται ᾿ Μιχρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα δ δολοῖ. 

ἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΤΊ ΧΧΧΥ. 

Νιμνηεϊα εοτινοπίαι αἰϊχιιϊ ργοργίιπι ἰιαϑενο 
ἐπ {Παίγιιη δοοϊείαίο. 

ΒΈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΤΠῸς ΘΠ ΡΑΡ τ ΠῚ οϑὲ ἐθϑεϊ πη πϊο, {πο αὶ ἴπ Αοι5 

γοίονταν 6 115 4] οὐθἸἀοναηῖ, ἵπ αι θιι5. δου ὶ- 
Ῥίμαι 65ὲ : Δθο ἡτεδηιίαπι δοτγιιη, “τι ροσοὶ6- 
ναὶ, αἰϊᾳιια 5ιεῖιπι 6556 ἀϊοοδαι. Ουαγο αὶ ἀϊοῖς 

τὴν διάθεσιν ἐξετάζειν χρή : 0] ποϊαπάιπιπι, νοσο5 τοῦ 

ἁμαρτήσαντος 60 ἴπ Πρ τὸ οπηϊβϑαβ 6556. Ῥαΐο απΐθιη 1ἴὰ 

βουῖρίαπι [ἶδθο. ἃ] ἁΠ4αο, {1 τθοῖο 7 ]Ἰοαδοοι Ππώ, 

τοῦ ἁμαρτήσαντος, γεδοῖμϊ ἄερετγο. (πὶ ἐπὶπὶ ος 

Ἰοοὸ βόσπιο δἱὲ ἄθ ἅπὰὶ οἱ δἀοϊεβοθηία,, βουιρίιπι 

[αΐοοοι ἁμαρτησάσης, ποὴ ἁμαρτήσαντος. (οἄοχ (0]Ρ. 

αἰ ἴπὶ οσοπίοχτα. 

ὁ Αὐταὶ ἀγὸς Πρνὶ τὰ πολλά, Πεοναὶ ΕἸ ΟῚ 

ἮΝ ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΠΕ΄. 

Εἰ χρὴ ἔχειν τι ἴδιον ἐν ἀδελφότητι 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

οἰξῦνς πτο δο ἘΡ Στ σι ἢ Ξ Σ ᾿ 
Τοῦτο ἐναντίον ἐστὶ τῆς ἐν ταῖς Πράξεσι περὶ 

τῶν πιστευσάντων μαρτυρίας, ἐν αἷς γέγραπται" 

Καὶ οὐδείς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον 
5: ς Ψ , "ἢ, τ ε αορενν 
εἶναι. Ὃ οὖν λέγων ἴδιόν τι εἶναι, ἑαυτὸν ἀλλό- 

γα] ρα 5. 

ΓΈΜΙΗ εἰ Μϑβ5, αἰϊψιοι ὡς 

οἰαναία 65. Οοάἄοχ (]Ρ. ὡς αἱρετικὸν χατεγνώσθη, 

αἱρετιχὸν ἐγνωρίσθη, ἐἰε- 

εἰαπιπαία δ5ὲ τι πεογοίϊοα, ορίϊπιο. 

ὃ Ν οἴογοβ ἄπο ΠΡΥῚ οἵπὶ ΔΝ οβ5. ζυμοῖ, δενπιεπίαι. 

ἃ (οἦοχ (0}"». τῶν πιστευόγτων. Μοχ Βορ. ρῥυΐπιιι 
ι δι ἢ -. 

χαι οὐδὲ εις τι των. 
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τριον τῆς τοῦ Θεοῦ ᾿Ιἱχχλησίας χατέστησε, χαὶ τῆς Β᾽ διππιπὶ Δ] 1111 6556, 56 ρ511ΠῚ ἀἰἰοπιιπὶ (οἷ! ἃ)» Εσ- 
"- , » ,΄ Φ0ἩἯΔΦΔ ΌΡ , Α 

τοῦ Κυρίου ἀγάπης, τοῦ διδάξαντος χαὶ λόγῳ χαὶ 

ἔργῳ τὴν Ψυχὴν ἑαυτοῦ τιθέναι ὑπὲρ τῶν φίλων, 

οὐχ ὅτι γε τὰ ἐχτός. 

οἰοβια 1)6ῖ, δὲ ἃ οπανίταίο Τομΐ πὶ, αὶ οἱ νοῦρὸ 

ΟἹ ἴλοίο ἐἰθοι ἀ ΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ δι. ΠῚ ῬΓῸ ἀπηΐοῖ5. ροπθη- 

ἄαπὶ 6556, πϑάτιπι ΟΡῸ5 ΘΧΙ ΘΓ Πα5, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Πς. 

Ἐὰν δὲ λέγη τις, ὅτι οὔτε λαμύάνω παρὰ τῆς 
ἀδελφότητος, οὔτε δίδωμι. ἀλλὰ τοῖς ἐμοῖς ἀρ- 
χοῦμαι, τί πρὸς τοῦτον " παραφυλάξομεν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ μὴ ἀνέχοιτο τῆς τοῦ Κυρίου διδασχαλίας εἰ- 

πόντος, Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα 

ρᾶτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν" ἵνα μὴ γένηται 

τὸ, Μιχρὰ ζύμη ὅλον φύραμα “δολοῖ 

᾿ 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΑΤΙΟ ΤΧΧΧΥΙ. 

δὲ φιειῖς αἴοσαί, Νέψιιε ἀὐοίρὶο ἃ {ταιτγίψιι5, τιόφιίο 
οἷδ εἰο, σο( πιοὶς σοπίθτείιις 5ιιπι, Θοή κἰε τιον ῖς 
ἐγβθα ἰαἴθπι οὐ ϑοτναπείμπηι {μοτιξ. 

ΒΈΒΡΟΝΞΙΟ. 

Ἡΐο πἰδὶ ραγθαὶ ἀοοιῖπα Πομιΐηϊ, αὶ ἀϊχὶι : 

1 ιϊρίιο ἱπινίοσπι, σοι ὁσο αἰϊθαὶ "05, ρΥΘαΠηι5 ὕσαπ, 13 
" ΓΤ ἤ 

ὑμᾶς, ἀνασχώμεθα τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος - ᾿Ἐξά-- ( πο5 Αροβίοϊο, αιιὶ αἷξ :- πη ον ργανιίπι ὁ. υο- 34 

ἐμπὶ ἰοίαπι πιά σοάπι αὐ ογαΐ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΠΖ΄. 

Εἰ ἔξεστιν ἑχάστῳ τὸ παλαιὸν ἱμάτιον αὐτοῦ ἢ ὑπό- 

δημα δοῦναι ὅπου θέλει, εἰς ἐντολήν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ διδόναι ἢ λαμβάνειν, “ εἰ χαὶ χατ᾽ ἐντολὴν, οὐ 
παντός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ μετὰ δοχιμασίας πεπιστευ- 
μένου τὴν οἰχονομίαν. “Ὥστε εἴτε παλαιὸν, εἴτε 
χαινὸν, οὗτος, χατὰ τὸν ἴδιον ἑχάστου χαιρὸν, καὶ 
δώσει, χαὶ ὑποδέξεται. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΤΧΧΧΎΤΙ. 

δὲ ἐϊοοαξ τετυϊοτι 6 σπιιπι Ὁδίμ5 ἱπαπειθηιτίπι 

αὶ οαἰοθαπιθηίμτη, ἐαγο οὶ τοἶϊι, ἡιαῖα πιαιι- 
ἐἰαίιιηι. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΤΑ τι ἀσοΙρ 6.6, ΘΕ ΠῚ 5Θοιι πα πὶ πιὰ Πα ατιι), 
ΠΟῺ Θϑζ οἰ] 5106 1, 56εἰ δἾτι5. οὶ ροϑι [λοίτιπ μ6- 
γἹοα απ «6] αἴτι πὴ 65. Πλι1Π1ι5 αἸ5ρθπβαπαάϊ. Ῥγοϊπο 

5'ν 6 νϑίιιθ, δῖνθ πον απ) [δ] :, πἴο, Πα θ᾽ τα γατοπο 
Ὁ ἰθμιρου 5. Θα] 5116, οὲ ἀαθῖς, δὲ γϑοϊρίοι. 

ΕΡΟΤΉΗΣΙΣ ΠΗ͂΄. 

Τίς ἢ " μέριμνα ἣ βιωτιχή. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πᾶσα μέριμνα, χἂν μηδὲν ἔχειν δοχῇ τῶν ἀπη- 
γορευμένων͵, μὴ συντελῇ δὲ πρὸς θεοσέῤειαν, βιω- 
τιχή ἐστιν. 

»ΈΦδίι πον Ν᾽ οσοὶϊ οἵ αἰ ἄπο παραφυλαξόμεθα. 

9 Ἐὶ Βῖο φυσάιε γασγίαπί, τἱἱ 5ο]οηΐ, ΠΡτὶ γοΐογοϑ. 

ΑΙ παρεηὶ δολοῖ, 11 ζυμοῖ. 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΤΧΧΧΥΠΙΙ. 

Οιιά οἱξ σοἰϊιοϊκιιο ἐμπιγτι5 υἱια. 

ἘἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΟἸηη5. οτιγὰ., [ἀ Πηοϑὶ Π1Π1] ΘΟΥΡΙΙ ΠῚ ατι80 ὈΡῸΠΪ-- 
Ῥὴτα διιηῖ, ντθίιν ΘΟ ρΙ ΘΟΕ, πἰϑὶ απο οοπίοναϊ 
δὰ ῥἱοίαιθηι, ἢ ε}115. ὙἹ 185 50}ΠἸ οἰ τι 6ϑε. 

4 Ψορααπι εἰ Πα ἴπιι5 ἐχ ἤθρ,. τογεῖο, Ἀορ, ρεῖ- 

Πλι15 ῬΓῸ οὐ παντὸς Παθεῖ οὐ πάντων. 

ὁ Ἄορ. ῥγίπιιϑ τί ἐστιν ἡ. Μοχ (0]}, ἔχειν δοχεῖ, 

41. 

ὅον. 

ῥἱδὶροῖδ, τι ἹΠι|4 τιδὰι νϑπῖδε : ἡ]οάϊοιιηι Κεγπιθῖι- 5. εἰ 6. 
ἯΣ 



090 8. ΒΑΒΙΠΜῚ ΘΕΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΓ. ΛΕΟΉΙΕΡ. 

ΙἹΝΤΕΚΒΒΟΘΑΆΤΙΟ Τ ΧΧΧΙΧ. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΘ΄. 

Ττον.χ3.8. Ομοχίαπι ςοΓὶρξιτι 651, ῬΥΘΕ πὶ ΓΘ ΘΠ ΠΟ Πἰβ ἀπὶ- Ἑ Ἐπειδὴ γέγραπται, Λύτρον ψυχῆς ἀνδρὸς δ ἴδιος 

Πιῶ5 ὙΠ, 511Π1 5116 ᾿ρϑῖτιβ ἀἰνηε ; φεία τιοὺὶς πλοῦτος, ἡμῖν δὲ οὗ προεχώρησε τοῦτο, τί ποιή- 

Παοϊοπάιπιπι ὁδὶ, χιῖδιις ἰά ποτὶ σιρροιῖε. σομεν. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

51 συϊάδηι μος ΠΟΡΪ5 βιιάϊο Πιθυῖτ, πδς ἐἈΠΊΘΠ Εἰ μὲν σπουδάσαντες οὐχ ἠδυνήθημεν : ἰβνημο- 
- 

ῬΟϊΪΘΥΙ ΠΉ115., ΠΊΘΠΊΪ ΠΟΥ ΠῚῚῚ5 ΤΕΒροηβὶ Ποηιϊηὶ αὐ νεύσωμεν τῆς ἀποχρίσεως τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Πέ- 

Ῥρεγιηι, 411 46 ἢ] αβπη αὶ τὸ δἀπιοάιιηι 50] ]Π]οἱ τ τρὸν ἐξῇ τῷ τοιούτῳ ἀγωνιάσαντα χαὶ εἰπόντα, 

ΔΙαξεγι. το. ἀϊχογαῖ : Εδοδ τιος τοἰϊιιῖπιις οπιπῖα, εἴ δοφιι ς 11 Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμεν πάντα, χαὶ Ἴχολου θήσαεα 
ΕΣ 237. εἰ 29. σεπιις ἐδ: ἡ ἜΥΘῸ εγὶϊ τιοϑὶς ὃ 5δῖ5 αὐιτθ πὴ ̓ρϑὶ σοι" τί ἄρα ἔσται ἥμῖν ; ἀποχρίχεται δὲ αὐτῷ οὕτως" 

8 

γοΘΡοηάοι : ΕΘΗ φιιὶ τοἰϊφιιογὶὶ ἀοπιπι, ὐοἱ Πᾶς ὅστις ἀφῆχεν οἰχίαν, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς 

Ἱταιγες, αιιξ ΦΟΓΟΤΙῸΣ5, αἰ Ραΐγοπι, αἰ πιαίγεπι, Ἢ πατέρα, ἣμ μητέρα, ἢ ἢ γυναῖχα, ἢ τέχνα, τὴ ἀγροὺς, 

αἰιξ πιχόγθπι, αἰὶ Πἰϊος, αμὶ ἀργὸς, ῬΤΟΡίδΙ πιὸ νεχεν ἃ ἐμοῦ χαὶ τοῦ εὐαγγελί ίου, ἑχατονταπλασίο- 

εἰ Ἐναπροϊϊιμηι, σοτπρίμπι ἀοοήρὶοὶ, εἰ υἱΐαπι νὰ χες ται, χαὶ ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσει. Εἰ δὲ 

(δίεγπωπι ρμοςοιοϑὶς. δῖ νοῦὸ πος ῬΓΘ ΟΡ ΙΉἰ561]-- χατὰ ἀμέλειαν τοῦτο οὐχ ἐποιήσαμεν, νῦν τὴν 

Π}115 ΘΧ ἱποιιυῖα, πιιηο βι πηι ὁδί πάδπηιβ. Οοὰ σπουδὴν ἐπιδειξώμεθα. Εἰ μηκέτι ἐστὶ μήτε χαι- 

51 7άπι ΠΘΩΙΘ ΓΘμηριιθ Βιιρρθιῖ, πϑίπιθ ἔου]τα5, ρὸς, μήτε δύναμις, παραμυθείσθω ἡμᾶς ὃ ἀπόστο- 
5. Οογ. τ. ΘΟΠΒΟΪ ΘΕ ΠῸ5. Αροβίο]ιιβ, αυὶ ἀἴοῖς : ἥοη φιιαγο δος λέγων " Οὐ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ὑμᾶς. 
1ή. νερίτα, σοά νος. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΟ. Β ἘΡΩΟΤΉΣΙΣ. κ΄ 

δὲ {δὲ τιοοξτστιιι “υδϑἐϊπιθτιτη. αϑ οτος, εἶνε δας Εἰ ἔξεστι νυχτερινὸν ἱμάτιον ἔχειν, εἴτε τρίχινον, 
Ριϊῖς σοτι δοίιιηι, δὶν αἰϊμα αἰξογῖιις σοτιοτὶς. εἴτε ἀλλοῖον. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Φ,. κὰ “)" ε Η ω- , - . ν» "Ὁ 
ϑυὰ 511Π| ἐδ ρΟΓᾺ τιϑιιῖ 6]115 Φοά δχ ρΡ]Π15 οοη- Η μὲν τοῦ τριχίνου χρῆσις καιροὺς ἔχει ἰδίους. 

Βοῖταν Ὑθϑεϊμηθπε. ΝῸΠ οπὶπὶ Πὸθο 'π πὰ δαπὶ Οὐ γὰρ χρείας σωματικῆς ἕνεχέν ἐστιν ἢ " τούτων 

ΘΟΓΡΟΥΑ 5. ποοθϑϑι 15 οασιβα, 5664] Ἀἰ ΠΟ Δ ΠΟ ἢἷβ οἱ χρῆσις, ἀλλὰ χαχούχίας χαὶ ταπεινώσεως Ψυχῆς. 

ΠαιΠ]Π]Ἰα ΠΟμῚ5 ἃ ΠΙπλδ». ΔῈ ΘΠ) ΡΓΟΒΙθ τα 511 ἄπο- ς Τῆς δὲ τῶν δύο χτήσεως ἀπαγορευθείσης, εἰ δύνα - τῆς Ί Ὑ0ρ ῃς) : Σ : ἐδηη αν Ξ βαλάδαρς, τὰ ᾿ ΔῈΠ} ῬΟΒ565510, ΔΠ ῬΟΒ51} 5115. 1Π16 Δ 1 ογὶ οἶα ται ἣ χρῆσις παραληφθῆναι ἄνευ τῆς προειρημένης 

ΘᾺ, 48) 8Δηΐ6 αἶχὶ, Θαυιβᾶμη., 5θοιιη ιίϊβηι6 αἰτίας, ἕχαστος ἑαυτῷ λογιζέσθω. 
τϑριῖθε. 

Ὁ ΤΑΡτὶ νοΐογοβ μνυμονεύσωμεν. ἘΔΙΕ μνημιονεύσομεν. Νε5. ἔγοβ ἴτα, αἱ οἀϊάϊπιις. 
ἃ ἘΔΙῚ χαὶ ἕνεχεν τοῦ εὐαγγελίου ἑκατονπλασίονα, Αἱ » (οὔεχ ΟΟ]Ρ. ἡ τούτου χρῆσις. 
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ΞΞΞΙΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΈΞΞΞ τς τ--------------------"-“- "π΄ π΄ π - -ς-----,--ς-ςςςςς-ςς-ς-- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ "λ΄. ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΕΙ. 

᾿Ἐὰν ἀδελφὸς, ἴδιον οὐκ ἔχων οὐδὲν, αἰτηθῇ παρά δὲ {ταίετ, ομὶ τεϊ]εὶϊϊ ρτοργίμπι σμρροιϊῖ, τοραίτι5 

τινος αὐτὸ ὃ φορεῖ, τί ὀφείλει ποιῆσαι, μάλιστα {μογὶς αὖ αἰΐψμο, κι ἀδὶ ἰάΐρδιιπι φιοά βοειαϊ, 

δὲ ἐὰν γυμνὸς ἦ ὃ αἰτήσας. φιιά {αοόγε ἀενεῖ, πιαχίπιθ οἱ πιιάπις {μόγίι, 

͵ } φιιὶ ρμειῖι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Εἴτε γυμνὸς, εἴτε πονηρὸς, χαὶ εἴτε χατὰ χρείαν, Ὁ να πιιάϊι8, 5ῖνθ Ῥγᾶνιιβ, δῖνθ θιϊα πὴ 4115 ΟΧ 

εἴτε χατὰ πλεονεξίαν “αἰτῇ, ἅπαξ ἐῤῥήθη, ὅτι τὸ ποορρβίταϊθ, 5156. δχ ἀψαυίεα μοίαϊ, 56π|6} ἀϊοίαηι 

διδόναι ἢ λαμβάνειν οὗ παντός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ εδῖ ΠΟῊ 6556 Οὐ] 51} θὲ ἀαγθ, αὐ ἀροίροτο : 5οὰ 

ὁ ἐγχεχειρισμένου μετὰ δοκιμασίας τὴν τοιαύτην 115, 4υϊ ΡΥῖι5 ΡΙΟΡαῖι5, πη πουὶ Βα] θη 61 [μι 

οἰκονομίαν. Καὶ φυλασσέσθω τό - “Ἕχαστος, ἐν ᾧ ρεωροβίξιβ. ΟΡβογνοῖαν δαΐθην {Ππ|ἀ : ζγγισεῖς-- τ. ΟοΥ 7. 

ἐχλήθη, ἐν τούτῳ μενέτω. ηιι6, ἐπ φιιο Ὁυοσαίτι5 65, ἐπ ἤοο πιαπεαῖ. ποι 

ΞΞΞΞΞΞΞ-ΞΞΞΞΞ-::--.-.------- π΄ ----ςςςςςςςςςςςςςςς-ςς-ς-ς-ς-ς-ς-ς---ς----------------------ς-ςς
-ς-ςς-- 

ἘΒΏΤΗΣΙΣ. 1.8΄. ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΧΩΠ. 

Ῥοῦ Κυρίου προστάσσοντος πωλεῖν τὰ ὑπάρχοντα, Οἴιηι Τὸ οπιΐπιιις Γασιαἰο5 ἡιϑοαὶ σϑπάεγο, χια 

τί διανοούμενον χρὴ τοῦτο ποιεῖν “ ὡς αὐτῶν τῶν ταϊΐοτιθ πος ̓ Ἱποϊεπάϊεπι 65 : τείτιται χιιονΐαπι 

ὑπαρχόντων φυσιχῶς βλαπτόντων, ἢ διὰ τὸν δοπα ἴρδα ποῦοεπί παίμιγα δα, ἄπ ῥγΟρίοΓ 

συμβαίνοντα “ ἐξ αὐτῶν περισπασμὸν τῇ ψυχῇ. Ε ἀπΐπὲ αὐογταίίοποπι, ψμώ ἐπ Εἷς ἱρξὶ ἀροθάθγε 
οἴει. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Πρὸς τοῦτο πρῶτον μὲν ἐχεῖνό ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι Αὰἀ πος ῥυίπηιπι φυϊάθπι ἀϊοὶ ΠΠπὰ μροίοϑι, 

τῶν ὑπαρχόντων ἕχαστον, εἰ ἦν αὐτὸ χαθ᾽ ἑαυτὸ αιυιοὰ Ρμοπὰ 5ἰπριια, 51 ἰρϑᾶ βϑι 56 δϑϑϑηΐ πηαΐὰ, 
χαχὸν, οὐδ᾽ ἂν ἦν χτίσμα Θεοῦ - Πᾶν γὰρ χτίσμα πεοηυδήιδμηι [υϊ55θηΐ ἃ Π6Ὸ ογθαία ; Ογγηγεῖς ϑτεῖπι, τ- Τίπι. ἃ. 
Θεοῦ,, φησὶ, χαλὸν, χαὶ οὐδὲν ἀπόδλητον" ἔπειτα ἱπαιυῖε, ογεαίιγα 1) εἰ ϑοπα 65ι, εἰ παϊ]ιὶὶ τογίοϊοτι- 4. 

δὲ, ὅτι ἢ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου οὐχὶ ῥίπτειν ὡς χαχὰ ἄδεπι : ἀεπά6 νϑγο, ψιιοή πιαπάδιιπι ΠΟ πΪΠὶ ΠῸΠ 
τὰ ὑπάρχοντα χαὶ φεύγειν, ἀλλὰ οἰχονομεῖν ἐπαί-ὀ ἀἀοουΐε Ὀοπὰ ἴδιηιια πη τ]ὰ το]ϊοϊθηὰ 6556. δὲ 
δευε. Καὶ χαταχρίνεταί τις, οὖχ ὅτι ἔσχεν ὅλος, [ρίοπάα, 564 ἀἰδροπδαπάα. ἘΠ σοπαθπιηδίιν ἃ]}-- 

ἀλλ᾽ ὅτι χαχῶς ἐφρόνησε περὶ αὐτῶν, ἢ ὅτι μὴ χα- «υ͵ἷ5, πο «ποά ΠαΡιιθνῖε ομηπὶπο, 56 χυοά 

λῶς ἐχρήσατο αὐτοῖς. γὰρ ἀπροσπαθὴς χαὶ ὑγιὴς 5656} (6 ᾿ρ5]5 Ῥθῦυθιϑθ, ἃ Ζαοὰ πὸ θΘπὸ 
περὶ αὐτὰ διάθεσις, χαὶ ἣ χατ᾽ ἐντολὴν αὐτῶν οἰ- εἶδ υιϑ115 511. ΑὨΪΠῚῈ5. 5᾽ 4] ἀθπὶ ΠΟγιπὶ ἃπηογο 11- 

χονομία πρός τε πολλὰ χαὶ ἀναγχαιότατα ἡμῖν συμ- ΘΓ, 58 5616, ΠΘΟΠΟΠ δ δου θη {πχίᾳ πδη- 
βάλλεται " ποτὲ μὲν πρὸς καθαρισμὸν τῶν οἰκείων κ45 ἀατυπι αἰδρθηβαιίο ποιοῖς ῥγοάθθε δὰ ρ] ανίπια, 
ἁμαρτημάτων, διὸ γέγραπται" Πλὴν τὰ ἐνόντα, Θάφιι6. ΠΙαΧΙΠΊΒ ΠΟΟΘΘΘΑΡὰ., τηοάο ἡυϊάθι δὰ 

δότε ἐλεημοσύνην, χαὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ "ὑμῖν δἰποπάαπάα ποβίγα ρϑοοδίᾷ. ΦΖΙΔΡΓΟΡΊΘΙ 5ογ ραπι 
ἔστι" ποτὲ δὲ πρὸς χλρηρονομίαν βασιλείας οὐρανῶν, εϑὶ : ζΚογιιπιίαπιθπ ψιιοί σι ρογασί, ἀαίδ οἰθθπιο- ἔμ,ι ιν. 
χαὶ χτῆσιν θησαυροῦ ἀνεχλείπτου, χατὰ τὸ ἐν ἄλλῳ δγπάπι : δἰ 6066 οπιτῖα παμπεῖα κει ϑοϑὶς; τποὰο 

τόπῳ εἰρημένον: Μὴ φοδοῦ, τὸ μιχρὸν ποίμνιον, γ6ΙῸ δὰ Ροβϑι ἀδηάιιμ) ΘϑΘΙΟΓιι ΠῚ ΓΘΘΉΠῚ, οἵ δὰ 

ς Ψεΐενος ἄπο ΠΡ υὶ πλεονεξίαν αἰτεῖ. ἄεχ τὴν φροντίδα οἰκονομεῖν. 
ἃ ες. ῥυίπιιις ἐγκεχειρισμένου τὴν τοιαύτην φροντίδα ε Ἀρρ. τογίϊι5 ἐξ αὐτῶν πειρασμόν χειρῖσι φρ ΕΟ 

μετὰ δοχιμασίας οἰκονομεῖν. Ἠαρεῖ φυοχας γοσϑῖ Οο- 5. Ἀπεααϊ ἀπο Πρτὶ ὑμῖν ἔσται. 



Ζις.12.35. 
53. 

ἤπε.20.25. 

ει .5ή. 

092 Ξι ΒΑΒΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΔΆΘΗΙΕΡ, 

{ΠΟ ΘΔ ΣΙ1ΠῚ {|| ΠΕ Δηὶ ἀοἰδοϊανιιβ θϑὲ σομηρᾶ- 
ΤΆ ΠΟ ΠῚ... [οι ἴηι 4]10 ΙοοῸ ἀϊοίιιπη οϑὲ : ΛΟ [6 

{ἰπιογ 6, ρει πις στοὰ, {ιΐα οοπιρί σι Ραίτὶ 

φοδίγῸ οὐἰθειὶ αγὸ υοὐῖς Τόρπιισι. Τ᾽ ὁπαϊξθ χα; 
Ῥοξοίφιἰς τ οἱ ἀαΐθ εἰθοηιοσγπαηι. Εοὶέο υονὶς 

βασοιῖος,, ψεὶ ποτ υϑίογαϑοιιπί, {1165 ἀπίμετη τοτὲ 
«οῃοϊοηίθηι ἔτι ο(ἴϊς. 

ὅτι ηὐδόχησεν ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὅ᾽ οὐράνιος δοῦναι 
τἴ τον ὧν λεί , δ οπΡῚ «ὦ 
ὑμῖν τὴν βασιλείαν. Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, 

Ἂν ἴφν Ψ ΄ὔ ͵ὕ - , 

χαὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια 

μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέχλειπτον ἐν τοῖς 

" οὐρανοῖς. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΟ. 

Αι σθηιεὶ βόπα σα τοἰϊψιῖ, εἰ πεῖ ρτορτίμπι 
μαϑϑγα ργοξοδοιις δεῖ, σιὼ ἀπίπιο μἰὶ ἀονεὶ 
γοῦτι5 αὐ υἱίαπι τιϑοοςςατγὶϊς,, τοὶ υϑεείτι ας 

υἱοί, 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Τα τὶ ΠΠΘ ΠΏ] ΠΘΡῚ ἔν. ὉΠῚ δου! ρίτι οϑῖ, ΤΠ Ι1 ΠῚ 6556 

4 δι δϑοὰῃ σαΡ πὶ ΟΠΊΗΪ. ΘΕ Δ ΠἼΘ ἢ ΟΠ 
ΟΡτ5 ΘΓ, ὉΠ Τὰ {πὰ Π)61 ΟΡΟΥΑΥ τ5 ΟἾθῸ 580 511 

ἀἸρπιι5, 5116 1 ᾿ρ51118 ροίθϑίαϊο ροβίτιιθ. ΠΟῚ 51}, 
564. 400 60 οἷο [αἰξ οὐτὰ πρὸς σον ὰ, οἱ ἴῃ 

ΤΟΠΊΡΟΓΘ οἱ 1Π ΠΠΘΠΒΕΓᾺ 510] 5110} Π]5 ΓΘ ιν, δι οαὶ 
. ΒοΡΙρΡίαηι 6ϑὲ : 7) νιον αίμ" ἀμί θπι σἰτισε 5, τοι 
δμίψιι6 οριις ογαί. 

Β ἘΕἘΡΩΤΗΉΗΣΙΣ {{΄. 

᾿ 5 “πὶ ΡΟ 5 , να ΕΣ 
Τὸν ἅπαξ “ἀποχτησάμενον, καὶ ἴδιον μηδὲν ἔχειν 

5 ; ; ἢ ΡΣ ΓΝ Ἀνε, ὙΦ 
ἐπαγγειλάμενον ποίᾳ διανοίᾳ χεχρῆσθαι δεῖ τοῖς 

ν ἈΝ ΩΣ “- , ΞῚ “ Δ Υ - 

πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαίοις , οἷον ἐσθῆτι χαὶ τροφῇ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΝΜ ξύοντ χατὰ τὸ ψένον, ὅτι ὃ νημονεύοντα, χατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτ 
τες 

Θεός ἐστιν, ὃ διδοὺς τροφὴν πάση σαρχί. Πλὴν 

ἀλλὰ ἅ φροντίδος χρεία, ἵνα ὡς Θεοῦ ἐργάτης ἄξιος 
ἜΞου Ξ ΩΣ ΓΊΞΞΕΤ Ὁ ΟΞ: ΓἼ 4 ΘΕ ΕΣ 

Ο ἡ τῆς τροφῆς αὑτου, χαὶ ταυτὴς οὐχ ἐν τοια ἕζου 
, τ ᾿ 

σίᾳ χειμένης, ἀλλὰ “ παρὰ τοῦ ταύτην ἐπιτεταγμέ- 
Ἂ. ᾽-Ν ἊΨ; ΄ τὰ ᾿ς Ἀν Ὶ 

νου τὴν φροντίδα οἰχονομουμένης ἔν τε χαιρῷ χαὶ 
’ αἵ δῚ ’, Ὁ ΑΔ ς ΄ 

μέτρῳ, χατὰ τὸ γεγράμμενον " Διεδίδοτο δὲ ξεχάστῳ; 

χαθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 

ἹΝΤΕΒΕΑΟΘΑΤΙΟ ΧΕΟΙν. 

δὲ φιιὶς τοἰϊοις {τ διιεἰς αὐ γαϊγος ἀοοείαϊ, 6ο- 

σπαῖϊ ατπίθηι ἰρδῖιι5 ῥΙῸ ἴρδο εἰϊνοα θη αὖ 

ἐχαοίοτιϑιι5, τιΐγιει ἀθίτ ἐπι Πιςιξατπιαϊ 1ο-- 

οἰι5, αἰ αἰ γεναίι ἀδιγ πη τιίτιτπ, {πὶ ἐμεῖς, 

πιγγ ἰἰδ, φιιὶ ἰζιιηι το θρογιιῖ. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Ῥοιμΐπιι5. ΠΟϑίθυ 1 6ϑιι5 ΟΠ Ἰβίτι5. 115. 41} 58 ρδὶ- 

σΟΠταΡαπίαν, ΠΙΟΘΡΘΊΠ6. ΘΘηβιιη) (θαυ ἐἰαγθ, ἃἢ 

ΠῸΠ, ΤΟΘρΡοπάρὲ : Οϑέοπαϊίο πιϊιὶ ἀθηατίμην : οἰι- 
μι παῦοὶ ἱπιώρίπιθπι δὲ ἐτιδογὶριϊοιιθηι ὃ οὐιπὴ ἃιι-- 
ἴθη ἀἰχίθϑθηι, (ϑαγὶς, ὑθϑροπάϊε εἷς. γον ὶβ : 

» Ἔδ5. ῬΓΙπιιβ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου χλέπτης οὐκ ἐγ- 

οὐδὲ σὴς διαφθείρει. “ἵζει 

ὁ Βορ. Ῥυῖπλὰβ οἵ (Ο]Ρ. τὸν ἅπαξ ἀποταξάμενον. 

ἀ Οὐαῖοοβ ἰάθη σπουδὴν δὲ ἐχέτω ἵνα ὡς θεοῦ ἐργά- 

τὴς ἄξιος εὑρεθῇ τῆς τροφῆς, ἐδ αἰιδηι σι οπιίαπι ορε- 

γαῖ, αἰ διὸ αἱοίι αἴτιαι ἱπνοπίαίιν ἐαπιήιαπι [)εὶ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ιΔ΄. 

᾿Βάν τις καταλιπὼν φόρους ἀδελφότητι προσέλθη, 

οἵ δὲ οἰκεῖοι αὐτοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπαιτούμενοι θλί- 
ῥωνται, εἰ μὴ φέρει τοῦτο διάχρισιν χαὶ βλά- 

“- , 

θην, ἢ ἐχείνῳ, ἢ τοῖς προσδεξαμένοις. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς πρὸς τοὺς " ἐπε- 

ρωτῶντας, εἰ ἔξεστι δοῦναι χῆνσον Καίσαρι, ἢ οὗ, 

φησί" Δείξατέ μοι δηνάριον " τίνος ἔχει εἰχόνα χαὶ 

εἰπόντων, ὅτι Καίσαρος, ἀπο- 

χρίνεται εἰπών ᾿ ᾿ΑἈπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσα- 

ἐπιγραφήν; τῶν δὲ 

ρου αι. 

ὁ Ἄρα. ῥρυίπηιβ οἱ (Ο]Ρ. ἀλλὰ παρὰ τοῦ ταύτην τὴν 
φροντίδα πεπιστευμένου χαὶ οἰκονομοῦντος ἐν καιρῷ. 

ΓΈ ΜΙ φέροι. Νοογο5. φααίαον ΠΡΥῚ φέρει, 

5. Οὐὐοχ (0]}. ἐπερωτήσαντας. 



πεουιαὶ ΒΗΕΥΙΟΒ. ὙΠΛΟΤΑΤΛ.. 090 

ρι' χαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ" φανεροῦ τοίνυν ἐχ τού. ἤοάεϊι6 ὀγρὸ “μι “πὶ Οαδανὶς, Οἰὐφανὶ : οἱ ψ 
του ὄντος, ὅτι οὗτοι ὑποχεῖσθαι τοῖς τοῦ Καίσαρος σιἰι Π οἷ, Π60 : οὐαὶ ἰρίτιν ὁΧ Πος ρου ϑρίουιιπι 
" ἐπιτάγμασιν ἐδείχθησαν, παρ᾽ οἷς ἂν εὑρίσχηται 511, ἀφοἸανα556 ΠΟΙ ἰ ΠτιΠ], 605 51] Θοἴο5. 6556 πιαῃ- 
τὰ τοῦ Καίσαρος" εἰ μέν τι τοιοῦτον τῶν ἐκ τοῦ Βὶ 15 (ἰϑανῖ5, ἀριιὰ ἀτ105 ἱπν θη Πίιν «1185 συ 
Καίσαρος χαὶ οὗτος ἐπικομιζόμενος εἰς τὴν ἀδελ- (μδανῖδ; 5ἱ ἰ5 σὰπὶ αὐ ἔγαίγιι πη σοπνθηζιιπὶ ἀσοο5- 

φότητα ἧχεν, ὑπόχρεως ἔστω τοῖς φόροις. Εἰ δὲ 511, τὰ]6 ΔΙ χυα οχ 115, {αι ἢ Οὐβάγθπι ρου εῖπο- 
πάντα προσχαταλιπὼν τοῖς οἰχείοις ἀπῆλθε, μηδε- Ἀ ἨΠαπὲ, ἁἰτα] οὶ τ, τυ θεῖα ΘΧβόίνογο ἤθε, Οιιοι οἱ 
μία διάχρισις ἔστω, μήτε αὐτῷ, μήτε τοῖς ὑποδεξα- οἱπη εἰἰδοῦϑϑὶῖ, διὰ Ομ πἶα ὈΓΟΡΙ ΠΕ] 1115. 51:15. γῸ]1-- 
μένοις. «αἷς, πα] 15. οϑὲ Ποϑ ἀπ αὶ Ἰοοιιθ, ΠΟ ἰρ5ὶ, πο- 

416 115). 411 οἴιπὶ γδοθρογιηΐ. 

ΒΕΡΩΤΗΉΣΙΣ Ε΄. γα ἹΝΤΕΑΒΟΘΆΤΙΟ ΧΟν. 

Εἰ συμφέρει τοῖς ἄρτι προσερχομένοις εὐθὺς τ “7}π ὀυροάϊαι ἰἰς., ἡιιὶ γϑσοτι5 αἀνοπογμπε. σίαιίπι 

ἀπὸ τῶν Γραφῶν " ἐχμανθάνειν. ϑονί ρει ασιεπι δϑτιοτίϊας οἰ ἴδοογο. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἘἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Καὶ τοῦτο τὸ ἐρώτημα ὑπὸ τῶν προειρημένων 1ι πῶρο 'ρϑὰ “υιβεῖο οχ 115... {185 5 06.115. ἴδ 
κατευθυνέσθω. Τὸ γὰρ πρὸς τὴν χρείαν ἕκαστον ἐκ- ἀἰοῖα 5ιιπϊ, οχρίαποιι", Ετοπίμη ἀπὲ. δά πἰβιιηὶ 
μανθάνειν ἐχ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς ἀκόλουθον δ5ρθοϊαπι , Θὰ ρα δὲ οἱ πϑοθϑϑα ΠῚ ἃ} ποιὸ - 

χαὶ " ἀναγχαῖον, εἴς τε πληροφορίαν τῆς θεοσεῤείας, ἡτι6 οχ ἀϊγίπα δονιρίινα 6561, δὲ αὰΐ μονῇ οῖα-- 

καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ προσεθισθῆναι ἀνθρωπίναις παρα- τι ἱοίαθ., δὲ τ Πα Π]Δ ἷ5 {γ {0 Π]} 115. ΠῚ 
δόσεσιν, ἀϑϑιιοϑοδί, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ κ'. Β ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΟΥῚ. 

Εἰ παντὶ τῷ βουλομένῳ ἐπιτρέπειν δεῖ γράμματα Διμπιφμὶα οὐ νοι υοἱοπιὶ μογυιἐονιάπενι σἰξ,, τι 
μανθάνειν, ἢ “ ἀναγνῴώσμασι προσέχειν. εἰϊδοαὶ {ἱιογας., αὶ Ἰοοιίοπῖ υκοοῖ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒἈΈΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

οὔ ἀποστόλου λέγοντος, Ἵνα μὴ ἃ ἂν θέλητε, απ Αροβίοϊιιβ ἀϊοαὶ : ἔϊι ποπὶ ψιιροιπηιθ φαμὶ, 5. " 

ταῦτα ποιῆτε, ἐν παντὶ πράγματι τὸ κατὰ θέλησιν τμἶιϊς., ἱἱἰα βαοϊαιῖς., αυϊάυϊα ἴῃ ἀπασυάηιιο 
ἰδίαν αἱρετὸν ἐπιτρέπειν τινὶ βλαύερόν ἐστι" πᾶν τ (οἰ ρίζαν ὁΧχ ρυοργία νοϊπηίαίθ, [ἃ οαϊρίδηι 
δὲ τὸ ὑπὸ τῶν προεστώτων ἐγχεχριμένον χαταδέχε- ρΟΙΠΜ ΠΟΥ ΟΧΊΠΟϑιιπὶ 8 : Ἁαϊάααϊα νονῸ ργδ- 
σῆαι χρὴ, χἂν ἀδούλητον ἧ. Τὸ δὲ ἔγκλημα τῆς ( [ΘοΕ15 σομηρΓΟ] αἴαν" , ἐδηοίϑὶ γοριισπαῖ νοϊιηίαιὶ, 

ἀπιστίας χαὶ τούτῳ ἁρμόζει, τοῦ Κυρίου εἰπόντος. ἴ( ἀπιρ]θοι ορογῶ ργθεϊαμη ὁδῖ. (ὑδίοσιμι ἰλυΐο 

Τίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι, ἦ ὥρα οὐ δοχεῖτε, ὃ ΥἹὸς τοῦ δἰἴαπι σομηροιῖς ἱπογο 18 1}5. οΥἸπιθα., οὐπὶ Π)0- 

5" Απεῖφαὶ ἄπο Πργΐ σαπὶ Νο55. ἐπιτάγμασι ἐδιδά- ἀαἀιιοῖ Οοπιροῆϑιια ἴα 1 πέουργοίαι αν, αὐ ἐογέανι μῖε-- 

χθησαν, φεἰοοίὶ σευ, ϑιατῖπι ἄπο Μ55. παρ᾽ οἷς καὶ εὑ- ταϊῖς το ίαπι. 

ρίσκεται ὁ Βορ. Ὀγίπηιβ μανθάνειν καὶ ἀναγ. Μὸχ ἴάοπι Νς, 

᾿ Οοάϊοος ἀτιο ρονῖπας αὐ Νο55, ὑπύδιχος ἔστω, οὐπὶ (Ὁ]Ρ. χαὶ ἐν παντί. Ἀπγδι5 ἰάοπι Μο, Ἀορ,. ἰδίαν 
5 Βορ. ρυΐπιιις. γραφῶν μιανήάνειν. ΑἸ πα πο ρμοϑὶ ἔργον ἐπιτρέπειν τι βλαδερόν ἐστι, δυιθίηα ἀπιὶς Με, 

ἴάεπι Μ5, τὴν χρείαν ἑχάστην. χαταδέχεσθαι δεῖ. 

» Μοιογοβ ἄτιο 1} τὶ ἀναγκαῖόν ἐστι ποὺς πληροφορίαν: 



ας, τα.ήο. τπΐπα5. ἀἰχουῖς : Ἐσίοίε ραταίϊ; πιιῖα, ψιια ἄογα 

πιοπὶ ρείαἰῖς., ΕἸ ΠΣ Πιοπιϊτεῖς ϑϑπῖεῖ. (ΟΠ ΡΘΓ ΠῚ 

δοῖ δῃΪπὶ ἰδ πὶ υἱΐθ ἀἰπταγ Π τὰ 6 ΠῚ ΠΠΟΓΔΠΊΠΙ18 

οαη. ὃ.37. 

«5 

θ9. 

5101 ῬΓΟΡΟΠΕΙῸ. 

5. ΒΑΘ ΟΥΒΑΠῈΞ ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. ἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΧΟΥΠ. 

δὲ φιιῖς ἀϊοὶξ : Τοἷο «ὦ πιοάϊοιιπι ἑδπιριις Ὁ δσίγα 

οροτγα ῥσγοϊεογα., ἴστε αὐἀπιϊίίοπιάμις δεῖ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὰπὶ Πομηῖπα ἀϊχογῖς, Εππι φαμὶ υϑπῖξ αὐ πιο, 

πιοπ εἤϊοίαπι [ογας. , ἈΡοβίο!β νθγὸ [τὰ ἸΟααέι5 
ἱξῖτ 5.ή. [πϑυὶῖ, δεά ρτορίον σε ιπιτοάμοίος ἐαῖδος ἔγα- 

ἐγὸς, ἡιὶ Ξερὶπεγοίογιιπε ἐαρίογαγο ἔἰϑεγίαξϊοπε 

χιοσίταπι , πάηι μαϑαπιις ἐπὶ (Ἰιγίσίο υδδιι., τιῖ 
πος ἐπ βεγυίιΐοτα τοάϊσογθπῖ : φιῖϑιις τοι αὐ 

μογάπι σοϑϑίπιμς δι )θοίίοτιθ., τι τϑγίίας Ενατπι- 

φοϊϊὶ ρογηνατιθαὶ ἀρὰ σὸς, ΡΣ αυϊάθιη Πιθγὶς 
ΔΟΟΘοΘα ΠῚ ἰρϑὶ οοποθάθγθ, ἔπ Το δνθπίιβ 

Ἱποθγίι5 δϑὲ : δὶ Ζαϊ 6 ΠῚ 5ἘΡρ Πα ηΘΓῸ ἘΠ]1ΓαῖΘ 
ῬΘΙ αἰϊχιο ἐθιιριι5 ρογοθρία 5, Ἰὰπὶ Παρ η5 Πα 
Ὑἱτο ᾿π5 τα τιι ΟΠΊΠΙΠῸ ὩΠΙρ] δοΐδειν, {πο ΠῸΠ 

ΤΑΓῸ [δοϊατη 65 : {πΠὶ πὶ 1056 56 γν αἴᾷπὶ ἀρ ΠῸ5 

ἀἰβοῖρ!!παπη ρουβρθοῖαπη Παθθαΐ., {πὶ [ογΐασβα 8 
ΠΟΡῚ5. Ιοπσθ ἃ]1ὰ βιιβρι σα θατιι. (οἴ ΘΓ ΠῚ ΠΘΟΘ556 

δϑὲ δια πὶ ΘΟΓᾺΠῚ ἴΡ50 56 ἃΓῚ ΘΧΔΟΙΟΓΟΠπῚ αἰ5οῖ-- 

ῬΙΪΠπαπι, ἀξ δὲ δἰ μσδδοαΐ γϑυαβ, δὲ ΘΕῸ] 5ΥῚ5 Π6- 

τον ἡ.1. 

ΘΠσοπεῖς το] ταν βαβρίοϊο. [τὰ δπὶπὶ δὲ πὸ ΠθῸ 
ῬΙΔοο ἴπλι5., δὲ 116 δὰϊ σαρὶθὲ ᾿Ἐ]]ταῖθ πὶ, δαὶ 

Το αγστιθ αΓ. 

ἘΡΟΤΉΣΙΣ Ζ-. 

᾽Εὰν λέγη ὅτις, θέλω παρ᾽ δμῖν ὀλίγον χρόνον ὧφε- 

ληθῆναι, εἰ δεῖ αὐτὸν προσδέχεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ν Ἑοῦ Κυρίου εἰπόντος, Τὸν ἐρχόμενον πρός με οὗ 
ΟἿ 5» , 

μὴ ἐχδάλω ἔξω, καὶ τοῦ ἀποστόλου διηγησαμένου" 
Ἔβεςν β ότι Σ ΠΕΡΙ ἌΑΝΟΣ Διὰ δὲ τοὺς παρεισάχτους ψευδαδέλφους, οἵτινες 

Ἴὸ -Ξ Β ἢ ᾿ς 
ἰσῆλθον χατασχοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν, 

Ἐαν κτΣ τὴ ΕΞ " 
μεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς χαταδουλώ- 

- “ - - 
σωνται" οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, 
σ ΕΑ “- τὶ “»“" Ν Φ. Ων - - 

ἵνα ἣ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμένη πρὸς ὑμᾶς, 

συγχωρεῖν μὲν αὐτῷ τὴν εἴσοδον, ἀκόλουθον, χαὶ γχῶρειν ἢ Ὁ τὴ ᾽ ᾽ 
ΑΞ -“ , ΄ Η 

διὰ τὸ ἀμφίδολον τῆς ἐχθάσεως" πολλάχις “γὰρ 
9 Ἁ 3. - ᾿ , » - , τ 

ὠφεληθεὶς ἐχ τοῦ χρόνου, καθάπαξ τῷ βίῳ εὐαρε- 
᾿ς 3 Κ 

στηθήσεται, ὡς πολλάχις γέγονε" χαὶ εἰς φανέρω- 
πε Ξ ἌΘ ΣΕ 5 

σιν δὲ τῆς ἐν ἡμῖν ἀχριδείας, ἀλλοιοτέρας ἴσως πε- 
ἐς ι ἣΞ 

ρὶ ἡμῶν τὰς ὑποψίας Γἔχοντι. Τὴν δὲ ἀχρίδειαν 

ἐπιμελεστέραν χαὶ ἐπ᾿ αὐτῷ φυλάσσειν ἀναγχαῖον, 
ἵνα ἥ τε ἀλήθεια φανερωθῇ, καὶ ἣ ὑποψία πάσης 
τ ΩΣ ἐΞΌΟΣ ΡΥ Τρ α ΕΜ πονωΣς 
ἀδιαφορίας ἀναιρεθῇ. Οὕτω γὰρ ἡμεῖς τε τῷ Θεῷ 

- ἣν Ἂ "ἃ 

εὐαρεστήσομεν, χἀχεῖνος ἢ ὠφεληθήσεται, ἢ ἐλεγ- 

χθήσεται. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΟΥΠΠ. 

Ομαΐεπι απίπειπι μαϑετα ἀθϑεϑαΐ ργαἤθοξιις ἐπὶ ἐς 

ψιώ ργωοῖρὶε, υδἷ σοπεοίιίιϊ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἐγρὰ Ῥριπὶ φυϊάθπη νας τηϊ πἰβέθν ΟΒυ]βεῖ, εἰ 
αἰβρθηβαῖου την ϑίθυ Γι η ΠῚ, {ΠπΠ|6 5. πὸ ΄υϊὰ 

Ῥιρῖον νοϊπηταΐθηι Π)61 ᾿η ΒΟΥ ρίαγὶ5 Γοϑιαίατη ἁὐΐ 

ἀ ἘΔ εἴ ἀπιῖς ΝΜ5, ἐὰν λέγη τις ὅτι, Ψόσοπι α]{|- 

πᾶτῃ Εἶπα 5α5[} 1}, ἀπε υῖς ἀποθιις ΠΡ τὶς ἀποϊοτιθα. 

Ηαιὰ Ἰοπβα ἄπο 155. εἰ δεῖ αὐτοῦ ἀνέχεσθαι, απ ἐοἶε- 

γαπάϊιις οἵξ. 

ΕΡΏΩΤΗΣΙΣ Β΄. 

Ξ ᾿ - ν΄ « Α 5, ἜΡ 
Ποταπὸν φρόνημα ὀφείλει ἔχειν ὃ προεστὼς ἐν οἷς 

ἐπιτάσσει, ἢ διατάσσεται. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρὸς 

χονόμος 

μὲν τὸν Θεὸν ὡς ὑπηρέτης Χριστοῦ, χαὶ οἷ- 

μυστηρίων Θεοῦ, φοξούμενος μή τι παρὰ 

τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἐν ταῖς Γραφαῖς ὁμολογού-- 

« (οάεχ (0]Ρ. ὡς πολλάχις ὠφεληθείς. Μοχ ἄτιο Δ15ε. 

οὔπῃ ἴο85. χαὶ ἅπαξ τῷ. 

ΓΑΕ ἔτε5 ΠΡυὶ ἔχοντος. ΙὈΙΔ6πὶ Οὐάεχ Υοςς. 

ἐπιμελέστερον. ' 



ΚΕΟΌΤ ΒΕΕΥΙ ΒΘ. ΤΒΑΟΤΑΤΆ. 

μενον ἢ εἴπη» ἢ τυπώσῃ, καὶ εὑρεθῇ ψευδόμαρτυς Ρ 
τοῦ Θεοῦ, ἢ "ἱερόσυλος, ἐν τῷ ἣ ἐπεισάγειν τι ἀλ- 

λότριον τῆς τοῦ Κυρίου διδασχαλίας, ἢ παραλεῖψαί 

τι τῶν ἀρεσχόντων Θεῷ. Πρὸς δὲ τοὺς ἀδελφοὺς, 

Ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπη τὰ ἑαυτῆς τέχνα, εὐδοχῶν 

μεταδοῦναι ἑκάστῳ " πρὸς τὸ ἀρέσχον Θεῷ, χαὶ 
κοινῇ πᾶσι συμφέρον, οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, κατὰ τὴν ἐντο- 

λὴν τοῦ Κυρίου χαὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰ- 

πόντος" ᾿Εντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύ- 
της ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 

θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. 

θ90 

ἀἴοαι, ἀὐξ ἰπϑιλτιαῖ, οἱ ἱπνοηϊαίιγ [α ϑιι5. (6 5115 

Ποῖ, ἁὐὰΐ 5 ον !οριθ., φασά δὰϊ ἱπινούποιι αυἀ- 
ΡῬἴατη ἃ Ἰ)οπηΐπὶ ἀοοιγίηα. ἸἸοπιιπὶ, ἀὰϊ ἀἰαυϊὰ 
Π6ὸ σναΐαπι οἵ ἀσοδρίαιπη ργθιθγι ἴα, Ἐγρα 

[ταγὸς νοτο, 7 απιψιίαπι οἱ πμιγία γονθαὶ Πίος 

5μοὸς, οαρίἀπι5. ἱπιρογεθηαὶ παπἰοαΐαιιθ δὰ μ᾽δθθη- 
ἄσπι Πθο., εἰ αὐ αὐ! ταΐθιι δίπηα! οππηῖθιι5 αἰ -- 
τϑηάδηι, ποπ τποο οὶ Ἐναπ ΘΠ ἴπιπὶ.,. 564 διιὰμπη 

δἔϊαπι ἀμ πη πὴ, Ἰαχία. ππαπάαϊιπι Πουηϊηὶ δὲ ΤΠ) οὶ 
ΠΟΒΕῚ 1651 Ομ γῖϑιῖ, «αὶ αἀἰχὶι: Ἠαπάαιιπι πο-- 
πὶ ἄο υονῖς, εὐ εἰσ αιὶς ἱπινίσοπι,, δἱοιξ 650 

αἰϊοχὶ οος. Μαϊοτγεπι ἰιας εἰϊϊφοιίοποπι πιθπῖὸ πα- 

Ο Ῥεῖ, πιὸ ἀπῖπιαπι σάπι ροπαὶ ἡμῖς ρΓῸ ἀπιϊοὶς 

5(.15. 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ι1.΄. 

Ποταπῇ διαθέσει χρὴ ἐπιτιμᾶν τὸν ἐπιτιμῶντα. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρὸς μὲν τὸν Θεὸν, τῇ ὑπὸ τοῦ Δαδὶὸ χατωρ- 
θωμένη, εἰπόντος" Εἶδον ἀσυνετοῦντας, καὶ ἐξετη- 

χόμην" ὅτι τὰ λόγιά σου οὐχ ἐφυλάξαντο. Πρὸς δὲ 
τοὺς ἐπιτιμωμένους, οἵαν ἂν διάθεσιν “ ἀναλάθοι 

πατὴρ χαὶ ἰατρὸς, μετὰ συμπαθείας χαὶ εὐσπλαγ- 
χνίας χατ᾽ ἐπιστήμην θεραπεύων τὸν ἴδιον υἱόν " 

χαὶ μάλιστα ὅταν λύπη “προσῇ, χαὶ ἐπίπονος τῆς 
θεραπείας ὃ τρόπος. 

Ὀ 

ΓΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΧΟΙΧ. 

Οποπαπι ἀπῦπιο ορογίεαϊ ἱπογοραπίθηι ἱπΟΓΟΡαΓΟ 

ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Εγσα Πϑιπὶ υϊάθηι, δὺ ἴρ50 4ιθπὶ Παβιῖ 

Ῥανιὰ, οὐπὶ ἀϊοογοὶ : 71 ἱπδοπβαῖος,, οἵ ἰαν6- 

δοούαπι; φιῖα εἰοψιῖα {μα ποτὶ οι οαϊογιιπῖ. 

Ἐγθα 605 Ὑ6ΓῸ., (υἱ ἱπογθραπίι", μὰ ΘΠ 5 6ϑὲ 
Ἰνα ]βπη οἱ ἀπΐπνιβ., 4αα] 6 πὶ ἰπάἀπιθυὶϊξ ραΐον οἵ 
πη ἴσια... σΟΠΙἰβϑυα ἰἰο πὶ δὲ τηἰβουϊσογ ἴα δά- 

γΪχ ἔα 5. ΟΕΓὯΠ5. 50] Π16ϑὲ ἢ] Ὠ} 5ιιπι πὴ ΡΟΥΪ τ ; δὲ 

ΠΠΑΧΊΠηΘ. δἱ δ πθεῖς ἀο]οῦ., δὲ οαγα παῖ πιοάτι5 
βῖπο ογιοίδει δ θου] πὸ ροϑϑὶξ. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ Ρ΄. 

Τοὺς ἔξωθεν ἐρχομένους χαὶ προσαιτοῦντας πῶς 

ἀπολύσομεν χαὶ εἰ ἕχαστος τῶν βουλομένων 

ὀφείλει ἐπιδοῦναι ἄρτον, ἢ δτιδήποτε, “ἢ ἕνα 
χρὴ καὶ τοῦτο ἐπιτετάχθαι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ἀποφηναμένου μὲν ὅτι οὐχ ἔστι χα- Καὶ 

4 Βὸρ Ῥυίπιιβ οἱ 01}. ἱερόσυλος ἣ ἐπεισάγων τι ἀλ- 
λότριον τῆς τοῦ θεοῦ διδασχαλίας, ἢ παραλείψας τι τῶν 

ἀρεσκόντων τῷ θεῷ. (οάεχ Ν᾽ ο55. (ιοαις ἐπεισάγων.... 
παραλείψας, 

» Βορ. Ῥγίπηις εἰ (ΟΡ, μεταδοῦναι αὐτοῖς ἰς πρὸς τὸ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ Ὁ. 

Ομοπιοίίο δος, ψιιὶ {ογίπϑθοιις αὐἀνεπίμτι κὸ 

πιογιάϊοαπί, εἰν οπιμς : Πτοπὶ πίστι τισι 5:-- 

ιείδημθ ψιὶ υοϊμογὶς., ἀθνθαὶ ραάπεπι., αἰ 
αἰϊμὰ φεϊάνιὶς ἜΓΌΒαΓΘ,, αὶ ρμοίϊιι5 σοπινοπὶαὶ 
πετέσεῖις ἰοο τιπὶ αἰϊοιιὶ ἀοἰερανὶ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οἴιπὶ Ομ Πι5 ῬΓΟΠΙΙ ΠΕ ΑΓ ΠΟΠ 6556 ὈΟΠΙΙΠῚ 

ἀρέσχον τῷ θεῷ καὶ συμφέρον ἐχάστω, οὖ. 

ς Βορ. ρῥυπηι διάθεσιν ἀναλάθῃ. 
ἀ Βορ. ῥημηις εἰ 055. ὅταν λυπηρὸς ἡ καὶ ἐπώδυ-- 

γος. 

ς Ἀερ. ρῥυπιυβ οἱ ΟΟἹΡ. ὃ ὁ ἐπιτεταγυιένος. ἘΔ 

1. ΤΊ εε::. ἃ. 

" 

Ῥεαὶ. χι8. 
158. 

λίαν. ιὖς 

26. εἰ 27. 



υὑϑὺ 5: 

5 ΠΊΘΡ 6. Ρᾶποπὶ Π]ΙοΥ τ πὶ, δὲ ΡΙΌ] ΘΟ ΘΠ 15, 
δὲ ἴαπθη {Ππῶ4 διατὶ ἈΡΡΙΌΡαν : Λίαπι οἱ οα- 
(οἰ δάπιτιε 6 πιϊοὶς., ψιι σαάππὶ 6 πιδτιϑδα 

«ἰοπιϊτιογιιπι στ τη; Οαϊ Πηητι5. ἀἸ5ροηβΆ πη] 
[αἷς ἀϑϑι 5 παιι πη 5 18 ΘΧΔΠΉΪΠ6. ῬΓΩΘΠἶ550. {Ππ|6| ἴπ}- 
ῬΙθαῖ. Ουϊϑααῖϊθ. δαΐθαν. ἃ [οὶ ργθῖθν. Πι]τι5 
56 ΠΓΘΠ ΕΔ ΠῚ... ἱΠΟυΘΡΘῖτ ὑ ] 11 ἀἸ5οῚ ρ! 1 Π80. οοΥ- 

χρῖοι", ἄοηθο διιηι ἰΟοιιπὶ βορναγο αἰ Ἰοουῖε, 

απ ΑΡοβίοϊιιβ ἀϊοαὶ : ἔπιες, ἵπὶ {τι0 

νορθαίτι5 ὁδὶ, [Γαΐγος., ἵπι πος ρεττπατιθαΐ. 

ΒΑΒΘΙΠΗΙ ΟΕΒΆΠΕΕΞ ΟΛΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΚΟΗΙΕΡ. 

ἦ “- ᾿ - Ἢ Αὐν ὦ - 

λὸν λαδεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, χαὶ βαλεῖν τοῖς 
, “ φ ΄ ἀν τ γι δν, Η͂ , 

χυναρίοις " ἀποδεξαμένου δὲ τὸ, Καὶ γὰρ τὰ χυνάρια 

ἐσθίει ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν χυρίων αὑτῶν ὃ τὴν 

μετάδοσιν ἐπιτεταγμένος, μετὰ δοχιμασίας τοῦτο 
ΡΥ Πα ΡΥ ὃ }} Δ , ΓΣΎΣῚ τς 

ποιείτω. Πᾶς δὲ, ὃ παρὰ τὴν γνώμην ἐχείνου ᾿ τοῦ 
βπνα βὲ ᾿ 

το ποιῶν,, ὡς διαφθορεὺς τῆς εὐταξίας ἐπιτιμάσθω, 

ἕως ἂν μάθη φυλάσσειν τὸν ἑαυτοῦ τόπον , τοῦ ἀπο- 
» ο “Ὁ Ν 

στόλου εἰπόντος" “Ἕχαστος ἐν ᾧ ᾿ἐχλήθη,, ἀδελφοὶ, 

ἐν τούτῳ μενέτω. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟἹ. 

{πα {116 οἰ αἰϊοροηιαιϊϊο δογιπι., ψι ])οπιῖπο 

ἀραϊοαία σιτιῖ, σοτιογοάϊία ἐς: . τιθοθ556 παῤθαϊ 

ὀχϑοηιὶ ἐπα : Οὐαπὶ ρϑίθπῃὶ τ, ἔπραθ : δὲ 

νοϊοπίθηι ἃ ἴὸ πλυταπιηι ΔΟΟΙρΟγ 6, ΠΘ ἈΨΟΥΒΘΙΪ5. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΤΠ : Οπιπὶ ροιοπιὶ 6, ἰγίδιι6, οἱ υοἰοηίοπι 

« ἴδ πιιμμίνπιγι ἀοοίρογθ, τιὸ ἀρ ϑυϑοτὶς 9. θϑῖ ἴΙΌ00 

“ααβὶ ΓθΠ Δ ΟΠ Ϊ5 5 ἀαοιηδἀπηοά τη ΘΟΡΊΜΠΠ , {1185 

ῬΙΟΧ ΠῚ6 50 υπι Πέι)" 7) 56 Ὑ165 ἀθοϊαναϊ ; ἁΓα116 ΡΓδ- 

δορίαπι {ΠΠπι4 ἀαιαμν δϑὲ ἴῃ ᾿π ΡΓΟ] 05 : αιο πῸπ 

ΡῬυϊπιανῖα γα οηθ, 56 οαϑι απιοαπι Θχίθθηῖθ., 

ἄθεοι ρθυῆοϊ. Βιψυϊάθην ρυἸπιᾶυῖτπι Το πὶ Ῥγ86- 

Δμοναβ.55. οορίπμι ΠΠπ|4 εδὲ : ἤόπάς χι πανες, εἰ ἀκα μαιι- 
Δμε.. 3.33. ρεγί νι Σ οἴ Ὑαγβι5 : ΚΣ ἐπα πο ΡοΞκοι ἀοιὶς., οἱ 

ἐαῖο οἰδθηιος γταπι. Οὐοά 81 ποη δἰπὸ ρϑυοι!ο 
δ ἃ]1ο5. {γα πϑίθυ ταν" 0 4}115. ἀδβιϊπαῖιΠι δϑῖ., 

δίαιι. τ. απ Πομηΐπιιβ ἀϊοαι : δίοπ στέπι τηϊδϑιις τισὶ αὐ 

31: ἐἐ 20. ὀρος, σι μογίογιιπι ἀοηιις ]ογαθὶ Σ ἴἴοθὰ., ΛΟ 
ὁδί Ῥοπίηι σισπθγῈ ρμάπθϑηι {{Π]ὶοσιιπι, εἰ οὐ ἴσο ΓῸ 

151 ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΡΑ΄. 

ἘΠῚ ΝΣ τῇ Ξ ΠΕ Ἐπ τ ΚΟΣΣ 
Ὁ ἐγχειριζόμενος οἰκονομίαν τῶν τῷ Κυρίῳ " ἀνα- 

-- Ν 

τεθέντων εἰ ἀνάγχην ἔχει πληρῶσαι τὸ, Παντὶ 
.- -} -Ὁ , ἊῃΨ0ΟΝ ᾿ οἵ » Ἀ -- τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου " καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ 

Α - -Ὁ- 

δανείσασθαι, νὴ ἀποστραφῇς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΦΝ, 
Τὸ, Παντὶ τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου, καὶ τὸν θέλον - 

τα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῇς, ὥσπερ 

πειρασμοῦ ἔχει τόπον, ὡς ἣ ἀκολουθία τῶν συνηυ.- 

μένων δείκνυσι" καὶ εἰς πονηρούς ἐστι τὸ προστε- 
Σ Ε 

ταγμένον, οὐ προηγουμένως, ἀλλὰ χατὰ περίστα- 
ΕΣ ΕΣ ᾿ , Η͂ , τ 

σιν " γίνεσθαι ὀφεῖλον. Προηγούμενον γὰρ πρόστα 
τρσος τ» ᾿ μα τοῦ Κυρίου ἐστὶ, τὸ, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρ- 

Ὡ“ χοντα, χαὶ δὸς πτωχοῖς " χαὶ πάλιν Πωλήσατε τ' 

δ΄ ὑπάρχοντα ὑμῶν, χαὶ δότε ἐλεημοσύνην. Εἰ δὲ τ 
"- - Έβον ; ΞΡ ΤΙΣ ΔΕ 
ἄλλοις ἀποταχθὲν εἰς ἄλλους φέρειν οὐκ ἀχίνδυνον 

ἐστι, τοῦ Κυρίου λέγοντος: ὅτι Οὐχ ἀπεστάλην εἰ 

μὴ εἰς τὰ πρόδξατα τὰ ἀπολωλότα οἴχου Ἰσραήλ᾽ 

ὁ χαὶ, Οὐχ ἔστι χαλὸν λαύεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέχνων, 

καὶ βαλεῖν τοῖς χυναρίοις,, τί χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τις οὐ 

οαιοϊὶς,, φαϊά πὶ οὲ ἃ 586. συίδααθ ἡπάϊοθὲ αιοά χρίνει τὸ δίκαιον ; 

Ταβίππη οϑὶ ἢ 

ἢ ἑνὶ χρὴ καὶ τοῦτο ἐπιτετάχθαι. Ἀδρ;. τοΥτ1ὰ5, οαϊ οοα- 
5οθ τ Ἀδρ. Ῥεΐπητιβ ΡΎΪπηὰ πηᾶπιι, ἢ ἕνα χρή, ἴπ οί ο- 

υἷς ἀαίοπι σον οπὶζ οαπὶ γα]ραιὶς, 

Γαὐπι5 Οοάεχ Ἀδρ5. γνώμην τοῦτο ποιῶν. ἘΦ γνώ- 

υν τούτου ποιῶν. Οοοχ (ΟΙ]Ρου ἴπιιδ τὰὶ πὶ οοπίοχίιι, 

Ηαιᾷ Ἰοπσο ῥγὸ ἐπιτιμάσθω Ἰορβίζαν π᾿ Ν᾽ οβϑὶϊ νοϊογὶ 

Ἰΐργὸ οἵ ἴῃ Ἀδρ. Ρυῖπιο παιδευέσθω. 

ἃ 51. ἀπεϊαϊ ἔτος ΠΡνῚ. ἘΜ 1 ἀναθέντων. 

»Τπες Μ5, Βορ. γίνεσθαι ὀφείλει, 
Σ - να πω 
-: ΒεΕ. ῬΆΠλΙ5 χαΐ τὶ ΟΥᾺ ξστι- 



πεσυ..Ὲ ΒΒΕνιῦυ5. ΤΆΛΟΤΑΤΕ, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΒ΄' 

ἱ χρὴ τὸν ἐξερχόμενον ἀπὸ ἀδελφότητος, χαθ᾽ 
ἀρίονδήποτε λόγον, παραχλήσει χατέχεσθαι, ἢ 
οὔ" καὶ εἰ χρὴ,, ἐπὶ τίσιν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Τὸν ἐρχόμενον πρός με 

ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ χαχῶς ἔχοντες " χαὶ 

αχοῦ - Τίς ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόδατα, ἐὰν 

λανηθῇ ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφίησι τὰ ἐνενήχοντα 
ἕα, καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον, ἕως 

εὕρῃ; παντὶ τρόπῳ χρὴ τὸν ἀσθενοῦντα θερα- 
ιν) χαὶ σπουδάζειν “τὸ ἐξηρθρωμένον, ἵνα οὕ- 

τως εἴπω, μέλος ἐναρθροῦν. ᾿Ἐὰν δὲ ἐπιμένη τῇ 
«αχίᾳ οἱαδηποτοῦν, ἀφιέναι ὡς ἀλλότριον. Γέγρα- 
πται γάρ᾽ ὅτι Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐχ ἐφύτευσεν ὃ 

ατήρ μου ὃ οὐράνιος, ἐχριζωθήσεται. Ἄφετε αὖ- 
τοὺς, τυφλοί εἶσιν. 

μὴ ἐκδάλω ἔξω" καὶ πάλιν “ Οὐ χρείαν ἔχουσιν ᾿» πιο, ποπὶ εἤϊοίαπι ξογας, ἂς στυγϑιπι, Δοπ δδξ ρει. 

Ε Ρίμπ) εϑὶ 6ῃὶπὶ : 
Ρἰαπιαυῖε Ῥαΐδι πιδιις οἶος ες, ἐγαάιοανίι». 13. τή. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΕἸ]. 

«1π| φιαοσιπιιθ ἐδ σαϊιδα 6 ἵγαίγιμτι εοτιν ἐπί 

ἐρτϑαϊθηπίεπι ἐα]ιογίαπαο οροτγίεαὶ ἀείποτε, 

ἀπ ποτὶ; οἰ οἱ οροτίει, φμίνιις τατιάεπι οοπ- 
αἰἰιἰοπῖϑιις ἀφεϊπιοτιάιι5 σἱϊ. 

ΒΈΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οαπὶ Τοπηΐπιι5 αἰχοῦὶς : μπι ψιὶ συϑπὶξ αὐ αν ΒΞ). 

9. 

οριις υαἰοπιίνιις τιϑάϊοιις., 56 τπαῖθ μαϑαπεϊδτις., 15- 
οἵ ἃἰΐϊο ἴῃ Ιοοὸ : Ομῖς ὁ υονῖς μαϑεπς δεπίμιπι ἢν. κα, κ5. 
ονος., οἱ αϑεττανοτιὶξ ττια δὰ ἱρϑὶς, τιοτὶ ἀϊππι εξ 

ποτιασίπεα τιονόπι 7 εἰ ργοζεοσίιις ημωτὶξ ἐτταϑιιτ- 

ἄαπι, ἄοπϑο ἐπνοποσγίξ ὃ αἰ] πὸπ Δ Ροπάαπι 

εϑὲ δὰ σαγαπάϊηι ᾿π ἢν πηπι , αἴιιθ ἀαπάα δϑὶ 56- 
ἀ]ὰ ορογὰ., αὖ Ἰαχαΐαπι τηθηηθγιιπὶ., αξ ἰΐα ἀϊ- 

οᾶπη, ἴπ 5ππιπὶ Ἰοοιιπὶ γοϑεϊτπδέιν. ΟἸοά 5ὶ ἴῃ 5110 

γἱτο., αα!θουπη 6 ἴα πάθπ) 511, Ῥουβθυθγαυ θυ, 

τὰπὶ ρουῖπάθ αἴσιθ 8] 16 πιι5 ἀἰπηϊ το πάτι5 εϑὲ. ϑογῖ- 
Οπιπῖς ρίαπίαϊζίο ψιίαπι ποτὶ Ἀγ, ει. κδ. 

διίσι ἱἰϊος, σαοὶ σμπί. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΓ’ 

Ὅτι μὲν χρὴ τοῖς πρεσδυτέροις ἕως θανάτου ὗπο-- 
τάσσεσθαι, τοῦτο ἤδη ἐδιδάχθημεν " ἐπειδὴ δὲ 
συμῥαίνει εἴς τινα χαὶ αὐτὸν ὀλισθαίνειν τὸν 

πρεσθύτερον, εἶ δέοι αὐτὸν ἐλέγχεσθαι, χαὶ πῶς, 
χαὶ παρὰ τίνων, διδαχθῆναι δεόμεθα " εἰ δὲ μὴ 
χαταδέχοιτο, ἵτί χρὴ γενέσθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Περὶ τούτων εἴρηται σαφῶς ἐν τῇ πλατυτέρα 
ἀποχρίσει. 

ἃ ος. τογεϊυ5 καθ᾿ οἱονδήποτε λύγον. ΑἸΠ ἀπο Μ5ς. 
ΘΕ οκ55. οἰωδήποτε τρύπῳ, οπιΐῖδοα ργαροβιεἴοπο, ἘΜΙεΙ 

καθ᾽ ὃν δήποτε λόγον. 

“ Βερ. Ῥυίπιιις χαὶ σπουδάζειν χρή. Νέα ἴα ταυτὸ 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἿ]. 

Ομοά χιιίάοπι Ξοπίοτίδιις ματεπάμιπι οἷς σεἰ τισι 
αὐ πιοτίεπι., ἰιοο 7απι ἀἰάϊοίπιις5 : σόγιπι πο - 
χιΐαπι τἰδῖὲ ὐδπὶξ τιοτιχιπιηιίαπι,, τι δὲ ἴρδδ 

ϑδοπῖίοτν ἰαναίαγ ἵπὶ αἰϊφιῖδιις,, απ οἷς ἴρϑε τεά- 

ἀγριεέπάιις, οἱ ψιοπιοάᾶο,, εἰ α γιιῖδιις,, οἄο- 

οοτὶ ροσίπϊαπιις; οἱ ὕθτὸ ἰά ποὺ ξεγαῖ, φιϊά 
᾿αοϊοπάϊπιπι δι. ᾿ 

ΒΈΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τὸ [ὶβ8 οπιοίθαϊο ἐϊοΐαμπη δϑὲ 1π ἰαΐίίογο τὸ- 

ΒΡΟΠΘΙΟΠΘ, 

Ροβὲ (ο]Ρ. τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ τυφῶν, σατοὶ σιπὶ αἱιοεσ 
οατδογιιπι. 
τὔπι Οοάεχ Βερς. τί χρὴ γίνεσθαι. 



Ἑοοϊὶ, 32. 

2: 

5. ΒΑΡ ΟΕΈΒΛΑΒΕΣ ΘσΑΡΡΑΏΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟὟ. 

Ομοπιοῖῖο εἰονοπί γραίγι νι πυιιπόγα οἱ οὔῇοῖα 
ἐοπιηι : πἰσισπ, ὦ 5δοῖο ῥὑγωζθοίο ἴα Ἵμαϊ- 

δαπίθ, πὶ εἴΐανι ἃ [γαίγίνιις ο ταρίμιι ζ6-- 

τον 1 ἰζοηυχιι6 ἐπι δογογίθιι5 δἰ μι ὁ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 ὉΠΙΙΒ] 5416 Θὰ {1180 56 ΠΕ. 4}115 ΡΡΟΡΟΠΟΙῸ 
δάσοιιιβ οδῦ, {απο πὰρ ̓5. 1185 5111 Πα} π|5Π10 6], 
δὰ Πουὶ ἀθθοπι, ΔΒ ] 10. ΘΟ 5. {|| ἃ πος 
ΔΡΤῚ διιπῖ, ἡπάϊοῖο 3 ἀπιανὸ Ποῖ ποροῖίαηι βθοιη- 

ἄσιπι 1λοια οΟπουθθπάτιη) οϑὲ 115. 41 56. 7ὰ 1) 

οϑίθπ θυ ΓΘ 0 πη ΠΟΙ ἔπππ 6] ρ0558 πηο60 Π)0- 
μΐποὸ σναῖο. ἘΠ ἴῃ ΘαΠηπιᾷ ΠΘΟΘβϑΆγ ἢ}. [ΘΙ 
Ῥυφίδοια πη. ἴῃς Οππὶ ποροιῖίο 5Δου 5. ΒΟΡΙρίαγοο 
ΠΙΘΙ ΩἾ556..,. “τι δῖο πᾶθρθὲ : Ζαο οπιτπΐα οἴει 

ἐοπδίϊίο. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΔ'. 

-- ᾿ Ξ τ ν- 
Πῶς χρὴ τὰς φροντίδας ἐγχειρίζειν τοῖς ἀδελφοῖς " 

μόνου τοῦ " προεστῶτος τὴν δοχιμασίαν ποιουμέ- 
νου, ἢ χαὶ τῶν ἀδελφῶν ψηφιζομένων - ὁμοίως 

ΝΣ - πῇ ΒΕ : 
δὲ χαὶ ἐν ταῖς ἀδελφαῖς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΠΝ “ 

Εἰ περὶ ὧν φρονεῖ ἕκαστος, ἀνατίθεσθαι ἑτέροις 
4 Ο΄ή᾿ , -ο δ τ κ᾿ . 

ἐδιδάχθη, πόσῳ μᾶλλον τὰ τοιαῦτα μετὰ δοχιμα- 
, - ο 

σίας τῶν εἰς τοῦτο ἐπιτηδείων γίνεσθαι χρή; ὡς 

Β Θεοῦ οἰκονομίας χατὰ Θεὸν ὀφειλούσης ἐγχειρίζε- 
ῃ - ΦᾺ » ΄Ν » ὌΠ, δ ρΓο΄ο΄ Ἂ 9 σθαι τοῖς ἤδη ἀπόδειξιν δεδωχόσι τοῦ δύνασθαι εὐα- 
’ ὩὉ 4 - - Ἴ 

ρέστως τῷ Κυρίῳ τὸ ἐγχειρισθὲν οἰκονομεῖν. Καὶ 
; τ: 

χαθόλου ἐν παντὶ πράγματι τὸν προεστῶτα ἀνημο- 
᾿ ἐπε απο ΤᾺ Ρ' 

νεύειν ἀναγχαῖον τῆς “ ἁγίας Γραφῆς λεγούσης, 

Μετὰ βουλῆς πάντα ποίει. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ Ον. 

υιινιφι ἰλ φιιὶ αοοοάϊπι αὐ ἤραίγος ἀοϑθαπὶ 
δἰαίηι ατίος δ ϊδοθγο. 

ΒΈΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥγωροϑιὶ ἡπάϊοαθαπε. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΕ΄. 

Εἰ χρὴ τοὺς εἰσερχομένους εἰς ἀδελφότητα εὐθέως 
; “ Ν7 

τέχνας οιδάσχειν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οἵ προεστῶτες δοχιμάσουσιν. 

ΙἹΝΤΕΆΕΟΘΑΤΙΟ ΟΥἹ. 

Ομ ιιδηιοαϊ τηιιϊοιῖς ἐπ Ππαίσιιηι σοοϊοίαίθ τειὶ 
ορογίθαϊ αὐ μϑοσαίογος οοπν γ θτιεος. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τομριθ. δὲ πηοάτι5. ῬγΘ ΡΟ του ᾿πἀϊοῖο ἀ6- 
δου παι, ΒΡΘοΙα ἶβ ἔπ} νΊθΌγ ἃς ἐοίατθ ΘΟ ΡΟΥ]5, 

τιπ} Πα Ὀ᾽ τὰ ἀπ Π11 5. τπππ αἰβου ]Π6. ῬΘοοδι]. 

ἃ Βορ. ῥυΐπιιβ προεστῶτος τὴν φροντίδα χαὶ τὴν δὸ- 

χιμασίαν ποιουμένου. 

» γεδίογος ἄπο 1 τὶ ὡς θεοῦ οἰκονομίαν κατὰ θεὸν ὀφεί- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ρ-΄. 

Ποίοις ἐπιτιμίοις κεχρῆσθαι δεῖ ἐν ἀδελφότητι πρὸς 

τὴν τῶν ἁμαρτανόντων ἐπιστροφήν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾽ Ὁ Ὁ , 5 ῃ ν.’ 
Ἐν τὴ τῶν προεστώτων δοχιμασία γνωριζέσθω 

ὃ χαιρὸς χαὶ ὃ τρόπος, χατά τε τὴν ἡλικίαν τοῦ σώ- 

ματος, καὶ ἕξιν ψυχῆς, χαὶ ἁμαρτήματος δια- 

Ρ φορᾶν. 

λουσαν ἐγχειρίζεσθαι. Ῥάυ]ο μοὶ ᾿ἰάοπι Ν95. εὐαρέστως 
τῷ θεῶ. 

ὁ Νοοοπὶ ἁγίας ΔἸ ὁχ ἀπιϊαιῖς ἐὐἰθιις5 ΠΡ εὶς, 



πεαύυκ ΒΛΕΥΙυ5. ΤΚΑΟΤΑΤΕ. υ90 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΡΖ'. 

᾿Βάν τις ἐπιθυμίαν ἔχειν “λέγη τοῦ συζῆν ἀδελφό-- 
τητι, διὰ δὲ τὴν πρὸς τοὺς οἰχείους χατὰ σάρχα 

θεραπείαν, ἢ χαὶ διὰ τελέσματα πολλάχις ἐμ - 
ποδίζηται, ἅπαξ ἑαυτὸν ἀποδοῦναι τῷ τοιούτῳ 

βίῳ, εἰ χρὴ συγχωρεῖν αὐτῷ τὴν πρὸς τοὺς ἀδελ- 

φοὺς εἴσοδον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ῥὴν μὲν τοῦ χαλοῦ ἐπιθυμίαν ἐγχόπτειν οὐχ 
ἀκίνδυνον" οὗ μὴν οὐδὲ τῷ εἰσιόντι καιρὸν διδόναι 
τὰ ἔξωθεν χαὶ ἀλλότρια τοῦ χατὰ Θεὸν βίου λογο- 
ποιεῖν, ἀσφαλές. Εἰ δὲ εἰσιὼν ἑαυτὸν ἀποδίδωσι 

“τοῖς ἔσωθεν μηδὲν τῶν ἔξωθεν ἐπεισφέρων, ἐλπί-- 

δα ἔχει χρηστοτέραν. 

ΕΡΩ ΤΗΣῚΣ ΡΗ΄. 

Εἰ χρὴ τὸν προεστῶτα ἐχτὸς τῆς προεστώσης " λα- 
λεῖν ἀδελφῇ τιν: τὰ πρὸς οἰχοδομὴν τῆς πίστεως. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἐ 4 » ΄ ᾿ -» , ᾽, 

ν τούτοις οὐ σώζεται τὸ τοῦ ἀποστόλου παράγ- 

γελμα, εἰπόντος" Πάντα εὐσχημόνως χαὶ κατὰ τά- 
ξιν γινέσθω. 

Ε 

ἹΝΤΕΒΒΕΒΟΘΆΤΙΟ ΟΥ̓ΤΙ. 

δὲ φαῖς ἀϊσαξ οι ρ6Γ6 56 οἱιπὶ Γγαίϊγίνιις υἷνοτθ, σϑά 

ἐαπιθῖε ρΓΟρίοτ' οὐ “θη τεΐιπι ψιοεῖ κιεῖς 5 διπισιτηι 
σαγπόπι ρῥγορὶπῃμῖς ργιδειαπάμπι ὁδὶ, αἰ 

δἰΐαπι ῥγορίεν ἰγίϑιία φρο ἱπιρεεϊϊαιιτ χιο-- 

τηϊτειι5 Οπιτιῖπο ἀπιρί θαι αι ἐμ ἰδππ οὐδ υἱΐατα, 

απ ἀὐρόσδιις αὐ γγαίγες εἰ ρεγπιϊ εἰ ον δαί. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οπρῖάο «φαΐϊάοπι αὺϊ Ροπίαιιθ ποῃ θχβοὶπαϊ-- 

τὰ δἴπθ ρουίοι!ο : ΠΟάι6. ἰἀπιθπ οἷ , 411 56ΠῚ0} 
᾿ποΓοϑϑιι5. δἰ Ὁ 7 [ΘπΊριι5 δὲ ἔοι] 61} ΓῸ5 ΘΧ ΘΓ Πα 5 

οἵ ἃ νἱΐα βοοπάψαπη ΤΠ λθιιπὶ ᾿πϑιϊταϊα ἃ] 6 πὰ5 ἔγὰ- 
οἴαπάϊ ἄγ ταΐα πὶ οϑι. Ουοά δἰ ἰπθγθϑϑιιβ 4015 
βϑίρϑιιπι γοθιι5 ἱπίου πὶ ἀθάαι, πθὸ αυϊάἀαιδπηὶ 

5ΘΟΙΙΠῚ Αἰ οΓἂ  ΘΟΓΕΙΠῚ {π|26. ΘΧΊΘυ Πὰ διιηΐϊ, 5. Πι6- 

Ἰϊογθπι 6 56 5ρθιη οβίθμαϊε. 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΠ. 

“«“1π σοπνεπῖαξ ΡῬτιδ[εοίιι, ΡΓωίθοία αὐοθηίο, 

Οἰίπι ΣΟΓΟΤῸ αἰΐφιια ἰοφιὶ (6 ἰϊς φιι αὐ βαοὶ 
ταὶ οαϊίοτιοπι μεγιϊποπῖ. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τπ ἷ5 ΠΟΠ βου Γ} ΡΥ ΘΘΟΘΡ ΠῚ ΑΙ ΡΟΒ[ΟΪΪ, 411 1. ον. τῆ, 

ἀἰχῖς : Οπιπία ἰιοπιθσίθ οἰ φϑομπάμηι ογαϊποπι ήο. 

απί. 

ΕΡΩΤΗΣΙῚΣ ΡΘ΄. 

Εἰ γρὴ τὸν προεστῶτα μετὰ τῆς προεστώσης συνε- 
“ ῃ 

χῶς διαλέγεσθαι, χαὶ μάλιστα ἐάν τινες τῶν 
ἽΝ "- , » ’, , 

ἀδελφῶν ἐπὶ "τούτῳ βλάπτωνται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος" Ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθε- 
ρία μου χρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως ; χαλὸν 

ἃ ἘΔ ιὶ λέγει. ΑΥ ἄτιο Μ55. λέγῃ. 
« γεῖίεγοβ ἱγὸ5 ΠΠΡγὶ τοῖς ἔσω. ΑἸϊάπαπιο, Ροσὶ ες. 

Ξεοϊιπά 5 εἴ οὶ ἔξωθεν περιφέρων, ΑἸ ἄτιο Μ5ς5. ἐπεῖσ- 

φέρων. Ἀδς. Ῥγΐπιιι5 ἐπιφέρων, 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΆΤΙΟ ΟΙΧ. 

“κα. εσοπνοπῖαϊ ρμγ[εοϊιπι οπην ργδ[εοία 7π6- 
ψιιοτεῖοτ' οοἰϊοψμὶ : εἰ πιαχίηιθ σἱ ἰὰ αἰϊηιιος 

ἤταίγες οὔεπάαι. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Οὐπὶ Ἀροβίοὶ 5 ἀἰχοῦῖε : ΖΦ Ὲ ψιιϊά δπῖπι ἰἰνον- 
1. ον. το. 

ἰα5 πιϑα ἡμάϊεαίιτ αὖ αἰΐα σοπϑεοίοπίϊα ὃ ποὴ ἃς 20. 

4 (οάοχ 60]. πρεεστώσης ἀδελφαῖς λαλεῖν τά, Νες 

ἴτα τπαα]ίο ἰηέγα ἄπο Ν55. οἱ Ν οβα. παράγγελμα, λέγοντος, 

» Οοάοχ (ΟΡ. ἐπ 
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ὐ Το [ὉΘΡῚΣ ἸΠη]ΡῚ ἐρϑιιπὴ αἸσοπίθηι : δογι τεδὶ 51ι- 
τι5 ἰαὸ ροϊοοίαϊο, πὸ ψιιοεϊ οὔ[επαϊοιζπι ἀ46-- 
πεῖς Ενατιβοίίο (Ἰγί σι; δὲ χυοδλά βθυὶ ροῖθβι,, ο εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, χαὶ ὅση δύναμις, ἐπὶ τ 
γἉγΊογὰ ὈΡον] γᾶ ι6 ΘΟ]] αι ἔλοθγο ρθε ρΓὸ- 
τπππῇ δϑῖ. 

5. ΒΑΒΙΠΓΠῚ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΒΠΟΟ. ἈΠΌΟΠΙΕΡ. 

΄ Ἐς ΄ ΓᾺ ΠΣ ΤᾺ ΄ 
τ σασναν ΑΥΤΟΝ λέγοντα, ὅτι Οὐχ ἐχρησάμεθα 
" ὲ πόϑευτα {Ὁ ΕἸ ΄ “- - τῇ ἑζουσία ταύτη, ἵνα μὴ ἐγχοπήν τινα δῶμεν τῷ 

3, 
ῶ- 

'' Α ΕἸ 

σπανιώτερον χαὶ εὐαπαλλαχτότερον συντέμνειν τὰς 

συντυχίας. 

--ς-τττττττ:------------------------------------- ---------------- -- ----- ὦὃὦὃ»ΝςὋςὦὁὦὁὦὁὦὁὦὁὦὁὦὁἢὁὦὁὋὦὋὃὋὃὋὉὖὉὖὉὖὉὖὉὋὯἣ᾽ἣὯἣ᾽ ΞΞ-.----- --- -- ΞΟ .--Οο,ς-ς -----. ϑοῦῦῦῦῦ--οῬο-- -Ο-ρ----------ο------------------- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧ. 

«1π| ΞΟΥΌΓΘ δοπιογὶ σοπ ιθηίε., αὐδ556 ορογίθαι 
Θδἰζατη ἴρδαπι 56 ΠΟΤ ΈΠΙ. 

ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἠοποϑετι5 σαι Π 5116 ΘΟΓ ΠῚ ἰρϑὰ βθηΐοσο ἢθὲ 

ΘΟ ΓΈ5510 56 ΠΙΟΓΙ,, 4] 5οῖ 6. ἃς Ρυπἀθπίον ροπῖ- 

ΤΟ ΠΕΙ8 ΑΙ 7116 σΟΓΓΘΟΠΟΠΪ5 ΠΊΟΕ τ1ΠῚ ρΟϑ51} 5.1: ΘΈΓΟΓῸ. 

ἘΕΡΩΤΉΗΣΙΣ ΡΙ΄ 

ο-Ν ΓΜ 1. ᾿ ΄ Ὁ “- 
Εἰ χρὴ» ἑξομολογουμένης ἀδελφῆς τῷ πρεσθυτέρῳ, 

ἸῸΝ Φ Ξ 
χα: τὴν ἃ πρεσδυτέραν παρεῖναι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εὐσχημονέστερον χαὶ εὐλαδέστερον μετὰ “τῆς 
δας ὑκμος , ἜΗΝ πρεσθυτέρας πρὸς τὸν πρεσθύτερον ἣ ἐξαγόρευσὶς ( 
᾽ὔ Ἀ 

γενήσεται, τὸν δυνάμενον ἐπιστημόνως τὸν τρόπον 
τρεῖς τὐνετν τ. , ΞΕ ἐν, 

τῆς μετανοίας χαὶ τῆς διορθώσεως ὑποθέσθαι. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΧΙ. 

Ομπὶ ςθπῖον ἰρ56 }ιι55ὶξ αἰϊφιϊα ἃ ξογοτγίῥιις Πεγὶ, 

πιϑδοϊεπίο ἴρδα 5ϑτιογε., ἀπ σαπῖον ἐἰα ἤιγ αο 

πιογίίο ἱνιαϊστιθίπ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

{πὰ} ορίπιο. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡιΙΑ'. 

Εἰ τοῦ ποεσξυτέ εγέσθαι τ ΄ ἘΞ τοῦ πρεσθυτέρου γενέσθαι τι προστάξαντος ἐν 
ταῖς ἀδελωαῖς “- Πα μέ εσδυτέοαε ταις αόξλφαις, παρ Γηγνῶσιν τῆς πρεσουτερας ᾿ ὰ 
εὐλόγως ἀγαναχτεῖ ἣ πρεσδυτέρα. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Καὶ σφόδρα. 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΗ. ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΡΙΒ'. 

Ὄ: ες ε τιν ἀνα τ τρολο, , 
δὲ φιιὶς ασοοαϊε αὐ οἱΐαπι σι σθοιιπάϊιπι Ποιιπὶ Ἑ, Ἐάν τις προσέλθῃ τῷ κατὰ Θεὸν βίῳ, εἰ ἀκόλουθόν 

ἐδῖ, οοπνοτίπ ἰαῖεπι τϑοὶρὶ α ρτ[εοῖο οἴϊγα 

7πΓαἰχιισα τιοίϊίϊαπι : απ ροίτπις ποῈ οππὶ ἐἰἰϊς 

ηιιοῆτιδ ρῥγῖϊι5 σοπηπιισιοατὶ οροτίοαί. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Το ΐπιι5 ἀοοθὲ ΟΡ ρα πι[θη θ πὴ ἃΠηΪοῸ5 ἃς γἱ- 

ς Ἄδα. ΡΥίπηιβ εἴ οβ5. μιμεῖσθαι αὐτόν. 

ἃ Ἄερσ, Ῥυίπιις χαὶ τὴν πρεσθῦτιν παρεῖναι. 

6 Απεχαϊ ἄτι Πἰρτὶ ρουϊηθ αἰ αὶ διὰ τῆς πρε- 

σθυτέρας, ΡΕῈΓ ἴρδαπι ϑσεπίογεπι. Αἴ (]Ρ. μετὰ τῆς 
εσδυτέρας. Οὐοάπαπι 510 1Ππ|4 σοι οσβίομῖβ σοπὰβ, 

ἄς 400 Ἰοχαϊξαν ΒΑΣΙ τι5, πο ἀρογία φαϊάοπι ἐσ ατα- 
οἷς. ᾿ἰχαδε : Ξο ἴαπιοπ οπὶ ἀσαᾶῖαγ ἦα σοπξοββίοπο, 

45 Ργοσρυίογο ἢϊ, Ἰοπβο Ρτοραθη ι5. υἱάοίαν ἐς 

π᾿ 

ἔστι τὸν προεστῶτα ἄνευ ἡνώμης τῶν ἀδελφῶν 

τὸν τοιοῦτον ὃ προσδέχεσθαι, ἢ δεῖ χαὶ αὐτοῖς 

πρότερον ἀνατίθεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ Κύριος ἐπὶ τοῦ μετανοοῦντος συγχαλεῖσθαι ὔ 

(σηἤεξοίομο ϑδογασηθηΐα! Ξουπιοπθπὶ ΠαΡοτὶ. ΑἸΙ- 

«υαπίο ροβὲ Οοἶοχ (0]Ρ. τὸν δυνάμενον εὐσχημόνως καὶ 
χατὰ τάξιν ἐπιστημόνως τὸν τρόπον. 

ΓΟ οάοχ ΟΟἹΡ. παρὰ γνώμην. Μοχ ἴάοπὶ ἢ 
σφόδρα εὐλόγως. 

8 εβ. ῥυίπιιβ τοιοῦτον δέχεσθαι. (οάεχ (01Ρ. δέ- 
ξασθαι ΠΡΙάοια εὐϊα χαὶ αὐτούς. Απεφαὶ ἔγὲβ Πθτὶ 

Ρτγαίον (οπιθεῖ, αὐτοῖς, τοοῖο. 



ἘΕΘσΌΤῈ ΒΕΒΥΒ ΤᾺΛΟΤΑΤΆ:. 

ποὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας διδάσχει. Ὥστε 

ἀναγχαῖον πολὺ μᾶλλον ἐν "γνώσει πάντων τῶν 

041 

οἶποβ οοηγοολυῖ. Οὐ γ 6 Πλ]10. Παρ 15 ΠΘΟΘΘΒΔΥ ΠῚ 

δϑῖ, τς 15 Ζυ] δοσθάϊε, βοῖθ πεῖ ι5. οἰ πο 5 [γα τὶ - 
ιν δή φ᾿ῖο : . 

ἀδελφῶν προσδεχθῆναι τὸν προσερχόμενον, ἵνα χαὶ ϑὰ 115. διιβοὶ βίαια, τα πηι! πίοι 56 οἱ σαπάθαηι., 

συγχαρῶσιν ἀλλήλοις, χαὶ συνεύξωνται Ὑχᾶρ: Ἴλοις, ς : ει ῬΓΘΟΘΠαΓ, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΙΓ΄. 

Ετὶ δύναται ὃ φροντίδα ψυχῶν ἐγχεχειρισμένος φυ- 
λάξαι τὸ, ᾿Εὰν μὴ στραφῆτε χαὶ γένησθε ὡς τὰ 

παιδία" ἐπειδὴ " πρὸς πολλὰ χαὶ διάφορα πρόσ- 
ὠπα ἔχει. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΊΗ. 

“«{1π| ροσ5ῖϊ ἐξ οι ἀπιϊπιαγατη οἰγα οοτιοτοαϊία 6εΐ. 

οὕϑόγνατὸ ἐἰϊμα ; ΝΊδι σοηνουϑὶ [πΟΥ Εἰ5 οἱ ἔχοι ἀγαειι τα. 
ὩΣ [Ὁ ΘΓ 15. δῖοι ράγγα]! : φμαπαοφιϊάεπι τὸς ἐἰὶ 

δ5ΐ οἴιπὶ τις ρογϑοτιῖς οἰ αἀϊνογοῖς. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τοῦ σοφωτάτου Σολομῶντος εἰπόντος, Καιρὸς Ρ 

τῷ παντὶ πράγματι, εἰδέναι χρὴ ὅτι καὶ ταπεινο- 

φροσύνης, χαὶ ἐξουσίας, χαὶ ἐλέγχου, χαὶ παρα- 
χλήσεως, χαὶ φειδοῦς, καὶ παῤῥησίας, χαὶ χρη- 

στότητος, χαὶ ἀποτομίας, χαὶ ἁπαξαπλῶς παντὸς 
πράγματος χαιρός ἐστιν ἴδιος. Ὥστε ποτὲ μὲν τὰ 
τῆς " ταπεινοφροσύνης δειχνύειν, χαὶ μιμεῖσθαι ἐν 
ταπεινώσει τὰ παιδία, χαὶ μάλιστα ὅτε χαιρός ἐστι 
τῶν εἰς ἀλλήλους τιμῶν χαὶ χαθηχόντων, χαὶ τῆς 

περὶ τὸ σῶμα ὑπηρεσίας ἢ θεραπείας, ὡς ὃ Κύριος 
ἐδίδαξε ̓ ποτὲ δὲ τῇ ἐξουσία κεχρῆσθαι, ἣν ἔδωχεν α 
ὃ Κύριος εἰς οἰχοδομὴν, χαὶ οὐχ εἰς χαθαίρεσιν, 
ὅταν ἣ χρεία ἐπιζητῇ τὴν παῤῥησίαν. Καὶ ἐν χαι- 
ρῷ μὲν παραχλήσεως τὸ χρηστὸν. ἐνδείκνυσθαι" ἐν 
καιρῷ δὲ ἀποτομίας τὸν ζῆλον ἐπιδείκνυσθαι, καὶ 
ἐφ᾽ “ἕχάστου τῶν ἄλλων ὁμοίως. 

Οἴλπὶ 58 Θ ἢ ΕἸ551Π1115. ΘΑ] ΟΠΟ ἢ. αἸχουῖ : 7 ῖπ-- Ειεε.3. τ. 
Ριι5 δδὶ οπιπὶ γεὶ, ϑοῖγθ ἐἰθθθπλι5 δὲ Πυιπ}Π1τατὶ, 

οἱ Ροίοϑβίδι: θχθυοθηἦα, δὲ ΓΘΡυΘΠΘηΒΙΟΩΪ , οἱ 
Θχβονγίδ!οηὶ, δὲ πιἰϑουϊοονϊς, δὲ προγίατ 1ὸ- 

4αθπάϊ, δὲ Βοηϊ μια, δὲ ϑθνουϊίαι, οἵ, τὶ 

τη0 γΘ θῸ ἀἸοαπη., γοὶ Θαϊ 116 διιτ1 ἴθ ΠῚ ΡῚ15. 6556. 
Οὐάγο 5ιπῆ δἰ ψααπάο δἀοπάᾳ Βαμα 15. 5ρ66]-- 
ΤΠ, ῬΕΘΡΟΡΙΠΊΠ116. ἐπ] πα Θϑὲ Π ΠΠΠ11ὰ5 : οἱ 
ΤΠ ΧΊΠῚ6 {πΠ| ΟἿ ἔθη ριι5. Θϑὲ τη] ΠΟΠΟΓΙ5 δἵ 

οἰ οίογιιπι. ριϑίδ που, Οροιθιιθ. δὲ οἵδ᾽ 
οἶγοα σοῦρι5 Δ μι θο πα, φαθιηιδάπηοάιππι Τ)ομ}}- 

Πιι5 ἀσοαῖξ : Δα πο γθγῸ ροϊδϑίαϊθ ἃ ΠΟΠΊΪΠΟ :. (ος. 13. 

δὰ «τα! Ποαιί ποι, ΠΟ ἁιιΐθηη δαὶ ἐἰθϑ Γι ΟΠ πὶ 10. 

ττρδάἶτα αἰθπάα πη οϑὲ, οὐπὶ ν] ἀθ]]οθὶ πϑοθϑϑια5 

Ροβίαϊαι Ἰοιθπάϊ ΠΠογίαῖθηιν. ἘΠῚ ΘΧ ΠΟΥ ἈΠ ΟΠ 5 

τθι Ρουθ ὀχ ἢ θοπα οϑὲ θΘη σ 5 : ἴἴὰ ἰθι ΡΟ Ὁ 
ϑθυ θυ θη Θχ σθηῖθ 9 ΘΠ] [10 δϑὲ οβίθπεϊθπα, 

αἴαιθ ᾿π ΤΟΙ 115 γϑθτι5 δ σι} 15, θοάθπι πιοίο, 

ΞΞ------- ---- -- - --- --  ------------------------- 

ἘΡΩΊΤΗΣΙΣ ΡΙΔ'. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΙν. 

Τοῦ Κυρίου προστάσσοντος, ᾽᾿Εάν τις σε ἀγγαρεύση 
μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο- χαὶ τοῦ ἀπο-- 
στόλου διδάσχοντος, ὑποτάσσεσθαι ἀλλήλοις ἐν 
φόδῳ Χριστοῦ, εἰ δεῖ παντὶ χαὶ ἀδτιδήποτε ἐπι- ἢ 
τάσσοντι ὑπαχούειν. 

Οἴιπι ])οπιΐπιις ργαοϊριίαϊ : 51 4υ15. ἴθ δάἀθϑθειξ λγαιι. 5. 

δα τλἰ Πὰν τὶ πιιπὶ..,. να θ᾽ οαπὶ 1Π|0 ἄπο ; 1": 
ἐξεπιηιιθ «“ροσίοἰιι5 ἀοοθαὶ,, τὶ σε )θοιὶ σἑπιῖις κ γες. 
αἰϊον αἰϊογὶ ἵπὶ {πιο Οἢιγιὶ δεῖ, παισὶ ομὶνὶς εἰ 2ι. 

γιιοάνὶς ἱπιρογαπίὶ οὐ δαϊοπάϊιειηι ει. 

ο᾽ 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τῶν μὲν ἐπιτασσόντων ἣ διαφορὰ οὐδὲν ὀφείλει Τπη ρου ηει πὶ αἰ ροπτϊα ορθἸο π εἴα δουι πὶ, 

᾿ Βῖο Ν᾽ οβϑὶϊ ΠΡῸΣ οἱ 411 ἄπο. ἘΔῚ οἱ ἄπο Μ΄. 
ἐν γνώσει τῶν ὁμοψύχων προσδεχθῆναι, ποπ οἰίγα πο- 
{ἱείαπι εογιπι εῖ ἀπὸ ἀπῖπιο υἱνιιῖ. ΜῸχ ες. Ρτῖ- 

τηιι5 συγχαρῶσι χαὶ συνεύξωνται ἀλλήλοις. 

ἃ Ἐατε χαὶ πολλά, Αἱ Υ οβϑὶϊ νοῖας Προ οἱ ἀΠ| 4υα- 

ἴμοῦ πρὸς πολλά, 

»  οίοτοβ ἄπο ΠΥ οτπὶ  ' οβ5, μὲν ταπεῖν Ἰφροσύνην 

δειχνύειν. 

ς (οὐοχ (ο]". ἐφ᾽ ἕχάστῳ. 

4 Ἐάδτῖ οἱ Μ55, αἰΐχιιοι οἷαδυπ' ὧν, σενὶς ἱπιρὸ- 



οι - 

Ε 

υ4} Β. 

ΦΌΙ 5. Ἱπηρογαταν, Π1Π1] οὔίσονα ἤθροι ; ποατιθ 

᾿ Θηΐπὶ Νίοβοϑ ΤΎΠΟΙ ΓΘοί 1 510] σΟΠΒΙ] απ ἤΔη- 

[61 ἈΘΡΘΙΠΔΓα5. 65. ΟἿ Δι 6 Π} ΘΟΓΙΙ., “185 

Τα θηταν,, Θχίσιθα πη ΠΟῊ 511 (βου θη (α]}1ἃ δἰ 4 α]- 
ἄδην αὐνουβαηταν" τπϑηαῖο Το] ηὶ, αἰαξ σΟΡΓΙΙΠ1-- 

Ράπε ΠΠπ4, ἀὰϊ γθ, {185 ῬΡΟΒΙ Ια δἱ1., Δ πηϊχία, 

Ἰρϑίιηι. πλλ}18. πη 415. σοΟἸ Πα πᾶ ΠΕ : ἃ]1ὰ οοηνο- 
πἰπιηΐ οααπὶ τηλη]αῖο : 4}1ὰ... ΘΙ Ϊ Δ ΠἸ5Ὶ ἀρΘυῖΘ. ΟἿΠΠη 

60 ποῃ οσοηνοπίδηξ,, Δ Ππνὰπὶ ἴάπιθη., ἃῸ ψϑ] 

ἀαιηϊπίου!α φαθάαπι πη πάαιὶ 5ιιη1)}, ΠΘΟΘ556 οδὲ 

. ΠΙΘΠΔ ΠἾ556 ΑΡΟΒ[Ο]], 4α] ἀἰεῖτ : Ῥγορλοίϊας ποῖ 

ἘΞ ΡΟΓΉΘΤΘ : οηυπῖα απῖθηι ρΓοναπίθς, σιιοί "οπιιπι 

ὁδί ἰοποίο : αὖ οπιτιὶ δρεοὶθ πιαῖα αΡοειϊποῖίο σὸς; 

νὰ Τγϑ5., Οοηϑιϊα ἀδεισιιονίος., δὲ οπτίθηι αἰ- 

εἰζιιαϊπιοθι οαϊοϊ ἐπίοηι 56 αὐἰνοῖδιισ σοϊθηίατη 

Τεὶ, οὲ π᾿ σαριἰνι αΐφτη, το ἰσοτιῖθς οηιτιθπιὶ ἱπι- 

ἐοἰϊοοίτιπι ἐπ οϑοθηιίμην ΟἸιρῖ δεῖ. Οὐιλγθ 5] «αἱ 
4πο4 ομμπἶπο ΟΠ οορθας οτιηὶ τηδηκίαίο ΤΟ ΠΝ ηΐ , 

ἀπ οἱ οοπάπιοαϊ, ΠΟΡΪ5. ῬΡΘΡΟΙρί ταν, 14 τἀπιαίάπι ἡ 

Ὀ δὶ νοϊιιπίαϊθι 5 ΠἸοϑὴτι5. αΠΠσ ΘΠ ΕἸ τπ5 116. διιβοῖ- 

ΡΘῦΘ ἀοθοιηι5., ΘΧϑθατιθητο5. αιιο ἀϊοίαμι ὁ : 
Ονοάϊομιος αἰ(ον" αἰιογὶ ἵπι οἰαγίίαίε ΟΠγίςιὶ. 

Οἰτπὶ νϑῖὸ ἃ αι φποα σοπίλαν τ. 511 πιὰ πη αῖο 
Τλοιαϊηὶ 5 ἀπ 1 συγ πη} αϊ . ἀπ Πα πἰπθὲ, ΠΟ Ϊ5 
ἃ}0 αἸΐχιιο ρυθοθρίαπι ἔθου, τὰ πὸ ΟρρΟΓ ιΠ6 ἐ!- 

οθηλ5 : Οὑδαϊτο ορογὶοὶ 1260 πιαςῖς φίάηι ἢο- 

πη ϑιι5 : ΥΠΘΙ ΠΟΤ Ὸ5. ΟΠ}. 4] αἷΐ : υΖ{όπιιηὶ 

αἰιΐθηι τιογι 5ϑη μθηάτι", 56εἰ βωδίοπιξ αὖ ἐο: σία 

πο πονογιίτιί ὑοοόπι αἰϊοπογιιπι, οἴ ἈΡΟΚ(Ο]] 

οτἴαπι {|| 56 οι τ 115. ΠΟβιν 5. ΘΛ τα ἀιιδι15. 651 νῸ] 

Ἰρ805. ἀηθϑὶος. ρθυβινησθιθ Πἰ8. νυ} ῖ5 : Μἰεἱαηιοὶ 
πος ἱροὶ, απ ἀπισεῖης εἰ οιὐἶο ὀναπφοἰϊτοί υοὐὶς 

Ῥιιογχιαηι “πος ὀναπροίίξανίηιιις φοϑὶς, ἀπα-- 

«ἠδηῖα οἷς. Ἐκ «αϊθιι5 1ΠΠπ|4 ἀοοθηλ"., 404 Ἰϊοοὶ 
ποοροϑι ἀπο παχῖμηα. ΠῸ5. αἰτησαϊ, δὲ σ]ουία 
ῬΡδτον τποάτιι ΘΧΘΘΙ]αΙ, «αἰ νοῖαϊ, αιοά ἃ Πο- 

ταΐπο προ γάτα πὴ 651, ἀπ σοητνὰ απο {16 νθειο- 

υἷι, [ποϊοπάπιπι δια θαῖ, 15 ουνῖ5. Πομλαμ αΠ|- 

δοητὶ [πρϊοπάτι5. Θϑὲ τι ΘΕ Πὶ ΘΧΘΘουΆΠΠΟΙΙ Πὰ- 

μοπάιιϑ. 

γαπῖὶ, Ἀοσ. Ῥυϊτπ 5 ὡδύήποτε ἐπιτ. 5θῆϑι ΠῸῚ ἀἰποῖπα ει, 

Αἱ (οάοχ (ο]". ὅ, τι δήποτε ἐπιτ. ψιϊεάνις ἱπιροναμ: 

“πο τλοἱτιι5 ν᾽ οίαν οἵ γοῦῖιβ. 

τοῦ θεοῦ, Πριάσοπι ἄϊιο Μ55. τὰ δέ 

ἐστιν ἤτοι παραφθείροντα. 

ΓΝ εῖοτγος ἄπο ἸΠεὶ ἀναγκαῖον οὖν. 

8 Νυϊραία ἴγὸ5 οἀι οπο5 οἵ πηῖι5 Δία, ἀπὸ παντὸς 

ἔργου πονηροῦ, αὖ οπιπὶ ΟρενῈ πιαῖο. ΑἸΔ ττὸς. Μ55. 

ε ἴὕπιυς Μ5. ἐντολὴν 

Ὡν σι 

ΒΑΘ ΟἸΒΑΆΚΕ ΒΕ ΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΔἈΚΟΘΗΙΕΡ. 

παραδλάπτειν τὴν ὑπαχοὴν τῶν ἐπιτασσομένων 

οὔτε γὰρ Μωσῆς παρήχουσε τοῦ Ἰοθὸρ ἀγαθὰ συμ- 

Θουλεύσαντος. Τῶν δὲ ἐπιτεταγμένων διαφορᾶς οὐχ 

ὀλίγης οὔσης (τὰ μὲν γὰρ ἐναντίως ἔχει πρὸς τὴν 

ἐντολὴν τοῦ “ Κυρίου, ἤτοι παραφθείροντα αὐτὴν, 

ἢ μολύνοντα πολλαχῶς ἐπιμιξία τοῦ χεχωλυμιένου " 

τὰ δὲ συνεμπίπτει τῇ ἐντολῇ" τὰ δὲ, χἂν μὴ συν- 

εμπίπτη χατὰ τὸ πρῦϑανε ἐς, ἀλλὰ ὑπ τῶρν τ 

ἀναγ- ᾿ 
χαὶ οἱονεὶ βοήθειά τις ἐστι τῆς ἐντολῆς), ἡ 

χαῖον Πα θαι τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος - Προ- 

φητείας μὴ ἐξουθενεῖτε " πάντα δὲ δοχιμάζοντες, τὸ 

χαλὸν χατ ΤΘΘΙΣ ἀπὸ παντὸς δ εἴδους πονηροῦ ἀπέ- 

χεσθε- χαὶ πάλιν - Λο γισμοὺς δαῦ σι ρους ες, χαὶ 

πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θε- 

οὗ, χαὶ αἰγμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπα- 

χοὴν τοῦ Χριστοῦ. “Ὥστε ἂν μέν τι συνεμπῖπτον τῇ 

ἐντολῇ τοῦ Κυρίου, ἢ συυμδαλλόμενον ἐπιταχθῶμεν, 

ὡς τοῦ Θεοῦ θέλημα σπουδαιότερον χαὶ ἐπιμελέ-- 

στερον καταδέχεσθαι χρὴ πληροῦντας τὸ "εἰρημέ- 

νον, ᾿Ανεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη Χριστοῦ. 

σρταν δέ τι ἐναντίον τῇ τοῦ Κυρίου ἐντολῇ, παρα- 

φθεῖρον ἃ μολῦνον αὐτὴν ἐπιταχθῶμεν παρά τινος, 

καιρὸς εἰπεῖν τότε, Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ 

ἀνθρώποις, μνημονεύοντας τοῦ Κυρίου λεγοντροΣ 

Ἀλλοτρίῳ δὲ οὐμὴ ἃ ἀχολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐχ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φω- 

γήν" χαὶ τοῦ ἀποστόλου τολ μήσαντος ὑπὲρ τῆς 

ἡμετέρας ἀσφαλείας χαὶ αὐτῶν χαθάψασθαι τῶν 

ἄγγελον δι ὧν φησι᾿ Κὰν ἡμεῖς αὐτοὶ, ἢ ἄγγελος 

ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζητ αι ὑμῖν. παρ ̓ ὃ εὐηγγελισά- 

ἐξ θα ὑμῖν, ἀνάθεα ἔστω. Ἐ ὧν παιδευόμεθα, 

»χἂν ὑπερθαλλόντως 
πὰ χὰν πολὺ γνήσιός τις ἢ, 

ἐνδο ἔος ὃ χωλύων τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου προστεταγμέ- 

νον, ἢ τρότθεπων ποι-ῖν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ χεχωλυμένον, 

φευχτὸς ἢ χαὶ βδελυχτὸς ὀφείλει εἶναι ἑχάστῳ τῶν 

ἀγαπώντων τὸν Κύριον. ᾿ 

Ῥυαῖον νοςς. ἀπὸ παντὸς εἴδευς πονηροῦ, αὖ οπιπὶ 5ρ6- 

εἶς πιαία. 

ἃ Βοος. τουτί ἀχὸ λουθήσουσιν, οἱ ἴα φιοάαὸ ἴῃ Ἀδρ. 

Ῥυΐπιο βου ρὕα πη τανοηΐίαν τπᾶπι βοσαπάα, 

ν Ψοῖογος ἄσο Πρνὶ εἴ δά χαὶ ὑπερθαλλόντως. Βα. 

ῬΥΙΠλτ5 χὰν ὑπερθαλλόντως. Τριάοα. Ἰἄοπι Ν5. οὐπὶ 

(10. κωλύων τι τῶν 

ζ. Μὸχ Ἰἄοαι Ν95. κεκωλυμιένον, βδελυχτός, 

ρος Ἐ ΔΊΣ ἔγνων ὑπὸ τοῦ χυρίου, 
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ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΙΙ. 

Πῶς ὑπαχούειν ἀλλήλοις χρή. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς “ δούλους δεσπόταις, κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου 

προστεταγμένον " ὅτι Ὃ θέλων ἐν ὑμῖν εἶναι μέγας, 
ἔστω πάντων ἔσχατος, χαὶ πάντων δοῦλος. Οἵς ἐπι- 

φέρει δυσωπητιχώτερον " Ὥσπερ ὃ ΥἹὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που οὐχ ἦλθε διαχονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι χαὶ 

χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου “ εἰρημένον" Διὰ τῆς 

ἀγάπης τοῦ Πνεύματος δουλεύετε ἀλλήλοις. 

ΨνΠ 38 ΤΠΑΘΟΤΑΤΕ 012 

ΙΝΤΕΚΆΟΘΛΤΙΟ οχν. 

Ομοπιοεῖο αἰζον αἰϊοτὶ οὐθάϊι ἀονοαι. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

. γο αεὶ ἀομλ  πῖ5 5ουνὶ, ρυοιΐ ἃ Πθομηΐηο Ρυθθοο- 

Ρίμμη ὁδὲ : μὲ υμῖι ἱπίθγ ὑὸς 6556 Ἰπαβηιι5, Μαγο. το. 
οἱι οἰπτεπιπι ἐεΠ{ἰηατι5, οἰ οπιτΐτιι σόρντις, Οὐΐθιι5 1 δ 

μι οἰϊοδοίονα οἱ δα ρουθαδάοπάιιπι ἀριονα αὐ- 

Ταηρῖε : Ομοπιακηιοάϊιπι Εἰζπι5 Ἰιοπυϊπῖς ποῖ θδ- Ιδἰάςν, η5. 
παὶξ τοὶ τυϊχιϊ γα δέτι" οἷ, «εἶ τε γϊτιϊδίΓαὐοῖ : θυ 

Ῥτοῦξ ἃ} Αροβίο!ο ἀϊοίιιηι οϑὲ : εν οἰιαγί[αἰθηὶ Θαὶ. 5,18. 

δρίσγίπι5 5σογρῖ6 ἱπινίοόηι. 

55Ξ5--:---:Ξ::ΞΞ:-Ξ:Ξ:Ξ:Ξ::.:.:..Ξ:--------.-5.:::-.----.---..-:..--.---------- ------------------------ """"-"""-"-"“"““------------ ------ τ ---  - - - 

ΒΕΡΩΤΉΣΙΣ ῬιΙς. 

Μέχρι πόσου ὑπακούειν δεῖ ἐν τῷ κανόνι τῆς πρὸς 
Θεὸν εὐαρεστήσεως. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ ἀπόστολος ἔδειξε, προθεὶς ἡμῖν τὴν τοῦ Κυ- 

ρίου ὑπαχοὴν, ὃς ̓ Ιδγένετο ὑπήχοος μέχρι θανάτου, 

θανάτου δὲ σταυροῦ " καὶ προειπών ἼΤ᾽ οὔτο φρονεί- 

σθὼ ἐν ὑμῖν, ὃ χαὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΥῚ. 

“«Γ1ἀ φιιοσάηι {θγἶτιο5 5656 εἰοῦοί θα θη εἶθ 76 
οὐεαϊοπίϊα, πὶ ΣοΥρ ΙΓ τηθη δα, “πα ἢ) 60 

Ρίασοιο μοϑοίπιιΣ. 

" 

ἈΒΒΡΟΝΘΙΟ. 

οο Αροβίο]ιιβ ἀθουῖ, ργοροϑίία πο} 5. ορὸ- 
ἀϊοπεῖα ΤλομἸ πὶ, αι ἄρ τι5 65 οὐ θεϊθτι5 τἰδητι6 ἀεὶ ρ.ρρ. Ὁ. 

πιογίθηι, τιοτθηι ἀτίσπι οὐ μοῖς : ααὶπ οἱ ἀἶχογαι 8. 
δηΐθα : "706 Ξοπϊ6 ἐπ νος, φορά οἱ ἐπ ΟἸιγισίο γριὰ, ν. 5 

«Ἷ]όϑιι. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡιΙΖ'. 

Ὃ μὴ πληροφορούμενος ἐν τοῖς χαθ᾿ ἡμέραν πρὸς 
τὴν προκειμένην ἐντολὴν ἐπιτάγμασι, τέχνην 

“δὲ μαθεῖν ἐπιζητῶν, ποῖον πάθος νοσεῖ, καὶ εἰ 
χρὴ αὐτοῦ ἀνέχεσθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ τοιοῦτος χαὶ αὐθάδης, χαὶ αὐτάρεσχός ἐστι, 

χαὶ ἄπιστος, ὅτι οὐκ ἐφοδήθη τὸ χρίμα τοῦ Ἰζυρίου 

εἰπόντος Γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ἦ ὥρᾳ οὐ δοχεῖτε, ὃ 

ς ἘΔΙῚ ὡς δοῦλος. ορ. ῥΡτίπιις ὡς δοῦλον. ΑἸΠ ἄπο 

Μ55. ὡς δούλους. 
ἃ (οᾶοχ ΟἹ}. ὑπὸ τοῦ Παύλου εἰρτμιένον. ΑἸΤααπῖο 

ΤΟΝ, τι. 

ἹΝΤΕΒΕΟΘΆΤΙΟ ΟΧΥΤΙ. 

Οεεὶ ποτὶ ἀϑ5θη {7 ἰἰς ἡπ οἰδὶ φιοιϊαϊθ ἐπ ιιτι- 
δισίμγ, αὶ ργοροσίίιπι φιιοιαπι πιατι αι 

σοποῖαι, οπρὶλ ὐθγο ἀγίοπι θάϊσοογο, ψιαϊὶ 
πῖον ἰανογοῖ, οἱ τειπιητα οὕ δαὶ ἰοϊεγατὶ. 

Ε 

ἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐἱϊ οδὲ Βα] ϑιηοα!, 5 Θὲ σΟΠἰπ]ᾶχ, δὲ 51}01- 
ποτ ρ5ὶ Ρἰαοθηθ, δὲ ἱπουθά]ι5 Θϑὲ : σα πάοαμ!-- 
ἄδπι ποῖ {ἰπιιῖ Τα ϊοία πη Το ηἷ, 4αὶ αἰχὶ : 

᾿ἰηΐτα ἄϊιο Νῖ:5. οἴιπὶ 55. ὁ ἀπόστολος ἐδίδαξε. Ποιὰ, 

γο55. εἰ (01}». προσθεὶς ἡμῖν. 

ὁ οουΐα δὲ Δα ἴτα ὁπ: ἐχ ἀπε ϊαιῖ5 «πιο 5 ΠΡ τῖσ, 
42 
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Ζοοντο,ήο, δέοι μαγαιὶ : ψιία φιια ἤιοτα πιοπὶ ριιαἰὶς, Εὶ- 

ΒΑΒῚΙ ΟΥΒΑΒΕῈ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΔΆΘΗΙΕΡ. 

Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται: οἰ γὰρ χαθ᾽ ἡμέραν 

{ϊιις ἱοπεϊνιὶς ετῖοῖ. 51 4015. Θπὶπι ἴθι βίπσι- ἐδ χαὶ χαθ᾽ ὥραν προσδοκᾷ τις τὸν Κύριον, ἀγωνιᾷ 

115 δὲ φαυανὶβ μονα ΠΟ πλϊ ππιπὴ δχβρθοῖδε, ἰ5 50] Ποἶτο 

ἈΠΙΠηΟ 65[, πὸ ἀἴθπι μΟά θυ πτιπη ΟἰϊΟ5115 ργείθυθαξ, 

πἰ 46 δι ΡΠ Ϊι5. οαγατ, Οποά δὶ 7ι|55ῖ5. Γαθυς 
αὐίϑηι δά ΐβοθνθ, ὁχ ομϑάϊθπεϊα ᾿ά Ἰπουιιπὶ γοίογαι, 

αὖ ΡΙασθαι 60, ΠΝ Δι 6} ΘΟ ΘΠ ΠΟ μν ο" ργοὸ- 

ΟΓΑΒΓΠ ΠΑ ΠΟΠΘΠΊ. 

5 -- ἕὥἕἝ..---------.-------------.--.-----------οο----
---------------ς-ςς-ς---ςς--ς- 

ἹΝΤΕΒΒΒΟΘΛΤΙΟ ΟΧΥΤΙ. 

Ομ ςἰγθμιαις δδὶ πὶ πιαπάαιο σοπεϊοιο, σοὶ 

“οι ψιοά εἰ δὶ τιοτὶ ρῥγιβοίρίξιιν, Ξ6 φιιοί ἴρξο 

σπἶι, φιαοηι πιοτοθέίθηι πανοῖ. 

ἘἈΈΒΡΟΝΕΙΟ. 

ΤΠἴὰ5,. αὶ 5:0] ρ᾽ασθῖ. Οὐσμὶ δυο. ΑΡΟβίο τι 
ἀϊσαι : ἔτει ηιῖςιιε ποκίσιεηι ὑΓΟσῖπιθ σι μία- 

εϑαϊ ἐπ νοντίηις κεἰ ἐρεἰϊοαιοποηι, πὰ δα ιι6. ΠῸ5 

Ἰηντιθι ᾿ῖ5 485 ΘῈ] πη σὶε νϑυὶβ : απ δὲ ἴρδθ 

Ομγισιμις ποι οἰϑὶ ρἱαοιιῖξ ; Ἰναπηῖ 6 ἢ 5 510] ρθυ- 
οαϊαπὶ πο556 ἀδἴεῖ, {αὶ ρ]ασδὶ 5᾽ δἰ πηι ρϑὶ : τ π- 

διΐαπι {16 ἰάθαι οοπίμμμαχ 6556. δὲ ᾿πιγαοῖα ὈΠ15 

σΟὨνΙΠΟΙ αν". 

πῶς τὴν σήμερον ἀργὸς μὴ παρέλθη, καὶ πλέον οὖ- 
δᾺ ὅὲεν περιε εργάζετ' ται. Εἰ δὲ ἐπιταχθείη μαθεῖν τέχνην, 

ε  ὑπαχοὴῇ ἐχέτω τὸ χέρδος τῆς πρὸς Θεὸν εὐα- τυ «- 

3 

εστήσεως, χαὶ μὴ ἐν τῇ ὑπερθέσει τὸ χρίμια. 
Ὄ 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΡΙΗ΄. 

δες ὙΞΣ, τρν ΕἸ 
ἐντολὺν.. χα' εργάξζομενος οὐχ 

5, 3 - ᾿ 
ὃ ἐπιτάσσεται, ἀλλ᾽ ὃ αὐτὸς θέλει, ποῖον μισθὸν 
. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Αὐταρεσχεΐας. Τοῦ δὲ ἀποστόλου λέγοντος" 
ΕΗ 4 - - " . , ΓΙ ἐΥγ 
ἕχαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἄρεσχέτω εἰς τὸ ἀγα - ἐ ῃ 

Ξ πὰ 
σσοτέρως δυσωποῦν- 

αὐτὸς ὃ Χριστὸς 

θὸν, πρὸς Ὀεκθ ΙεῦδΣ χαὶ πεέρισ' 

τος ἐν τῷ Ὁ ἐπενεγχεῖν, Καὶ γὰρ α 
͵ 

οὗχ. Ἐς σεν; γνορίξεν ὀφείλει τὸν ἑαυτοῦ 

χίνδυνον ὃ αὐτά ρεσχος " ἐλέγχεται δὲ ὃ αὐτὸς χαὶ 

ἀνυπόταχτος. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΙΧΝ. 

«1. ἰἰοοαὶ τιπϊοιίψιιο ἀϑϑισπαίμηι κἰϑὶ 
τοι αΓο, οἱ αἰϊιια ρείεγε. 

ΟΡιις 

ΒἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

απ ονοάϊοπιεϊα, ἴσας Ἰᾶτα (Ἰστι πὰ θϑῖ, Πἰ ΠΉ1 165 

5.105 αἰ πηουΐθηι 5486 ὀχτοπήδε, 46] αἴα πὴ Πλτι Πτι5 
4 τϑοιβαῖ, δὲ γθα τ ἈἸΠα, ῬΡΙμητιην νἸο]αΐ ο}"- 

δαἀϊοπεῖαπι, δὲ ἀρθγῖθ ἰθοϊαγαξς 56. τϊπῖ τὴ ἃΡπὸ- 
δα556. βθιπθ βίη : ἀοὶπ 6 δεῖ} Δ] Τοσιιι θεν ]-- 
τΠῈ τηδ]ουτιι [πΠῚ 510], ἔπη} εἴθ ῖθ. ἀπ ΟΙΟΥ δχϑὶ- 

56τι ΑΡοεὶτ δπὶπὶ μ] γίβαιιθ Ἰαπυαμπι ΘΟ Πγ Ἰοτῖο-- 
πῖβ, ἃς βεῖρϑιιπι δὰ πᾶπο ἀϑϑιιθίδοϊς. Εὶ αιιοπῖαπη 
ΠΟη ροϊοϑὲ ππιιβχαίβαιιθ ἡπ Ἰοὰν αι σοπάπιοαι 

510], ΠΟΠ ΓΑΤῸ ΟΡῚ5. 5101 ποχίτηι ἀ6] 151. Αὐἀπως 

ἃ ἘΔ ἕχαστος ὑμῶν. Αἴ Μ55. ἄπο ἡμῶν. 

» οἴογοβ {αδίθιον ΠΠΡΥῚ ἐπενεγκεῖν. δι ὑπενεγκεῖν, 

« Τὰ οβοὶὶ Οοάϊος εἰ ἴῃ Ἀθα. ῥυῖπιο ῥτὸ μ. 

δἰταν ὅρον. 

ΔΙοχ ἄπο ΝΞ5. χαὶ ἑαυτὸν 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΡΙθΘ'. 

Εἰ ἔξεστιν ἑχάστῳ παραιτεῖσθαι τὸ ἐγχειρισθὲν ἔρ- 

γον, χαὶ ἄλλο ἐπιζητεῖν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΤΣ ΜΝ - Ἁ , ’ ,΄ 

Ὡς ὑπαχοῆς, χαθὼς προείρηται, μέχρι θανά.-- 
ἘΝ Ὁ θα ἣ 

του ἐχούσης τὸ“ μέτρον, ὃ τὸ ἐγχειρισθὲν παρα!- 
, Ἂ Ψ'" - - ᾿ Ἀ ε τούμενος, χαὶ ἄλλο ἐπιζητῶν, πρῶτον μὲν τὴν ὕπα- 
τς ον ͵ . Ἔν : , 

χοὴν διαφθείρει » χαὶ φανερός ἐστι μὴ ἀρνησάμενος 
ἑαυτόν - ἔπειτα χαὶ ἑτέρων χαχῶν πλειόνων ἑαυτῷ ὶ 
τε χαὶ τοῖς λοιποῖς αἴτιος γίνεται. Καὶ γὰρ θύραν 
[- Ε Ε - Ἃ 
ἀντιλογίας τοῖς πολλοῖς ἀνοίγει, καὶ ἑαυτὸν πρὸς 

ταύτην ἐθίζει. Καὶ ἐπεὶ μὴ δύναται ἕχαστος δοχι - 
᾿ ἕ Ξ ; 

μάζειν τὸ συμφέρον, ἐχλέγεται πολλάχις τὸ βλα- 
βεοὺῦν ε .“- Υ̓͂ Κκ κ ἕξ , Ἂν ἀν 3 

ῥερὸν ἑαυτῷ ἔργον. Καὶ ϑπονοίας δὲ πονηρὰς ἐμ- 

ἃ (ὐοάϊοος ποπη}}}}1 ἀντιλογίας τοῖς λοιποῖς, οαίεγῖς. 

δαρβῖπάς ἄπο 4πο- πρόσξσις-ει, 

4ὑς Μϑς. ἕκαστος δοχιμάσει. 

πο -- 
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ποιεῖ τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς προπεπονθὼς ἦ τῷ “ἔργῳ 

ὅπερ ἐπιζητεῖ, ἢ οἷς συνεργάζεσθαι ἀνάγκη. Ὥστε 

χαθόλου τὸ μὴ ὑπαχούειν πολλῶν χαὶ μεγάλων χα- 
χῶν ἐστι ῥίζα. Εἰ δέ τινα λόγον ἔχειν νομίζει τῆς 

παραιτήσεως τοῦ ἔργου, φανερούτω τοῦτον τοῖς 
προεστῶσι, χαὶ χαταλιμπανέτω τῇ ἐχείνων δοχι- 

μασία. 

ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 015 

ΡΓᾶν 5 [γΑΓΓ 015. 55 ρ ΟΊ ΟΠ 65 πιονοῖ, ἰἀ ΠῚ Δ ΠῚ οἱ 
Οροῦὶ «ιοά τους, 6586. τηαρὶβ ἃ 1 οπι5, (πα πὶ 
1ἰ5,. υ  υιβοιι πὶ ΟΡΘΟΓΑΥῚ ΠΟΟρ556. οϑῖ. Οἰάγθ, τ πὸ 

νουΡο, ἐπι ρου πὶ εἰθιγθοίαγ τη] οσιιπὶ ἃς ἴπσοη- 

τὐπιπὶ πια] σι πὴ τ ἀἶχ οϑῖ. Οποα οἱ ᾿Π 6556 510] γὰ-- 
τἰοπθι ΑἸ τα πὴ ΟροΥ 5 Γθοιιβαπαϊ μαῖοῖ, ἀθοίαγοὶ 
1Π| πὶ ρυεοίθοι5, Ἰάαιιδ ᾿ρ5ῖ5 οχροπάθηδαμ γο]ϊη-- 
Ππ  Ἰ᾿Φ 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΚ'. 

Εἰ δεῖ ἀπιέναι που χωρὶς ὑπομνήσεως τοῦ προε- 

στῶτος. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου λέγοντος - Οὐδὲ γὰρ ' ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ 
ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐχεῖνός με ἀπέστειλε" πόσῳ μᾶλλον 
ἕχαστος ἡμῶν ἑαυτῷ ἐπιτρέπειν οὐχ ὀφείλει; Ὁ 
γὰρ ἑαυτῷ, ἐπιτρέπων, δῆλός ἐστιν ὑψηλοφροσύνην 

νοσῶν, χαὶ ὑποχείμενος τῷ χρίματι τοῦ Κυρίου εἰ-- 
πόντος" Τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν, 8 βδέλυγμα ἐνώ- 
πίον τοῦ Θεοῦ. Καὶ καθόλου τὸ ἑαυτῷ ἐπιτρέπειν, 
ὑπαίτιον. 

ἹΝΤΕΒΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧ. 

“1π οοπνεπῖαί αἰΐψιιο αὐῖνο, πιοάογαίογο ποῖ 

ΡΓίιΣ σοπηπιοποζαεοίο. 

ἈΈΒΡΟΝΒΕΙΟ. 

(πὶ Ποπηΐηιι5 ἀϊοαξ : Δίοψιιο θπῖηι αὶ πιδῖρϑο 
νεπὶ, 59 {16 ηἰδ πιϊοῖξ, αιαπῖο πηαρῖθ. ππιι5- 
«ιίδαιιθ ποβέγιιμι πο ἄθρει 5  ρδὶ {|| ρϑυπῖι- 
ἴογο ̓  Ἐπίτηνοιο ἰ4 αὶ 5101 ᾿πά !σθὲ, οἴαγθ οβίθη- 
αἴ ἸΑθοΟνα ΓΘ 56 ΠΊΟΓΡΟ 5 ρου) ἷδθ, 56 τ|6 θ556. ὁὉ- 
ποχίπηι Ππ Ἰοο Τ)οπηΐηϊ, φαΐ αἶχῖς : Ομοΐ Ποπιῖ-- 
τιϊ δτι5 αἰμση δσὶ, αὐοπιϊιαῖο 65ὲ ἀτιῖθ ΤΠ ειτα. Ἐὺ 

ἴπ 51 Πηπιᾷ «τ τὰ πὶ 5100] ΡΘΥΠλἰττοτο, ἰἃ νἱτῖο 
ἄδῖιν. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΚΑ'. 
Α 

Εἰ ἔξεστι " παραιτεῖσθαι τὰ βαρύτερα τῶν ἔργων. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ γνήσιος ἐν τῇ πρὸς Θεὸν ἀγάπῃ, καὶ βέθαιος 
ἐν πληροφορίᾳ τῆς παρὰ τοῦ Κυρίου μισθαποδοσίας, 
οὗ τοῖς γινομένοις ἀρχεῖται, ἀεὶ δὲ προσθήχην ἐπι- 

ΡῚ - ῃ , ΠΕ, τ ΝΕ 
ζητεῖ, χαὶ τοῦ πλείονος ὀρέγεται. Κἂν ὑπὲρ ἢ δύνα- 

μιν δόξη ποιεῖν τι, οὐχ ἀμεριμνεῖ, ὡς πληρώσας 

τὸ μέτρον " ἀγωνιᾷ δὲ ἀεὶ, ὡς ἀπολιμπανόμενος τοῦ ΗΝ γωνις ᾽ ἔ 
πρὸς ἀξίαν, τοῦ Κυρίου ἀχούων προστάσσοντος, 

451 ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΙ. 

«1π [ϊοραὶ σγανίοτα Ορέγα ΤδοιιδαΓὸ. 

ἘἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ουἱ νϑγθ οἵ βίποογα Τηϑῖιηὶ «Πρ, οἱ σοπϑίδηίον 
0 σονῖο θχβρθοίας γϑι νυ θυ πέία πὶ ἃ Πομλἶπο τη Υ-- 
οράθπι, πο τια αι πὴ Ρ ἘΘϑΘη ΕΠ} 115. σοπίδηϊιι5. δϑῖ, 

56] σϑι ρον. Αἰ {πὰπὶ ΤΟ αΪΡῚΣ ἀοοθϑϑίοπμθηι,, οἱ 
φυϊάἀ απ ἀπηρ 5 Θχορίαϊι. ἘΠ τὰ πηοιϑὶ σι ργὰ ὙἱΓῸ 5 
«υϊάρίαμι οἰοοῦθ ν δῖ, ΠΟ πο δϑὶ δδοιι- 
ττι5, Τὰ Πη πιὰ πὶ {|| ΠΠΘΠΒΌΓΑ ΠῚ ἱπ] Ρ] νους : αυΐπ 

ὅτι Ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διατεταγμένα, τότε Β ροΙἴτι5 50}ΠΠΟἸ τι ϊ ΠΟ ΠῚ ἀσβ ἀπ πὶ ματα, γϑ αι «] 

ὁ (οᾶοχ (0}}». τὸ ἔργον. Μοχ εὐἀϊιὶ μᾶλλον ἣ οἷς. 

ὸχ μᾶλλον εἴ ἴῃ Ν οβϑῖϊ Οοάϊος εἰ ἴθ «υαΐμον ΑἸ1ῖ5 
ποι Ἰορίταν, 

ΓΆΕρ. Ῥυίπηις οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ΑἸϊφιιαπίο ροϑὶ Οοάοχ 
ΟἹ". ἕκαστος ὑμῶν. 

ε ὕπυς Με, βδέλυγνα ἐστιν. ΠρΙἄοπι δα. τουεῖις 

ἐνώπιον χυρίου. 
ἃ Ἄορ. ῥγίπιιιβ εἰ ἔξεστί τινι, Μοχ ἰάοπι Μί5, παρὰ 

τοῦ θεοῦ μισθαποδοσίας. 
υ Ἄδερ. Ῥυίπιις δύναμιν δόξῃ, τὸ ἔργον" ἀγωνιᾷ δὲ ὡς 

ἀπολιμπανόμιενος, οἴο. ΑἸΙφιαπίο, ροβὲ Οοάοχ ΟΟ]Ρ. 

διατεταγυιένα ὑμᾶν. 

42, 

οαπ.7. 2,8. 

Ζεις.16.15. 



Διο.17.10. 

Θαϊ.8.νή. 
Ῥηρν. 3. 
13. 1΄. 

2. Τεςς.3. 

8. ε[4. 

70. 
ο᾽ῦ 5. ΒΑΆΒΙΠΙ ΟΈΒΘΑΠΕΙ ΘΑΡΡΑΠΟΓ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

Δ Ἂ - σμεν" ὃ ὠφείλομεν ποιῆ -- οὐ 
Ιοηβ6 ἈΠ 51: ἃ ἀοθλτα ρου οοιοπθ, ἀπ ἴθηβ Πομ- λέγετε, δοῦλο! ἀχρεῖοί 

. τ -:». ᾿ δι .,..9 . εἶ ν Ὁ κ ᾿ Δ} ἴα ῬΥΘΡΟΙ ΘΗ ΓΘ : (ὐἸμηι ΚδΟΟΤΙ ς οὐληΐα σαι, πεποιήχαμεν" τοῦ δὲ ἀποστόλου, ᾧ ὃ χόσμος 
Ζι ρυοθρία βιιτεῖ, ἔπιὶ εἰϊοῖίὁ : δολνὶ ἱπιεῖϊος ἐσταύρωτο, χαὶ αὐτὸς τῷ χοσμῷ, μὴ ἐπαισχυνθέν- 

. ρ - - ζ ἜΡΙΣ Π ΕΣ) 5 δι Πιτ5 γμοά ἐἰονεν πεῖς ας ΓΘ, {θοῖπειι; ἰϊομ. τος εἰπεῖν, ὅτι ᾿Εγὼ ἐμαυτὸν οὕπω λογίζομαι χα- 
ν τῶ τυ ΄ ἊΧ “» σα}. ἀ1 1} Αροϑιο τ... οααϊ πε πεἶτι5. ον ποἸ ἤ χα τειληφέναι. “Ἕν δὲ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμε- 

Ὧι 

ρα, ΘΕ 056. πιιη40, απ Πδο ἀἸθου 6 νϑυϊ 5. ΠῸΠ. νος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενος, χατὰ σχο- 
δι : Εξβο πιὸ ποτά αν ί ΤῸ ἙΟΠιρΓο ιοπεΐσδο. Ο πὸν διώχω ἐπὶ τὸ βραδεῖον τῆς ἄνω πλήν τοὺ 
ἔγητεπε αἰιθηι,  ψιίάθπι τοῖγὸ σιπὶ οὐϊὶνῖ- Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὃς χαίτοι ἐξουσίαν ἔχων, 
βοδηδ, αὐ θὰ Ὁ6ΓῸ Ὁ διεεπ ῬΓΙΟΓα ἐχίοπάογις τὸ εὐαγγέλιον χαταγγέλλων, ἐχ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν, 
τη οἴρϑις, «αἱ ἐἰδοιἱπεαιπιπι ρον ςοχπον., αὐ ὕγανίαπ Ἢν χόπῳ χαὶ μόχθῳ, φησὶ, νυχτὸς χαὶ ἡμέρας οἐρ- 
διρογῸ υοοαϊξιοτιὶς 7]1)εὶ ἴηι ΟἸιγίσίο 716 ει. Οὐ γαζόμενοι, οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα 

. ὁπ 51}}1, υἱροῖθ δνδησοι την ΔΩ Π ΠΕ Δ ΠΕ, ΟχΧ ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν εἷς τὸ λἱμεῖσθαι ἡμᾶς [- ὔ ᾿ τ΄ σι τος [᾿ 5 
Θνδηρο]ο νῖνορο ἸΙσθυοῖ, αἷὰϊ : 1ὲ ἰαϑοτο οἱ {αἰἰ- Τίς οὖν οὕτως ἀναίσθητος χαὶ ἄπιστος, ὡς ἀρχεσθῇ- 
δαίϊοτιο, τιοοῖθ οἰ εἶδ ὁρογατιιθς, πον ιιοα τοὶ γχί ποτε τοῖς ἤδη γενομένοις, ἢ παραιτήσασθαί τι 

πανοανῖῖις Ροϊοείαΐδηι, σοὶ εἰ πος ἴρδος ἠοστπαηι ὡς βαρύτερον , ἢ κοπῶδες; 

αοηπτις ϑοὐῖς ἀεὶ ἐπι ατιάταν τιος. Οὐδ Ἰσίτιι" ἀ60 

5 Πρ  ἄτι5. Θ5ὲ οἱ Ἱπουθά αι] 5., ἘΠ 115. ἥτιδο [ὉΟΘΡῚ, 

τ} τ} ΔΟ΄]ιοβοαϊ, ἅτ Δ] Ια] νοτ σναν ἰτι5 
δα} ἸΔ] ον Ἰοβὶτις ἀθιγθοῖοι 9 

ΤΝΤΕΆΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΗΙ. ΕΡΟΤΗΣΙΣ ΡΚΒ΄. 

: ς ὍΣ ἈΡΡῸ ΠΣ ΔΊΣ 
(ὑιὶ Ἰκθὸ πυιοία ἰγγοσαία {14 τεϊηυϊσιαν αὶ ποι Ὁ ἰμᾶν τις, 

στο ΎΟΙ τὶ τῷ ς γι τ ὅτ Χ ΚΒ, Ὅλο ᾿ ποδί ΤΣ ΔῈ 
αοοϊρίαι νεποαϊοιζοπιοηι, δὶ ἴς αἴσαι : Λισὶ ἀο- τι, ἐὰν μὴ λάδω εὐλογίαν, οὐχ ἐσθίω " εἰ δὲ 

ἜΡΙΝ - δ τοῦ ἀνε ἐεῦ ἙΘΡεΤῸ δοποεϊοιὶονιοηι, τιοσὶ θεὸ ; παιηιεϊεῖ [ε - αὐτοῦ ἀνέχεσθαι. 

τιμηθεὶς εὐλογίαν μὴ λαδεῖν, λέγη 
τ 

γοπάι5. οἱϊ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΣᾺΝ , 3 , "Ἐ ᾿ Ξ Ἔ 
Εἰ μεν τοσουτοὺυ ἐπιτιμίου αςζιον τὸ πταῖσμα, ὡς (δνῖθ ἀπ ροοοδίιιην. ταπῖα, πγυϊοῖα εἰσ πιιηι 5, 

χαὶ τοῦ φαγεῖν χωλυθῆναι, ὃ ἐπιτιμήσας δοχιμάσει τ ἰδ. ἀγοθα τα ἃ 5.) Π10 Ο1}00., ΡΛΌΡΘιι5. [|6}1-- 
σαῖς, αὶ ρασπαμι ᾿ὰπο ᾿ννοσαν τ. Οιοα δὶ αλιῖ5- Ί : 

: ἰδ τν δέν οὐ ΕΕτκτι Ἧς ἘΣ ΤΈΒΤΗ ὌΝ 
Νἵαπι Πα ἰτπι5. Γπουῖὲ οποάιοιίοπο 50] ἱπάίρηιθ, θη, συγχωρηθεὶς δὲ φαγεῖν οὐχ ἀνέχεται, ὡς ἀπει- 
οἵ δάθῃαὶ [λοι ταῖο οἱ ἀαΐα, δάθυα ἰἀ μη θ ἢ γοοιιβοῖ, αὶ θὴς ἐν τούτῳ χαὶ φιλόνειχος χρινέσθω "ἅμα χαὶ 

ἑαυτὸν γνωρίζων χαὶ ἐπιγινώσχων, ὅτι ὃ οὐχὶ θερα - 

Ρ ἘΣ ΤῊ ΞΘ πο οτος ἘΠΓΕ 
πάντως. [ἰ δέ μόνης τῆς εὐλογίας ἀναζιός τις ἐχρι- 

ἰ5 Τὰ τπα πὶ σοπταηιαν ἴῃ πος δὲ ρουνίοαχ {π6}- 
οθειν. Αἴάο. δα πὶ ΠΟΥ. 56 ΠΙΘ ΕἸ 511), ἴπ10}}}- πεύει ἑαυτὸν τοῦτο ἐπιζητῶν, ἀλλὰ ἁμάρτημα 

ϑδϊάιιθ 56 5:1 ,ἄ πὶ ποο ἤχου οπιρῖς, ΠῸπ πιθἀονϊ, ἁμαρτήματι συνάπτει. 

56 ρϑοοαῖαπι ροοσαῖο Δ ἤπηβονο, 

ματι. Οὐτὶ ροΐοβὲ αι ποο Ἰοθο τὸχ εὐλογία, 5ἰ σα - 
δεῖς: Ξε, αὐ νόγιπι αδαν, αἰ 81} οὰ ἀο τὸ οοσίο ἀΠ] νυ πανὶ 

Ῥόβδὸ ἀν ιίτον. Ῥοΐοβι Ἰρῖταν ἀσοὶρὶ ἀ( γι τ απ ἀκ 

Ῥγὸ βαρ] οὶ ρυροβιζοσιμλ. Ροποιιοιίομιθ, ἀὰϊ μιῸ 

ς (οἄεχ (0]"». ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιδαρῆσαί 

τιναν οὐχ. ΑΙχααπίο ρόϑὲ ἰάοιι δῖ5, οὐπὶ Πλορ. ΡυΐπιῸ 

βαρύτερον καὶ χκοπῶδες. 

ἃ ψείογοβ ἅτιο Περι]: ὅτι οὐχὶ θεραπεύων ἑαυτὸν τοῦτο 

ἐπιζητεῖ, ἀλλὰ καί. δυθίηάς Οὐάοχ (0]}». ἐπὶ ἁμαρτή-  ΕἰιοΠιατνίβεϊα, 



ποῦν ΒΕΕΥῸΒ. ΤΕΛΟΤΑΤΕ. ὑ41 

ΦΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ::-----:.-------------.
“------“""""“---------ςςςς- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΚΙ". ἹΝΤΕΒΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟΧΧΗΙ. 

βάν τις λυπῆται μὴ ἐπιτρεπόμενος ποιεῖν, ὃ μὴ δὲ εὶς αργὸ ἤέγαιὶ πῦπ μεγπιίε «ἐνὶ, μὲ ψαοῖαι 

δύναται ἐπιτηδείως ποιεῖν, εἰ χρὴ αὐτοῦ ἀνέ- “μι ἀρίο [ασογε ποτὶ μοῖθσι : ἴσπα ἰοἰόγα πεῖς 

χεσθαι. δεῖ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Περὶ τούτου εἴρηται πολλαχοῦ, ὅτι χαθόλου τῷ 1)6 ᾿ιὰς τὸ εϊοίαμη οϑὲ ρ᾽θγίδαιθ ἐπ ἰοοῖβ, αι 
θελήματι τῷ ἰδίῳ χεχρῆσθαι, ἢ ἐπιτρέπειν, παρὰ ἴῃ τιῃϊνογϑιιμι ΡΓΟΡΥΐα γο πίε. τὰ, ἃ. ΡΓῸ ἂν- 

ἐ: ς Ξ “5 ἘΩ͂. : χ Ἂ ᾿ 
τὸν ὑγιῆ ἔστι λόγον᾽ χαὶ τῇ δοχιμασία τῶν πλειός-. Μ᾽ 10 ἀρόγο, ἰδ απὶ 518 ἃ γθοίᾶ γϑιῖοη6 : ἰϊθηι- 

» ΄ » , 58 - . - - 
νων μὴ ὑποτάσσεσθαι, ἀπειθείας χαὶ ἀντιλογίας 416, φαοα μ᾽ υσίαιπν ἐμοῖο πὸπ ράγογο, θϑὲ οοη- 
ἔχει τὸν κίνδυνον. ταπηαοῖο δὲ σοπίοπεϊοπ 5 ρθουν ἃ ἶνο. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΚΔ'. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΙν. 

Εἰ δεῖ μετὰ αἱρετιχῶν "ἢ Ἑλλήνων χατὰ συντυ- δὲ ψιιαπάο [οτγίε ἱποίάοτῖε ἡεῖςρίαπι ἵπι Ἰουθίϊσος 
χίαν εὑρεθέντα που, ἢ συνεσθίειν» αὐτοῖς, ἢ ἀσπά- απ π᾿ σοπίϊϊες, ἀπ ἰς ἄενοαὶ απ οἵ ἰρ δὶς 
εσῆαι αὐτούς. οἰΐναπι σαρογ 6, αι ἴρδος δαϊμίαγε. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τὸν μὲν ἀσπασμὸν τοῦτον δηλονότι τὸν χοινὸν ϑα ται πθπ αυϊάθπι, 51 νυ] δι !οοῖ Ομ Πηιι ἢ Ϊ5 

ἐπ᾽ οὐδενὸς ὃ Κύριος ἀπηγόρευσεν, εἰπών: Ἐὰν Π|ὰ 511 εἰ νυ]θανῖ5, πὰ]]0 τποάο νϑειῖε Ἰομπμΐπιι5, 

ἀσπάσησῆε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσόν οἵπὶ ἀϊχοτῖς ; δὲ βαϊπίανεγιιἰς ἀπιῖσος ϑδσίγος Δίαιλι. 5. 
ποιεῖτε; Οὐχὶ χαὶ οἱ ἐθνικοὶ οὕτω " ποιοῦσιν; Περὶ Β ἐαπίμιπι, φιιϊά απιρίτιις ζαοϊιὶς ὃ Ποπιπὸ εἰ εἰβιπῖοὶ “ἢ ϑ ᾽ ρ : ἢ ν 

ἜΣ ΕΞ , ἜΥΡΕΣ.Σ- : : : : 
δὲ τοῦ συνεσθίειν, ἔχομεν παραγγελίαν τοῦ ἀποστό- σἱο {αοἰπιπὶ ἢ Οὐοά γογὸ δά οἰδιιπι τπιπὰ οαρίθῃ- 
λου, ἐπὶ τίνων χρὴ παραιτεῖσθαι τοῦτο, εἰπόντος. ἄτι ἁἰεἴποι, Πα Θπλιι5 ρυθοθρίιπι ΑρΡΟβιο}1, αι 

Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ, μὴ “ συναναμίγνυ-. ἀοοθιηαν, ἵπ 4υΠθι5 ᾿οο νἱτανὶ ἀθθθαὶ, ἴα ἰο- ἘΦΣ 
΄ δι ΣΎ ᾿ . δαρὸν παν ὦ -- . . ον. ὃ. 

σῆαι πόρνοις, χαὶ οὗ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ χό- ἀιοπεῖ5 : δογίροὶ νονὶς ἐπ ορίξιοἷα, τι δοπιπιῖδοο- απ ποτ 

σμου τούτου, ἢ πλεονέχταις, ἢ ἄρπαξιν, ἢ εἰδωλολά- γοπεῖνιϊ οὐιπὶ [Γογτιϊσαγιίῖς, ἀο ποτὶ οπιπῖπο οιεπὶ 

τραις, ἐπεὶ ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ χόσμου ἐξελθεῖν. χογπὶοαγιϊς Πμπεγτι5 παιιπαϊ, ἀπὲ οαπὶ ἀναγὶς, αι 

Νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ “συναναμίγνυσθαι. Ἐάν οἐπι γαραοῖδνιις, αἰ ἑοίοτιιπι οἰεἰἰογίϑιις : αἰϊο-- 
τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, ἣ πόρνος, ἢ πλεονέχτης,ρ πεῖν εἰονογειῖς πιΐψι6 ἐδ πος πιιπάο θα ϊ556. 
ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, ἢ μέθυσος, ἢ ἅρπαξ, δ ιιπο ἀἰίεηαι σογίρσὶ σον ὶς, τιὶ τι σοπιπιϊσοθαμιὶ- 
τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. πὶ. δὲ αἰϊᾳιιία, πιιὶ (γαίεγ πιοπιϊπαίιι, 6δὲ ἀμί 

Πογπίραιίον, αὶ ἀνάγιι5, αἰ ἰάοἰϊς σοτνίθτις, απ 

πιαϊεάϊοιις, αὶ οὑτίοσιις, απ ταραχ : σιίμι 6}ι|5-- 
πιοαϊ πὸ εἰϑιιπι φεϊάοπι οσαρίαιῖς. 

αν Ἄδρ. Ῥυίμηιις. οἱ (0]}, αἱρετιχῶν ἣ μετὰ ξλλύήνων ἢ «Οὐδοχ (ΟἹὈ. μὴ συναναμίγνυσθε. 

Ἰουδαίων, ἘΦΙ οἵ αἸτὶ ἄιτιο Μ55. ὅν ἴπ σοπίοχαι, ἃ Βοος. ῥγΐπηιβ εἴ (0]Ρ, μὴ συναναμίγνυσθε. 

» Απεϊᾷηϊ ἄν ΠΠνγῖ ἐδνιχοὶ τοῦτο ποιοῦσι. 



ὑλὃ ἘΠ ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΆΠΒΕΝΣ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ἈΠΟΠΙΕΡ. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΙΞΙΞΙΞΙΞΞΙΞΞΞΞΙΙΣΙΞ--- ΤΙ ΙΤ-- ΠΣ" "σ΄ 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧν. [ 

Οεὶ πειτιῖς αἰϊφιιοά ογϑαἰϊειιτνι 65: δὲ τιθιγεῖτιθ ατὲ- 
χποπῖίο Καοῖὶ αἰϊηιια ργίον ἰά φιιοά οἱ ἐπ] ινι- 

εἰμι {αὶϊ, απὸ μἰτα φαπι ἱρεὶ ργιϑογί ρει 

δ5ῖ : ἴδπὸ ἀοΡοὶ ἰώ τίσις Τοιΐποτο. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΑἸ φαϊὰ 5} πη θ Πρ 5] ἀβϑιι πη θυ 8 ἢπὶ πὶ Θυβ.11} αἰ5- 
Ῥ᾽ϊοθε Πθὸ : ποάιθ 4 σοηνθηϊῖ, ΠΟΙ 16 δχρϑάϊε 

15 {αῖθιι5. ν᾿ ποα]ι πη} ΘΟ ΠΒΘΡ ἃ Π65 ρᾷοἷ5 ἴῃ δ[π610 
651. Οἱιο 5ἱ ρουβθυθυαυθιῖ ἴῃ 511 θυ ουν Ἰα, Ῥγῶ- 

αι 14 ΟἰΠΟΙ 4} ᾿ρ50. ἀπ !ουν]. ΝΌΠ ΘΗ δουνὰΐ 

ῬΥΘΟΘΡ ΠῚ 6115. ὅτ αἸχῚ : δἰ πε φιῖςημθ πὶ Ζιιο 

" 

ι. ὕον. 
“ἤ- 

γ. 

φοραίιις 6δῖ, ["αίτες, ἵτὶ ᾿ιοο μογιιαπθαΐ : οἵ ἀαοὰ 

ἃ σοι ον Πάπιπὶ πιὰ σῖθ να]οῖ, Δ α1 : οπ ρέμα 

δαρογο, χιίάπι ὁροτί θὲ βαρθνθ, δοε ξάρογο αἱ 50- 
ὑγϊθίαίδηι ᾿ ππιϊοιιῖψιιο οἱοι ]}12 615 αἰνῖ»ὶτ τη θη5τι- 

ταπι {ἀεὶ. 

Ἰζυνι. 1τ4.3. 

ΘΡΩΞΡΗΙΣΙΣ: ΡΚΕΊ 

Τὸν πιστευόμενον ἔργον, χαὶ ποιοῦντά τι γωρὶς 

ὑπομνήσεως παρὰ τὸ διατεταγμένον, ἢ ὑπὲρ τὸ 

διατεταγμένον “ αὐτῷ, εἰ δεῖ ἔχειν τὸ ἔργον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ μὲν ἑαυτῷ λαυῤάνειν καθόλου ἀπαρέσχει 
Θεῷ " καὶ οὔτε πρέπει, οὔτε συμφέρει τοῖς ἐσπου- 

δαχόσι τὸν σύνδεσμον τῆς εἰρήνης φυλάσσειν. Εἰ 

δὲ ἐπιμένοι προπετευόμενος, συμφέρει ἀρθῆναι ' ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τὸ ἔργον. Οὐ γὰρ φυλάσσει τὸ πρόσταγμα 
τοῦ εἰπόντος" “Ἕχαστος ἐν ᾧ ἐχλήθη, ἀδελφοὶ, ἐν 

, , ΟΝ , ε 
τούτῳ μενέτω " χαὶ ἔτι ἐντρεπτιχώτερον, Νὴ ὕπερ- 

φρονεῖν, παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σω- 

φρονεῖν, ἑχάστῳ ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΥῚ. 

Οιια ταίϊοηυθ ἡμὶς ποτὶ υἱποαίμι α΄ σοἰιρίαίο 

δαπεοτιιπι. 

ἈΕΘΡΟΝΒΙΟ. 

ΝΟΙῚΡ6 δὶ ὉΠ|11 115. ΓΟ ΠῚ 56 Ρ6. ΠΆΡΘΓΘ 
ἀρι 56. δἴαϊαθυιε ἀπ θ πὴ ἃ Π]Δ ΘΟ ΘΓ ΠῚ ΘΟΙῚΠῚ, 

418 ῬΓΡῸ ἀἰδῖ1 ἀΒΒιμ 1 ΠΕ)", δῖνθ διανία [πουϊπῖ, 

βῖν 6 Ἰηϑιιανία, 

ΕἘΡΩΤΉΣΙΣ ῬΑΚς-. 

Πῶς ἄν τις ἡττηθῇ τῆς ἐν βρώμασι φιληδονίας. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἫΝ Νεέ ναι ἐξ 
Κρίνας τὸν λόγον τοῦ συμφέροντος, ὁδηγὸν χαὶ 

ἜΤ τὸ ἐπε τα 
διδάσχαλον ἔχειν ἀεὶ τῶν εἰς τὴν χρῆσιν παραλαμ- 

ῥανουμένων, εἴτε ἥδέα, εἴτε ἀηδὴ ταῦτα εἴη- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΥΠ. 

1)ϊοιιπὶ χιΐάθηι Πἰογτὶ πὸπὶ ροσσθ, ηιῖπ ἤόπιο 
ἰγαβοαίμιτ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΕΙ͂Ο. 

Νοη σοητπιιο 5ὶ {60} ροῖθϑι τὶ τη ῖ]65. ᾿Ἰγαβοαῖαν 
ἴῃ ΟΟΙ} 15 το σὶβη. γ τοὶ σΟηϑθπίαπριιι οϑὲ σα 

ὁ Β1ο ἀπιῖχοαὶ ἄπο Πρτὶ. ἘΜΠ αὐτό, 
ΓΟ οάοχ ΟΟ]}. ἀρθῆναι ἀπ᾿ αὐτοῦ. ΑΠῚ φυϊάαπι ες, 

ἠδ9 ΕΡΩΤΉΣΙΣ ῬΚζΖ'. 

Λέγουσί τινες, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι μὴ ὀργισθῆναι 

ἄνθρωπον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ δυνατόν ἐστι τῷ στρατιώτη ἐν ὄψεσι βασιλέως 
ΓῚ - 9. τ 2 Ν ν ᾿ 

ὀργισθῆναι, οὐδὲ οὕτως λόγον ἔχει τὸ λεγόμενον. 

ἐξ δαὶ ἀρθῆναι αὐτοῦ, 



που ΒΥ 5. ΤΙ ΛΟΤΑΤ, 

δὲ γὰρ ἀνθρώπου ὄψις ἰσοτίμου κατὰ τὴν φύσιν 

διὰ "τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ἀξιώματος ἐχώλυσε τὸ πά- 

θος, πόσῳ μᾶλλον, ἐὰν πληροφορηθὴ τις Θεὸν " 

ἔχειν ἐπόπτην τῶν ἰδίων χινημάτων; Πολὺ γὰρ 

πλέον ὁ Θεὸς, ὃ ἐτάζων χαρδίας χαὶ νεφροὺς, βλέπει 

τὰ κινήματα τῆς ψυχῆς, ἢ ἀνύρωπος τὰ εἰς πρόσ- 

ὠπην. 

ἀϊοίταιν, Ἰδιοπΐη δὶ μου  ηἶδ,). 4π|1 σοοι παι 11α-- 

τ} πὶ ΦΘτ1Ὰ}15. 51, ἈΒρΘΟΙα5., 1 νἱτίιηι σοογοθαι 

ΡΙΟρίου εἰα τα 5. θυ ϑια τὰ Π|,. ἀαπτΟ. ΠΠΔρῚ5 
Ἰάθην ν τα Ὀέ ταῖν 5[ οὐ 511 ῬΟ Βαβι}, 56. ΠΟ ΕΠ ΠῚ 

50ο. πὶ Π)θῖιηὶ ἱπ5ρΘοίονθπι Πα 6 ὃ Τλοῖ5. ΘΠΪΠ), 

411 δοραίαται" σουία οἱ σΌπ 65, πλα]0. ππᾶρὶα νἸ 0. 

ἈΠΙΠῚΪ τποἴτι5, πιὰ ΠΟ ΠΟ “πᾶ ΘΟΕ} 15 510} 1οἰτιπ-- 

ΠΡ 

ΕΡΩΊΤΗΣΙΣ ΡΚΗ΄. 

Τῷ θέλοντι ἐγχρατεύεσθαι ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε χα 
Ὶ -- , Ζ ΕἾ ΑΙ 5» ᾿ὴν ῃ ΕῚ εἰς τὴν προχειμένην ἐντολὴν ἐμποδίζεσθαι, εἰ 

συγχωρεῖν. 

ἈΠΟΚΡΙΊΙΣΙῚΣ. 

Σ ΕῚ , 5» , ΝΣ , ΄ 

ὃ ἐρώτημα οὐ χυρίως φαίνεταί μοι πεποιημέ- 
νον. Ἢ γὰρ ἐγχράτεια οὐχ ἐν ἀποχῇ " ἀλόγων βρω- 
μάτων ἐστὶν, ἐν ἣ συμθαίνει ἣ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου 

, ,ὔ , - ΓΙ} , χατηγορουμένη ἀφειδία σώματος, ἀλλ᾽ ἐν τελείᾳ 
ἀναχωρήσει τῶν ἰδίων θελημάτων. “Ὅσον δὲ ἔχει 
χίνδυνον διὰ τὸ ἴδιον θέλημα τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυ- 

, ἘΣ Τ  τν Ὑ  ΡΨ, " 
ρίου ἐκπεσεῖν, δῆλον ἐχ τῶν “ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου 

Η ΄ ἥ, , Φ - -- ͵ - 

εἰρημένων, εἰπόντος " Ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς 
- “- " 

σαρχὸς, χαὶ τῶν διανοιῶν, χαὶ ἦμεν τέκνα φύσει 

ὀργῆς. 

ἹΝΤΕΆΆΘΘΑΤΙΟ ΟΧΧΥΤΙ. 

Ομ σεις ὐτεἶς αὐοεϊιοπίϊώ σιρΓα υἷγὸς παι, ἴα 

“ἰ οἰΐαπι ἐπ πιαπέαίο χιιοι οἰνὶ μγοροηίμε" 

οοπ οϊοηείο ἡπρείϊαίιν, ἰάπιο ἰροὶ ρογπιί{61ι-- 
εἰμι ὁοὶ. 

ἈΒΒΡΟΝΕΙΟ. 

Οἰφϑιο πόθο ποῖ ΤΉ] υἱτὸ ργΟροσῖτα. νἰάθειν, 
ΑΡϑποητα δηΐπὶ ΠΟῚ δἰτὰ ὁϑὲ ἴῃ ΟἸονιιαι ἢ Π1 

ἃ γθη ΡΟΥΠΠΘι πὶ ἀΠΊΟΙΟΠ 6, ὁΧ ἡτπιὰ οοηδο- 

ααΐταν" Θὰ, 4τι85. ἃ ΑΙΡΟϑίΌ]ο νοαγραυτ", ᾿πλῖη0-- 

ἀονατα σου ΡΟ ]5. αἰ ΠἸοτα το, 566 ᾿π ρον θοΙο ἃ Ρ᾽Ὸ- 

ΡΥ 5. γο απ 1} ι15 σθοθϑϑιι. Ομ! ἀτι τ 1 ΡΟ οι[ὁ- 

ϑι1π 51 ἃ τὰ πάαιο Ἰ)ομηϊ πὶ ὀχ οί θυ ον» μι ΌΡΥἸαμὶ 

γοἸ πη ατοπ, Οχ ΑΡΟΒΙΟΪ1 γ θυ} 5. Πατιοῦ, 1 οἷϊ : 

Οὐυἱ. 4. 23, 

Τιοϊοπίος υοἰκιαίος Θαγτῖς, οἱ ΘΗ ΟΤΤΟ ΠΣ 2. 

δἰ ὁγαπιδ πα α Αι γώ. 

ἘΡΩΤΗ͂ΣΙΣ ΡΚΘ'. 

ὋὉ πολλὰ νηστεύων, ἐν δὲ τῇ μεταλήψει μὴ δυνά- Ὁ 

μενος ἀνέχεσθαι τοῦ “ βρώματος τοῦ χοινοῦ, τί 

μᾶλλον ἑλέσθαι ὀφείλει, νηστεύειν μετὰ τῶν 
ἀδελφῶν, καὶ ἐσθίειν μετ᾽ αὐτῶν, ἢ ον Ῥ ὧν; ἢ») 
ἀμέτρως νηστεύειν, ἄλλων βρωμάτων ἔχειν χρείαν βέτρῶς νὴ) ᾽ ἤρω! ἔχειν χρε 
» - 2 ἐν τῇ μεταλήψει. 

ΓΝ . 
ὁιὰ τὸ 

ΛΔΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Νηστείας χαιρὸς, οὐ τὸ θέλημα ἑκάστου, ἀλλ᾽ 

“χρεία τῶν εἰς θεοσέδειαν ἥχόντων " χαθὼς χαὶ Κ- 

ἃ Βορ. Ῥυΐπιιβ οἱ (0}}», διὰ τὸ ὑπερέχον τοῦ. 
» (ὐπ)οιβιι {Ππῶ4, ἄλογα βρώματα, ἴταὰ Τιατίπο τοὰ- 

ἀτάϊι, ἐογγεπὶ εἰνὶ, 

» Βορ, ρυΐπηις ἐχ τῶν παρὰ τοῦ. 
4 Οοιἶοχ (}}», τῶν βρωμάτων, 

ἹΝΤΕΒΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΧΧΙΧ. 

Οὐμὶ πεεἵιεηι γε πιαῖ, οὐ ἰάψιιο ἐπ ἐαρίοπαο οἶνὸ 
ἐοπιπποπι οδοσηι 5} }|ἐγγὸ πογὶ μοί 65: {7 1{1)}ὲ 

ΡΟΙ 5 οεἰΐρογὸ ἄν ει, 76} ετιαγότιθ οαιπ [γαϊνῖ-- 

ὑιι5, οἱ πώ οιίμι ἱρδὶς θίογο, απ, ἐπι οαϊεὶ γ6- 

ἡιπὶΐ δαιιδα, ἐπὶ οἶνο σιιπιθπείο αἰϊὶς οἰ τιἰ ϊς 
οριις ἰαϑογο. 

ἈΈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Το αμΣ: τοπὴρι8. ΠΟ ὁδὲ Δυ ἰυ απ. οὐ] 5 116 ; 
564] 65, οἵπὴ Θὰ, “τα δὰ Τ)οὶ οὐ] τπὶ ρογποηϊ, 

ὁ Αἷι υἷι ἀοοιίποῖπιιις. Οὐμαθ Ποῖτιβ., ἀσοϊρ᾽ πα τπι 

ἴπιπο Ἰοοιιπι (16 Ῥουβοηἶδ : οι Ἶτι5 51 Βοπ θα ἴα πὶ ἀπιρ]ο- 

οἴαγο, δὶς γον ταβ ψοΠἴπα : υογιπῖι τοπιριισ ποπι ἴσα σειια-: 

νὴ αὐδίινίο, σϑεὶ ἐπὶ δουηι ἡ αεἴ μίοταίοπιε ἐχοοίοι- 

«ἀπὲ ἀοοθεάϊιιπιι., ποοοδοίίαίο δίψα ο5ί, 



ΔΙαιιι.5. 
δ. 

050 5. ΒΆΒΙΣΠΙ ΟΕΒΛΒΕΙ, ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

1ὰ γϑχαΐγρυπε : φαθιπμδἀπιοάππι δὲ Αοία Αροβίοϊο- αἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων ἱστοροῦσι, χαὶ παρὰ τοῦ 

σπὶ ΠαΓΡΆΠΐ, ΘΓ ἃ} οἰθοῖο Ταν 146 ἀἰβοίμνιιθ, 51]. ᾿ἐχλεχτοῦ Δαδὶδ μανθάνομεν. ᾿Εὰν οὖν τις χατὰ 
45 ᾿ἰσίεαν 16) απαὶ ππιπὸ ἴῃ τη πη, ππ|4ιι6 οοπ- Ε λόγον τοιοῦτον νηστεύη, χαὶ τοῦ δύνασθαι πάντως 

. ΒΘ Ζα ταν Θεὰ πὶ 76] απ Πα] [Δου]τδίθπι. Ζ ἀοἰϊς ἐοὲ χαταξιοῦται. Πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος. 
δτεῖτπ χιιὶ τερτοπιῖϑι!. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧ. ἤρο, ἜἘΡΩΤΗΣΙΣ Ρλ΄. 

κοπιοάο Τοἠιτπιατιμεν δεῖ, ἐπὶ οριις {μετ Πῶς χρὴ νηστεύειν, ὅταν χρεία γένηται νηστείας 
14) ᾿ Ρ ἀ: Ί 

᾿ δ ψας , τς. τ σε αραι 
76} πιο ρΓΟρΡίοΓ αἰϊψεῖ δονιιπι {8 αὦ ρῖε- πρός τι τῶν εἰς θεοσέδειαν ἐπιζητουμένων " ὡς 

ἰαΐδην ἐχοοϊεπάαπι τϑητεϊτιεαίπεγ Σ πείσαιπι ἔαπι-- ἀναγχαζόμενον, ἢ μετὰ προθυμίας. 

φιίαπι σοαοῖθ, ἀπ οι ατϊηιὶ Ρτγοπιι{παἴτιο. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

οὑπὶ Ομ π5. ἀϊοαὶ: δεαϊὶ ψιῖ δϑιεγεπί, εἴ Τοῦ Κυρίου λέγοντος, ΝΙαχάριοι οἱ πεινῶντες χαὶ 

οἰτίιαι ἡδιτΐαπι, αυϊά 14 ἀα ρ᾽θίαῖθηι οοπάμποϊξ, διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, πᾶν τὸ συντελοῦν εἰς 

ἴὰ πἰϑὶ ΠΠΡΘητθι ἃς 5πιἀϊοβθ ἔτ, ΡΘΡΙ ο] βιὰ πὶ θὲ. θεοσέδειαν, μὴ μετ᾽ ἐπιθυμίας χαὶ σπουδῆς γινόμε- ' ! 
Οὐανδ «αἱ [6] απαὶ φαΐ θμι, 564. 14 ἀΠΙΠΙῸ ἰδοῦ! γον, ἐπικίνδυνον. Ὥστε τὸν μὲν νηστεύοντα, μὴ 

ποη [οἷξ, γοσδίιν ἰπ γ)Θ οὐ] 11 ΘΒ ἔΘΓῚΙ ΠῚ ἴῃ [6 πη- 5 προθύμως ἣ τοῦτο ποιεῖν, οὖχ ἀκίνδυνον ᾿ τὸ δὲ νη- ΐ 
ΡΟ 6 ΠΘΟΘβϑι [15 6] Π5Π10 1] ΠΘΟΘ556. δὲ 16] ηᾶγ 6, στεύειν ἐν χαιρῷ χρείας τοιαύτης. ἀναγχαῖον, τοῦ 

«υδηἀοσαϊάθιι ΑΡΟΒΊΟ] 115 ̓πῖϑν 58ἃ ἃ]1ὰ γθοῖθ ἴἃ- ἀποστόλου μετὰ τῶν ἄλλων αὐτοῦ κατορθωμάτων : : ἱ 
«οἷα {Ππ4 δεΐαπα δὰ ἀοοθποβ ΠῸ5. Θπαμπθναὶ, 78 χαὶ τοῦτο πρὸς διδασχαλίαν ἡμετέραν διηγησαμέ- : 
16) πιϊϊς ΞΡ. γου τὸ, Ἔν νηστείαις πολλάχις. 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧΙ. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬλΑ΄. 

ς βττα- «5 ἢ τ 
Ομ πον σαρὶξ οἶνος, 4ιο5 ἤγαίγος θάϊιις, σα Ὁ μὴ μεταλαμδάνων ὅθεν οἱ ἀδελφοὶ ἐσθίουσιν, 

αἴϊος τοημγιι, τυπιριλὰ τϑοῖὸ πεῖαι. ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπιζητῶν, εἰ χαλῶς ποιεῖ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. ΔΠΟΚΡΙΣΙῚΣ. 

[π᾿ πὶ  δυϑα πὶ ΟἾθῸ5 ΓΘ ΓΟ. ΘΟὨΓΡΑΓΙ ἢ δϑί Καθόλου τὸ ἐπιζητεῖν βρῶμα παρ᾽ ἐντολήν ἐστι, 

᾿παπάαϊο, οπὶ Ποπηΐητι5 ἀἰχουῖε : ΛΟ  ιιΟγοΓθ τοῦ Κυρίου εἰπόντος: " Μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, καὶ τί 

ψιιά πιαπαιιοοίῖς, θὲ φιιϊά διδαιις δὲ ποῖϊ6 ἴθ πίητε" χαὶ μὴ μετεωρίζεσθε: χαὶ χαταπληχτικώτε- 

δεν ίίηνο το : οατααιιθ, ἀπο δὰ ρϑυ θυ Ρ Πα 11 ΠῚ Σ ρον ἐπενεγχόντος" Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιζη- 
«Ἰηασῖβ να]θε, βία πὶ Δα] ἀθυὶ : ἀ]θο δπΐπι οπιπία -εῖ Τοῦ δὲ ἐπιτεταγμένου ἐστὶ πληροῦν ἐπιμελῶς 

᾿ ᾿ 

σοπίθς ἱπιίσιεπι. ἘδΕ αὐῖθηι 67.1.5, ῬΘΠ 65. “116 ΠῈ ν ΖΝ, ἈΝΕ { γ Ὑν , ν , τὸν 
πὐὸς ἡ ἐξ: ἣν τὸ, Διεδίδοτο δὲ ἑχάστῳ, χαθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 

ἀἰβιν θιιθ πα] πιπιι5 θϑῖ, ἀΠσθηΐον ὀχβϑηαὶ ΠΠπ|: 
. ιν ον αι ἀπίθην οἰπισιιῖῖς, ρῥχοῖι οπεῖιιθ οριι5 

ΘΥαΙ. 

τ ΠΙ, ἐχλεχτοῦ,, ἴῃ ἀθορι5 Μ85. ποὴ Ἰοριαγ. ἃ (οάεχ (Ο]Ρ. μὴ προθύμως δὲ. Δίοχ τάεπι ἃ 

Οὐανο ἴδοι! αἀάπσονον αἱ οὐοάονοπι μὰπο γόσθπ χρείας ταύτης. 
ὁϑοϊίαπτον. ἃ} αἰϊψιιο αὐἀάϊταπι ἔἰιῖθϑο : δοάτιε πιασῖς, » ψοῖας. πον (ΟΡ. μὴ ζητῆτε. Ῥαυϊο μοὶ ᾿βοπε 

«πο4 ο)αισπιοάὶ. ὀρ᾿ Πνδῖιπα. Τανἃ ἃ ΒαΘΠο τἰριῖϊ Δς, οαπὶ Βοβ. Ρνῖπιο καὶ ἐπιπλυχτικώτερον, 

ποι 5ο]οαῖ. 



Κεοῦ 

ΒΡΩΤΗΣΙΣ ΡΛΒ'. 

Ὁ λέγων, ὅτι βλάπτει με τοῦτο, χαὶ λυπούμενος, ἐὰν 
ἄλλο μὴ δοθῇ “ αὐτῷ, τί ἐστιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Φαίνεται, ὅτι οὐκ ἐπληροφορήθη τὴν ἐλπίδα Λα- 
ζάρου, οὔτε ἐγνώρισε τὴν ἀγάπην τοῦ πεπιστευμέ- 
νου τὴν πάντων χαὶ αὐτοῦ ἐπιμέλειαν. Καθόλου δὲ 
οὔτε περὶ τοῦ βλάπτοντος ἢ ὠφελοῦντος ἑαυτῷ 
ἐπιτρέπειν τὴν δοχιμασίαν ἕχαστος ὀφείλει' ἀλλὰ τῷ 
ἐπιτεταγμένῳ δοχιμάζειν τὸ ἑκάστῳ χρειῶδες, προη- 
γουμένως τὸ ὄφελος τῆς ψυχῆς ἐπιζητοῦντι, χαὶ 

οὕτως δευτέρῳ λόγῳ τὰ πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώμα- 

τος οἰχονομοῦντι πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

ΒΆΝ 5. ΤΙΙΛΟΤΑΤΕ, 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧΙΗΙ. 

Αἰεὶ εἰὐοῖϊ : 1 ταϊλιὶ ποῦοῖ, οἱ Θρνὸ {εγὲ, τυϊοὶ αἰϊιια 

σὲδὶ εἰαίινι {μογὶ!, ψιϊά ιος 651. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Αρρανοῖ, δυο ΡΟ βιψάϑιιπι ΠΟ 6556. ἐδ 506 
Ὁ 1 ζανὶ, ΠΟΘ. ἰρϑιι Ομ ν ταῖθηι {Π|π|5 οὐ ΟππηΪ-- 

ἀπ} ΘΓ 501] ρ511158 οὐτὰ ΘΟΠΟΡ [τὰ Θ5ῖ, ρου ϑροοῖαΠι 
πα θογο. ΤΠ τιΠ θυ ϑιιΠ} ἃυιΐθη ΠΟ 6] 61 αι ν 5 
ἐδ τὸ ἀπ ποχίᾳ ἃπι χα ρϑάϊθπεὶ γι Ἰοἰτιπι 5110] ροὺ- 
πλἰ τον : 566 1ᾳ ἀοἰονθπάιϊιηι οϑὲ οἷ, οἰ} 15. ΠλΔ1Π15 

δϑι 46 ουαβάιιθ αἘΠ1ςτ6 πππἀἸσανο : ἀπ θυ οῖριιο 
᾿πα αἶγας ΔΠΠλᾶΡ. ΘΟ] ΘΓ}, 5σάτιθ. ϑθοιιηο 
Ἰοοο δὰ τι ἃ σου ΟΣ 5. ΠΘΟΘϑϑι [ἴθ ΡΟΥΓ ΠΟΙ, 
50 0] ἰϑῖνϑὲ Παχία 1)6ὶ γο]ιπταΐθηι. 

ΕἘΡΩΤΉΗΉΣΙΣ: ῬΆΤ'. 

᾿Εὰν δὲ καὶ γογγύση διὰ βρῶμα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 
ἢ 

Τὸ χρίμα τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ γογγυσάντων ἔχει. 

ἹΝΤΕΑΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧΠΗΠ. 

δὲ ϑονὸ οὗ οἰϑιίηι οἰΐατι πιστὰ ανονὶί. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ἐουῖιπὶ αι ἴῃ ΘΟ Ἴ0. ΠΝ Πλ αναγο Ὁ, ἐπ Ἰοἷο Νώνινααο αν 
Γ ΕῚ , , ΄ Ω 5 5 Λέγει γὰρ ὃ ἀπόστολος" Μηδὲ γογγύζετε, καθώς τι- οἸποχῖίτϑ ὁδῖ. Αἰξ θηϊηι ΑΡοβίο!ιϑ : δίοψιθ ᾿μπΓ- ας σον. τὸ. 

, ΥΕΕ τῇ ,  Φ τ͵ . Ω - νες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὁλο- πιιιγοιὶς, οἱ οι φιΐάκηι δογιίηι τὰ ταν γι, δ" 
θρευτοῦ. 

ἘΕΡΩΤΗ͂ΣΙΣ ΡΛΔ'. 

Ἐάν τις ὀργισθεὶς παραιτῆται “λαθεῖν τι τῶν 

πρὸς τὴν χρείαν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ τοιοῦτος ἀξιός ἐστι, χἂν ζητῇ; μὴ λαβεῖν, 

ἕως ἐὰν δοκιμάσῃ ὃ προεστὼς, ὅτι ἐθεραπεύθη τὸ 

πάθος, μᾶλλον δὲ τὰ πάθη. 

" ΠΙιά, αὐτῷ, «πο ἴῃ γα] σαι 5. ἀοο5ι, ἴῃ ἀπιοθιις 
Μ8ς, Ἰορίζαν, Πθ᾽άοπν Οὐᾶοχ (0]}». τίς ἐστιν 

εἰ ρον γι αὖ θα τοΓηϊπαίογο. 

ἹΝΤΕΑΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧχιν. 

δὲ ἐραίιι5 ιιϊορίαπι αἰϊητια Θογιηι, χει ποούσαγία 
διιπί, ἀοοῖρο! γϑοιιδοῖ. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

ει Θ]υβιηοαϊ οϑὲ, ϑιϊα δὶ ροβοαΐ, εἴπηιι5. οι 
4 πὸ πηροίνοι. , «πολ νειν {ΠΠπ| ||. τμπὸ 

Ῥουίι5. νἱ εἴα 11ὰ δα παῖα Ο550 θυ ρΟβίτιι5. Πιάἴοα- 
γΡ τ. 

« δῖο Μί35, ποιμμ}}ῖ, ἘΚ Ι λαθεῖν τὰ πρὸς 



θῦ2 5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΛΒΕΣ ΠσΑΡΡΑΌΟΟ. ΛἈΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΧΧΧΥ. ἐν ἘΕΡΩΤΗ͂ΣΙΣ ΡΛΕ΄. 

«1η. Ἄοοπινοπῖαί φιιοπιρίαπι, ἰανοτα ἐ αι βαίτιπι, Εἰ χρὴ τὸν κάμνοντα αὐτὸν " ἐπιζητῆσαι πλέον 

ψιιψιαιι σοτιδιθ ες ἀπιρίϊιις δα ροσοέγο. τι τῆς συνηθείας. 

ΒἈΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

51 ἸΆ ΡΟΥΘ πὶ ϑιιβοῖρὶς ὁ} γι ΒΘ πάαπὶ ἃ Π 60 Εἰ ἕνεχεν τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ μισθαποδοσίας τὸν 
πιϑυσοάοπι, πἶπο ΙΔ ΠΡΟΥ 5 511} ἀυιδοροσθ ποὴ ἄθθοὶ χάματον ἀναδέχεται, οὐχ ἐντεῦθεν ἐπιζητεῖν ὀφεί- 
Ἰδναπιθη ει, 564 ΞΘ] ΘΕ ρϑιιη) δὰ ΤΟμ ΠῚ Ρυδσ-. λει τὴν παραμυθίαν τοῦ κόπου, ἀλλὰ πρὸς τὴν τοῦ 

Η ΝΩ" Η Ἂ " » ὉΎΡΟΣ - - 
τλΐιπὶ ἀρράγανθ, πα Ἰσ ΠΟΡΔΠ5. 56 τ Ρ]Ὸ Ιαῦον8 Κυρίου μισθαποδοσίαν ἑαυτὸν χαταρτίζειν - εἰδὼς, 

γΘηλιΠοΡ ΠΟ Π6ηη, ᾿ἃ Φαοά 6. ΡΓῸ δηριδεα οοη- κὶ ὅτι ὡς τῆς ὑπὲρ τοῦ χόπου ἀμοιδῆς, οὕτω καὶ τῆς 
: ᾿ ᾿ 

τ: ᾿ ᾿ Α}}- δ ,᾿ - - Φο᾽ατ!}οπθ πὴ ἃ ΠΌΠΙΙΠῸ ΘΟΠΒΘΖΙΕΡιΙπι. ΠΙΕ τὶ παραχλήσεως ὑπὲρ τῆς στενοχωρίας παρὰ τοῦ φι- 

ἴθι οὐ} |5. δὰ ΡΡΟν ποῖα δδῖ, πὶ ἱπηρ]θας ΠΠπ4 : λανθρώπου Θεοῦ χαταξιωθήσεται. Ὃ μέντοι ἐπιτ 

Λοι. ἡ. 35. Πινϊάοναιιτ εἰμι σιῖς, ῥγοιιῖ οιΐιι6 Οριι5 ἐγαί ; παγμένος ποιεῖν τὸ, Διεδίδοτο ἑχάστω, χαθότι ἢ ἄν 
Η 5 οὐ. ΨῸ 

ἄδιθοῖ πϑοοϑβανῖο Δ θΟγ πίθπι ΦΘΠΙ 116 ΘΟΘὭΟϑοΘ-. τις χρείαν 

τὸ, δἵ πιὸ ρὰν δϑῖ, ΘΕ ΡΆΓῸ, 

ν΄ ἀναγκαίως ὀφείλει γνωρίζειν ὅ' ν. αναγχαϊιὼς οφξειλει γνώριξειν εχα- 

στον τῶν χοπιώντων, χαὶ θεραπε τὸ 
προσῆχον. 

ΙΝΤΕΒΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΧΧΥΙ. ἘΡΟ ΠΟ ΉΣΣΙΣΣ ῬΑ 

«“1᾿| πϑοθ556 εἰ ὀπιπος αὐ πόγάπι ρΡαπαϊὶ οοπνο- ἘΠ ἀναγχαῖον πάντας συνάγεσθαι τῇ “ ὥρα τοῦ ἀρί- 

πἶγες οἱ ηιιὶ αὐξιονὶι, υϑπογιψιιθ μοὶ ργαπισ αὶ στου, χαὶ τὸν ἀπολιμπανόμενον, χαὶ μετὰ τὸ 

εἰμιηι, χιοηιοίο πος οἴεπν 60 ἀϑϑηάεπι οἱϊ. ἄριστον ἐρχόμενον πῶς παρέλθωμεν. 

ΒἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

51 ἀΡ ΓΘ υΙὉ αϊ θη οἷν Ιοοὶ απ ΟΡΘ 5 Πϑοθϑϑὶ- Εἰ μὲν κατὰ ἀνάγχην τοῦ τόπου ἢ τοῦ ἔργου ἀπε- 
: ΕεῚ Ἶ ; Ε , ς Δ λυ Ἐν 

τα 6}, [ΠΤ 1 41 βοῦν δὲ ΡΥ οθρμ 115, Φα] λείφθη, ως φυλάσσων το παράγγελμα τοῦ εἰπόντος" 

ι. δον». . ἀἰχῖε τ δἰ πιδημίδημιθ, ἵπ {πιὸ φϑοραίπς 65ΐ, 7πα- “Ἕχαστος, ἐν ᾧ ἐχλήθη, ἀδελφοὶ, ἐν τούτῳ μενέ- 

ἐγ 5. ἵτι ἰθ0 πιατιοαΐ ; ΘΧΆΡΩΪΠΘ ὈΓΔΘΠΊΪ550 Ἰσποβοοῖ τω" ὃ τῆς χοινῆς εὐταξίας ἔφορος δοχιμάσας συγ- 

δομμμλτπἰβ. αἰβοὶ ρ! 1 Π85 ̓πϑρθοῖου : δῖπ οἴμπὶ βδἰπια! γνώσεται" εἰ δὲ δυνάμενος συμφθάσαι, “οὐχ ἐσπού- 
ΘΟ ΡΟ ΡΟ ἶδβθῖ, ΠΟ. ἔδειμαν, οὐ] ρα ̓υ}ι5- Ὁ δασε, γνωρίσας τὸ ἔγχλημα τῆς ἀμελείας, ἄσιτος 

Ἔξ { : Η ἧς ΣΉΝ: 
66. πορ] πο πτῖαθ σοσηϊτα., ἀβάιθ 4 οοπδετιία μεινάτω μέχρι τῆς τετυπωμένης ὥρας ἐν τῇ ἐπιού- 

ἸοΥ ἈΠ} 566 ΠΕ15 ἀ16] τηα παῖ 16} 1Πι15. ση. 

4. Βδρ. Ῥυίπιιβ ἐπιζητεῖν πλείονα τῆς. ΑἸ Ζααπίο τόπου ἢ τοῦ καιροῦ, ἰοοὶ ἀτιὲ ἐοπιρογὲς χιδοοςςοῖίας. Ποὶ- 

Ροβὲ Ἰάεπη Μίβ8. τὸν χάματον ἀνέχεται, ἑαδογεπι με -Ἑ ἧ ἄδιι (]Ρ. ἀπελείφθη, ὁ τῆς χοινῆς, εἴα, Ῥγενῖαβ. 

Ζενι. Τιεοῖῖο ορπια, ἃ ἘΔ δὲ ἀπὰς Ν5. χαὶ οὐχ ἐσπούδασε. Ψοουα χαὶ 

» δὲς ἀπεϊψαὶ {τὸ5 ΠΡυὶ, ΠΙμα, ἄν τις, ἱπ δα5 4ε-ὁ͵ ἴὰ α]15 ἄποθι Μ55. ποῖ Ἰδσῖταν, πὸο τὰϊμὶ ἀαθίαπι 

Ἰάογαραξαν, δῖ 4αΐη πλο] 5. ἀροὶς, ΜῸὸχ οάοχ (ο]Ρ. ὥρας τῆς 
ς (οάοχ ΟἹ". ἐν τῇ ὥρα. Ῥαυ]ὸ ροβὲ εξ. ῬγΙπλι5 ἐπιούσης. 



ΒΕΟυΙ 5, ΒΆΕΥν ΙΒ ΤᾺΛΟΤΑΤΑ͂,, 

Ξαββττττξτσσσσττττ-------------------------------------------
---------------------------π---------- τς 

ἘΡΩΤΗΉΣΙΣ ΡλΑΖ. 

Εἰ καλόν ἐστι τὸ χρῖναι ἐπὶ τοσόνδε,, εἰ τύχοι ᾽ "7 
; Ε: ΜΎΓῸΥ 

χρόνον ἀποσχέσθαι τοῦ δέ τινος τοῦ βρώματος, 
ἢ τοῦ πόματος. 

ἈΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα 

τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα “ τοῦ πέμψαντός με, πᾶσα 
χρίσις ἰδίου θελήματος ἐπισφαλής. Ὅπερ εἰδὼς δ ΚΕ 

Δαβὶδ ἔλεγεν " [Ὥμοσα, καὶ ἔστησα τοῦ φυλάξασθαι 
τὰ χρίματα τῆς διχαιοσύνης σου, οὐ τὰ ἐμὰ θελή- 

ματα. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧΥΗ. 

ἡιμηφιῖα τϑοίιιηι οἷς ἤιοο, αἰ αἰϊηιῖς, ἐαοπρῖὲ 

ξαισα, ἵπι απίπιο οἰ αίμαΐ 56 αὐ αἰϊφιϊαά οογίιιπι 

ἐἐπιριι5 αὖν αἰΐψιιο οἶνο ἀμ μοί αὐδίζπογο. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

απ Ἰθουΐπι5 ἀἰχουῖι : ἴοπ εἰ Καοίαπι σοἶπιπ-- “οαπ.0.38. 

ταΐοηι πιθάπι, σθεἰ νοἰιπίαϊοηι 6715 ἡμὶ πεῖσις τη, 

οτηπὸ {πα ϊοίαι ν οἱ μπτατ15. Ῥ Ομ Υΐ ρϑυΐοι]ο πὸ 

ναοαῖ, Οὐ] τι5 νοὶ σπανιιθ αν] αἴοθαι : ὕεσανὶ, οἐ Ἐπαὶ. τιδ, 

σἰαιειὶ οπδιοάιτο ἡμεϊοία γι {{{{π τ, πονν νο η- 

ταῖδ5 Ὠ1Θ 15. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡλΑΠΗ΄. 

Εἰ χρὴ ἐπιτρέπεσθαι ἐν ἀδελφότητί τινα πλέον 
τος τ ον , 3 “- . κἷς ταν τῶν ἄλλων νηστεύειν ἢ ἀγρυπνεῖν, κατὰ τὸ ἴδιον 

θέλημα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι Καταθέθηχα ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, οὐχ, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 
θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρὸς, πᾶν ὅπερ ἄν 
τις χατὰ τὸ ἴδιον θέλημα ποιῇ, τοῦτο τοῦ μὲν (5 
ποιοῦντός ἐστιν ἴδιον, τῆς δὲ θεοσεδείας ἀλλότριον᾽ ᾿ 

χαὶ φόδος μήποτε ἀχούσῃ " παρὰ τοῦ Θεοῦ περὶ οὗ 
δοχεῖ ποιεῖν, Πρὸς σὲ ἣ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ 
ἄρξεις αὐτοῦ. Καὶ τὸ ἐν συγχρίσει δὲ τῶν ἄλλων τὸ 

πλέον θέλειν, χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς χαλοῖς, φιλονεικίας 

πάθος ἐστὶν ἀπὸ χενοδοξίας συμύαῖϊνον᾽ ὅπερ ὃ ἀπό- 

στολος ἀπηγορευμένον ἢ δεικνὺς φησίν" Οὐ γὰρ 

τολμῶμεν ἐγχρῖναι ἢ συγχρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν 
ἑαυτοὺς συνιστανόντων. Διόπερ ἀφειλένους τῶν ἰδίων 

θελημάτων, χαὶ τοῦ θέλειν δοχεῖν ὑπὲρ τοὺς “λοι- 

ποὺς ποιεῖν τι, πείθεσθαι τῷ ἀποστόλῳ χρὴ παραι- 
νοῦντι χαὶ λέγοντι " Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι 
ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν (Θεοῦ ποιεῖτε. Φιλονειχία 

γὰρ, καὶ κενοδοξία, χαὶ αὐταρέσχεια, παντελῶς ἀλ-- 

λότρια τῶν τὸν χαλὸν ἀγῶνα νομίμως ἀγωνιζομέ- 

νων. Διό φησι, ποτὲ μὲν, Μὴ “γενώμεθα χενόδοξοι " 

5 Ἀπεχυὶ ἔγοβ ΠΠργὶ ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ. ἘΘΙ οἱ 

Βερ. ἰογιῖαβ ἀλλὰ τοῦ. Νο ἴτὰ χηυ]ῖο ρο5. {τὸς Μ 55, 

χαὶ ἔστησα. τοῦ. ἘΔ χαὶ ἔστηχα. 

ἃ Τιορίταν ἀπὸ ἴῃ ἀποθιις Μος, ΡΙῸ παρά. 

» Μοογοβ ἄτι ΠΠΡΥῚ οὐ Ν ο55. δείκνυσι φάσκων. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧΥΤΗΙ. 

“«1π| πὶ {γαίτισπ, οοπνθπίι ουρίαπι μογ πηι εἰὁ- 
ὑεαΐ, τιὶ ρἱιισχιαπι οἰοτὶ Το) ποῖ, ατιὶ υἱαιίϊοι, 

ἐπὶ ργορτγία υοἰπιπίαίε. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

τοῦ, 

(απ Πομλΐπιι5 ἀϊχουῖ : Π εοοπαϊ εἶδ σοῖο τιυτὶ ὕοαπη. 

τὶ Παοῖαπι σοϊππίαϊοηι πιθάπι, 586 τοἰιγιίαίοπι 

ἐζιι5 φιιὶ πιϊοῖτ ταο, Ῥαιγὶς, αυϊάἀαυϊά ατιῖ5 δοθυὶς 
6Χ Ῥγοργία νοϊιπίαϊο, 1ά οαπὶ [ΔοΙΘΠΕ5. 58 ῬΓῸ- 

ΡΥΪα μη, ἀἸϊθπαη δδῖ ἃ Ρἰθίδθ : δὲ πηθιπιθπάιιπι 
δῖ, πὸ 4παηάο ἀο 60, φιοά ἴλοονο νά θεν, ἃ 60 

διιάϊαῖ : “44 16 σοπνογοῖο {{{{πις, δὲ πὶ ἀοπεῖτια-- 

νογὶς ἐἰλιις. Οὐΐπ δὲ ἵπ ᾿ρ515 ϑεϊα πὴ ΒΟ ηΐ5. Πα 
ἈΙΏρ] πι5. Ρυδ οὐοἰο 5 γ 6116, σου θη Οἢἶ5. ὙΠ τιΠὶ 

δῖ, ἃ νὰπὰ β]ουία ρ ΓΟ  οἰβοθη : (πο ν θυ ἔπι 6556 

οϑίθπθηβ. ΑΡροϑίο! ει αἷς: δίοπ δπῖπι αἰιθπιῖι5 

ἰπιδόγογὸ απ σοπι Ραγαῦ πος φεϊδιιοάαπι, φιιὶ 56- 

ἔρϑος οοπιπιθπείαπί, (αν γϑ] οτἷθ. ΡΥΟ ΓΙ 5. νὸ- 

᾿π ταῦθ, δου αΐ ν᾽ θυὶ νϑ] πλλ5 ΔΙ] οχ- 

οΙΠομ εἴτα. [σον πιὰ πι ΤΟΙ ̓ τι, Ῥάγουθ ἀθθθηλι5 
Ἀροβίοϊο Ἀδιποποπιῖ, ἀο ἀϊοθπεὶ : ϑέίρε πιαπάποα- τ. 

5.1, εἰς, οἷν "ὶνιιὶς, οἶνο φιῖα Καοϊιῖς, οπιτία ἔπι αἷο- 
τίαπι 1)εὶ ζαοῖιο. Οοπϊοπάθυθ θηΐπι, δὲ θἰουνὶ 

ἱπαηὶ φἱονῖα, δὸ δ: 0] Ρ᾽ΔΟΘΓΘ, γῸ5. 5111 ΟΠΠΠΪΠΟ 
αἸοποῦ ἃν 15. ααϊ θοπιιπὶ σον πηθη ἰθαιτπι6 ἀ6-- 

Τροϊάοπι Βορ. Ῥυΐπιιδβ τολμῶμεν χρῖναι ἢ. 
ὁ Βορ. ῥυΐπιις εἴ (01. εἰ 85. ὑπὲρ τοὺς πολλούς. 

ἃ ΔΙ οὐ ἀπιι5 Μς. μὴ γινώμεθα. ΑἸ {τὸ5 Μϑς, 

γενώμεθα. ΑἸιφααπίο μοβὶ απ εἰ ἄπο Μϑ5, οἷς ἐπιλέ- 
Υ̓ 

οἷς γεν ΑἸ ἄπο Μ585, οὐ ΔΝ οϑ5, οἷς ἐπιφέρει. 

35. 

Οεη.3. 

ἴον. 

"ῆ. 

ΤΟ, 



αὶ 5.8. 

Σ. (ΝΥ. 11. 

ΠΝ 

Ἰονι. τ. 

1. 

Τυϊά. ν. 3 

1. ΟοΥ. το. 

ἘΝ 

ὑσΊ 5. 

σονταηξ. Θὰ ρνΌρίοι αἰτς 040. αι οι, δίοτι ε- 
Ποιά ἐπιανιὶς σἰονίω οπρίαϊ  ποάο νορο, δὲ 
ηιιὶς οἱά οί οοπίοπ οϑιι5 6556, πος ἰαΐθην ὁοπ- 

διεοιἀἰϊπιοη τιοῖι ἠια )δηπῖι5, τιθητι6 Θοοϊ οὶ ])εὶ : 

16 1π ἅΠ10 ἰοοο, Ζεϑοηιιι5 τις τιοτὶ ποῦς ηιοί- 

ἰρδὶς ραθονθ Σ ἀαΙθιι5. ᾿ς ἀ(ἱ σΟμΙ ΠΟ ΘΠ 11Π} 
οἰΠοδοίονα ἀἀγαησὶι : Ειθπΐ Ογίσίις ποῖ οἰδὶ 

Ῥἰαοιεῖ!. Θυιο (51 (υϑρίαπι Θχ ἰδιϊηα τ ΟΡ 5 510] 6550 
ρον τα 6 ΠᾺ]0 1, 5ῖν6 ἴπ [6}|η115, δῖνθ ἰῃ ν 15, 

51ν 6 ἴῃ 4ιδοιτ16. ἃΠ1ὰ ΤῸ, ρατοίαοϊαι τοὶ σΟμη- 

Ἡλι ΡΥΦ δ 5. πὰ πο ᾿ρϑάμη ΓΔ ΠΟ ΠΘ 1, Ὁ] 4πια1 

ἈΘρΡΟΡ Ια τ6. πη} 0] πα σου 56. Ἀν γάλαν : αιοά 
ἁθπ 6 ἢ 1Ρ518. ΡΡΟ] θα ταὶ {ΟΡ .,. Οὔδοῦνοῖ. 5 ρ6 
ΘΠ ἅ]10 ΡΟΙ 15 τη (10 ΠΘΟΘσϑιία 1 Πρ511|5 ΟΠ 5.16 6 
ΡΟ. 

ΑΒ ΟἸΒΛΆΒΕ ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΑἸΘΟΗΙ ΣΡ, 

ποτὲ δὲ, [21] τις δοχεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύ-- 
7 2 8᾽ 5 3 , »-Ὡ 

τὴν συνήθειαν οὐχ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐχχλησίαι τοῦ 

Θεοῦ χαὶ ἄλλοτε, ᾿Οφείλομεν ἡμεῖς μὴ ἑαυτοῖς 
Ἔ Ἐς ἐν πε τς ἌΧ 
ἀρέσχειν " οἷς ἐπιφέρει ἐντρεπτικώτερον " Καὶ γὰρ 
ς Ὁ “Ὁ Φ -ψ κΧ 5 Δ᾽ ν ΄ 

ὃ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν. Εἰ δέ τις οἴεται χρή- 
ζειν τοῦ πλείονος, εἴτε ἐν νηστείᾳ, εἴτε ἐν ἀγρυ- 
ἜΑ ΞΤΙΆτεν τὰ Σ ᾿ Ξ 

πνίαᾳ, “ εἴτε ἐν ᾧδήποτε ἄλλῳ, ἀποχαλυπτέτω τοῖς 

τὴν χοινὴν ἐπιμέλειαν πεπιστευμένοις τὴν ὑπόθεσιν 
» ΓΙ Ὶ "ν “Ὁ , "" Η ἈΠ ἘΝ αὐτὴν., δι᾿ ἣν νομίζει τοῦ πλείονος χρήζειν " χαὶ τὸ 

παρ᾽ αὐτῶν δοχιμασθὲν παραφυλαττέτω. ' Πολλάκις 

γὰρ ἑτέρῳ μᾶλλον τρόπῳ τὸ ἱκανὸν τῇ χρείᾳ γε- 
νέσθαι δεήσει. 

ἹΝΤΕΒΕΑΟΘΑΤΙΟ ΟΧΧΧΙΧ. 

«Ἅμοῖο ἠοιπῖο, ὀνααζηιις αὐ ἰανονοηι εἰονιϊίογος. 

(μἑώ ἐρέται πιασὶς [πο οριις ὁδὶ ἢ τοδοϊπογὸ- 

"6. ἰαϑογόπι ῬΓῸΡΙΟΡ  οἸεναϊτιγι,. ἀπ πιο ὑπ 1 

“7οχιαίνσι ῥΓορίοι" ἰαοΥ θη ἢ 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ο)ουτῦ, ῬΥΘΕα ἢ). οϑὲ ΠΟ παγο, οἱ δον ᾿πχτα 
ἀοσομποεαἴαι θ᾽ Θἴαιὶ γατ ΟΠ ΘΙ. ς τ οασπὶ ΘΟΠΙ]-- 

οἰοπάξιπι [πο νῚ} 1)οὶ πα πἀατιιηὴ μοι [οι πίτιηι, 6- 
Τα πθηλιι5, ἃ6 νἰοο γϑυβα, οὐιπὶ [)6ὶ πιὰ παι οἷ-- 

Ἰλῖυηι σΟΥΡιι5. ΘΟΡΓΟ ΡΟΥ Δ ΠΙΟΠῚ ΟΧΙΘΊΓ, σΟΠ ΘΔ Π}115, 

ΠΟΙ. Τα τὰ} ΠΟΙ ΠτιΟ 65, 56 τς ΟρΡΟΡΆ ΓΙ [)0]. 

ϑουν ἀπά αὶ 651 ΘηΪπῚ ατιοά αἰϊοίαιπι δὲ ἃ} Αρο- 

5[010 : δὲρο τη αγιεἰποαιῖς, οἷνο υἱθιιὶς, οἷν ιϊά 
]αοἰιὶς, οπεία ἐπ οἰογίαπι 1)εὶ βαοῖίο. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡλΘϑΘ'. 

Ῥῆς νηστείας ἐπιτεινομένης, ἀτονώτεροι γινόμεθα 
. τ" . - , 

ἢ εἰς τὸ ἔργον. Τί οὖν δ χρὴ μᾶλλον; ἐμποδίζειν 
σῷ ν δΔ Ἂν; ͵ μὴ .-- ἣν ΠΑΡᾺ 

τῷ ἔργῳ διὰ τὴν νηστείαν, ἢ παρορᾶν ἐχείνην 

διὰ τὸ ἔργον : 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΕΣ. Ἁ , Ἶ ἈΝ -. ᾿ , “ 

Καὶ τὴν νηστείαν, καὶ τὸ φαγεῖν μετὰ λόγου τοῦ 
5» ῃ Ἰι Ὁ 6. , 6 , Ἔ ΓΤ ΤΟΣ 

οἰχείου " τῆς θεοσεδείας παραλαμθάνεσθαι χρή" ἵνα 
ὅταν μὲν ἐντολὴν Θεοῦ διὰ νηστείας χατορθωθῆναι 
ὮΠ ,ὔ ᾽ δι 7 « ᾿ ᾿ - 

δέοι, νηστεύσωμεν" ὅταν δὲ πάλιν ἣ ἐντολὴ τοῦ 
ΞΡ τ -- - Ξ ΧΤΝ ᾿ 
Θεοῦ βρῶσιν ἐπιζητοῖ ἐνδυναμοῦσαν τὸ σῶμα, ψά- 

γῶμεν, οὖχ ὡς γαστρίμαργοι, ἀλλ᾽ ὡς ἐργάται 

Θεοῦ. Φυλάσσειν γὰρ χρὴ τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου 

εἰρημένον - Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖ- 

Ε 

τε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 

[-Ξ-----:-----.---------------- ---- 5555 Ξ5Ξ5ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΘΘΕΞΘΕΡΘ ΘΞΘΞΘ ΞΘ σὲ ἘΞ. 55 Ὁ -“-:------  ----  "΄'ἴ τ ποτ ττττν σττοτοεον ποτ τ τ ---τπτπ- πΞπ τσ τε͵ ππττοππτπὸπτπποοπτἔΠῆπτοπποπππἔεοό]τό πο οἔοοἔὁἔοΠῖπτεὐπποΨΠἔοΠσἔοἔσπἔοΕο΄Εἔοἔο΄ο[οὋὌὋοὋἔοὋὌ πτπΠ΄ὁὦοποἔοΨὁἔοὁόΨσ στα σσοπππΠΠ' σας 

ΙΝΤΒΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΧΙ,. 

δὲ ἡεῖ5 [ΘΠ ας τιολὶ ζμογὶλ ἐπ ποαιὶς οἰδὶς 
ὁαρϊονεἰϊς ἴηι ΨΦΤῸ ἰἰς αὐιιαδ σιμμὶς ἱποϊαι 
ἐπι ἡ ΟΥ ειτ), ται τε ὁ) ιι5 οτισα σιιδοϊρίοπα εἰι. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΤπΤΟ ΠῚ ΡΟ ἈΠ ἴα ΠΠ Δ Πἰ [Οδία μι ρυ ΘΟ ουὶ πα εἴα : 

ὁ Ἀδρ. ῥυϊπλιβ. εἴτε ἐν ὄλλῳ οἱωδήποτε. ΑἸᾷ απο 

γο5ὲ ἤϊιο Μί58. ὕποθεσι, ταύτην. ΜΟΧ τιὰῖῖ5 Ν5. οἴμηι 

γ'ο55. δοχιμασθὲν παραφυλασσέσθω 

"ΠΝ οἴονορ ἄπο ΠΡνῚ ρυίον Νοβ5. πολλάχις γὰρ ξν 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΜ΄. 

αν τις μὴ ἐγχρατεύηται περὶ τὰ βλαύδερὰ τῶν 

βρωμάτων, μεταλαμόάνων δὲ ἀφειδῶς, χαχώσει 
περιπέσῃ, , εἰ χρὴ αὐτοῦ ἐπιμέλειαν ' ποιεῖσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἡ μὲν ἀκρασία πρόδηλον ἔχει τὴν χαχίαν " χαὶ 

ἔρω πᾶλλον τρύπῳ τὸ ἱκανὸν τῆς χρείας γενήσεται. 

5. (οάοχ Ο(0]"}». τί οὖν χρὴ ποιεῖν μᾶλλον. 

" Τ]αιι5 Ν5. ὁ 

ἱ Οὐάοχ (0]}. χρὴ αὐτοῦ αὶ 

ς εὐσεθείας. 

ἴσθαι. ΑἸΙᾳδαιο 
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τούτου τοῦ πάθους προηγουμένως φροντίζειν ἀναγ - 
κοῖον, ὅπως θεραπευθῇ. βουληθεὶς γὰρ δεῖξαι ὃ 
φιλάνθρωπος Θεὸς, ἡλίχον χαχόν ἐστι τὸ μὴ ἐγχρα- 
τεύεσθαι, ἀφῆχε πολλάχις τὴν ψυχὴν χαὶ ἐπὶ τῶν 

τὸ σῶμα βλαπτόντων κεχρῆσθαι τῷ πάθει τῆς ἀχρα- 
σίας, ἐὰν ἄρα δυνηθῇ διὰ τῆς χαχώσεως τῆς σωμα- 

τιχῆς, ἣν ἐχ τῆς ἀχρασίας ὑπομένει, εἰς αἴσθη.- 

σιν ἐλθεῖν τῆς ἰδίας βλάδης, καὶ ὁδδηγηθῆναι πρὸς 

τὴν ἐν πᾶσιν ἐγχράτειαν. Τὴν δὲ ἐπιμέλειαν 
τοῦ σώματος ἐπὶ τῶν ἐξ ἀκρασίας βλαπτομένων 

ποιεῖσθαι μὲν τάχα εὔλογον χαὶ χρηστότητι πρέ- 
πον, οὐχ ἀδοχιμάστως δὲ, ἀλλὰ “ πεφροντιχότας, 
μήπως ἐν τῇ τοῦ σώματος θεραπεία τὴν ψυχὴν 
ἀθεράπευτον " χαταλίπωμεν ᾿" ὥστε ἐὰν μὲν ἐπίδη 
τις τὸν τοιοῦτον ἐχ τῆς τοῦ σώματος θεραπείας παι- 

δευόμενον “ εὐγνωμόνως, χαὶ τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς 

ἰδίοις πάθεσιν ἐπιμελεῖσθαι, προσάγειν αὐτῷ τὴν 
σωματικὴν ἐπιμέλειαν. ᾿Ιὰν δὲ τὴν τοῦ σώματος 
θεραπείαν δεχόμενος, ἐλέγχηται τῆς Ψυχῆς χατα- 
φρονῶν, βέλτιόν ἐστι τὸν “ τοιοῦτον ἐναφεθῆναι ταῖς 
ὀδύναις, ἃς ἐχ τῆς ἰδίας ἀχρασίας ὑφίσταται, ἐὰν 

ἄρα δυνηθῇ τῷ χρόνῳ εἰς συναίσθησιν ἐλθὼν ἑαυτοῦ 

καὶ τῆς αἰωνίου χολάσεως, φροντίδα ἀναλαδεῖν τῆς 

χατὰ ψυχὴν ὑγείας. Κρινόμενοι γὰρ ὑπὸ Κυρίου 

ἠδ 

ΤΠΛΟΤΑΤ ΑΙ, 50 

ἀἴάιο ἰπ ᾿ΥΪπιΐδ 6 Ποο νἱ το 50] οἰ τὰ ὁ550. πὸ- 

Ο0556 651, αὖ τοι ά ιι οἱ αἰονυαῖαν, Ἐτοπίμη θὸ- 

ηἶβηιι 5. Τλοῖ5, “απ αι η} πη πὶ ἱποοπ πο ἴα 51}, 

οϑίθπαονο οὐλὶ 6 ]}ο, ἀηἰ πὰ πὶ θρ6. ἴπ [15 δἐΐα πὶ 

415 ΘΟΙΡΟΓῚ ΠΟΟΘΠΙ, ἴῃς ὙΠ Γι ΠῚ ἱπιΘ ΠΟΥ ΠΙΪΑΡ 
Ἰᾳ θ᾽ ᾿Υ δὶ, δὶ Του τὸ ῬΟ5561 ρ 1" σοῦ ΡΟΥΘ ΠῚ ΠΟΙ": 

θιχην.,., αθλ. ἱπιθιμ ρου ἈΠ ἶαθ οατιϑα ΡΟΥΓΟΙΌΡαΙ, 
5π|π| ᾿ρ5ῖτι5. «ΕἸ πιθητιιπὶ πό556, οἱ ἁἀάπιοὶ αὐ 
5 νἀ Πἀπὶ ἱπ ΟΠ Π  λ115 ΤΟ ρου πεΐαπι. (ο δ Γι" 

ΟΥΠ Δ} ΘΟΥΡΟΥΪ5 οὐ τα 605, (| 01» ᾿πΘ ΠῚ ΡΟ ἃ ΠΕ ϊα Πὶ 

8 }6 ΠΟΙ ἢ τιν", ΠΟ ΓΘ ΡῸ α 6 πὶ οἷτο γατοηἱ οἱ )νὸ- 

πη 11 σοην οπἶτ, ΠΟῸΠ [ἀπο δἰπὸ α10 ὀχαμηῖπο, 

5661 50]Π1οἴ16,. πὸ [Ὁ σου ΟΓΘ. οὐρα 10. Ἀπ᾿ ΠΙΆ πὶ 

Β ΤΟΙ ΓΠ]ιιαπιι5. ἱποιιρα τα π. ΟἾΔ ΠΟΘ ΠῚ δἰ 5 
«ἰιθπ}} ἴδ ἴτα [Ιου ΘΟ Π 5 ΡΟ ΧΟ τ, τ ρον οον- 
ΡΟΥ ΙΝ οὐ Γ ΠΟ ΘῈ ῬΙΌΪΟ Θυιι ἰτι5 511, ἀπ ΠΔ 110 

νἢΕΠ15. ΡΓΟρΥ 5. ἰγγο τἀπὶ οἰνοῖ,, ΔαΠΙθοπμα. οοὶ 

᾿ρϑὶ ον ρον Ἁ]15. οὐ ἃ. Οτοα 5ἱ ἴῃ οὐ Ά Π10 ΘΟ θΡΟΥὉ 

ΘΟΠΓΘΙΠΠΘΓΘ. ἈΠΙΠ) Δ ΠῚ αἰ ρνΘἸοπεἰαῖαν, ᾿Γαρ51α}}}-- 

Ἰππι5. 51, αἰ δ] ϑηοαϊὶ οϑῖ, ον ἴῃ ἀο]ουθιι5. ἰϊ5. 

4105. ΟΡ διὰ η} ἱπ θη ρου ἢ ἴα πὶ δα [δ γὶ, ἀρ] π-- 
αι, 5Ϊ ἔθου [ΘΠ ρΡΟΥἷ5 ρυΌρΡθσϑιι Δ] δι ρδῖτιϑ οἱ 
Ὡοἴθυ Πἰ 5.00} 1Ο11 ΠΟΥ εἶα ΡΟ νυ Θηῖ6Π5, ροϑϑὶς ἀπὶ- 
Π}85 58 1181] ργΟν  θυθ. Ζλεέηε ὀπὶ ἡμαϊοαπιι", α 

παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ καταχριθῶμεν. ὁ Ζοπεῖπο, δογείρίνειαν, τεῦ τιοπι διε ἴεος πιιπεἶο 
εἰαπινι δηλ". 

Πρ “τ τ ΞΘ σσσπΠΠῸ  ὺυὺ ΠΟΘ ΘΠ ΞΘ ΞΘ ἕἔ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬΜΑ'. 

Εἰ δεῖ ξένους ἐνευρίσχεσθαι “ τοῖς ἐργαστηρίοις, ἢ 

χαὶ τῶν ἐνταῦθά τινας χαταλιπόντας τὸν ἴδιον 

τόπον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Παρεχτὸς τοῦ ᾿ πεπιστευμένου τὴν ἐπίσχεψιν 
- ,ὔ , ,ὔ - ν Δ 

τῶν ἐργαζομένων, ἢ τὴν οἰκονομίαν τῶν ἔργων, ὃς 
. - “ - δον , - 
ἂν εὑρεθῇ τοῦτο ποιῶν, ὡς διαλύων τὴν εὐταξίαν 

τῆς τῶν μελῶν ἁρμονίας, κωλυέσθω χαὶ τῆς συγχε- 

χωρημένης προόδου " χαθεζόμενος δὲ ἐν τόπῳ ἑνὶ 

πι τῶν Ῥοβὲ οὐτεῖ οἵ ππιι5. Μ5, βλαπτόντων τὸ σῶμα, 

ΑἸΗ ἄπο Μϑ5, ἐπὶ τῶν τὸ σῶμα, βλαπτόντων, γοοίλι5. 

κἘδιο Ῥατῖὶς. ἀλλὰ πεφροντιχότως, Θροτγάσχιπι, εἴ 

ογρίπου, οβοϊϊαπεϊα, ΑἸ ἀνα οὐ τοπος οἱ ἴγὸς Ν95. 

πεφροντιχῦτας. 

» Μοῖαβ Πἰρον Δ ο55. χαταλείπωσιν. 

Ὁ Τὰ ἱπηρυοϑδῖ5 Πἰθυῖβ ροβῖία νἴγσαϊα ογαὶ απΐὸ νὸ- 
σοὶ εὐγνωμόνως : 4" πηαῖα ἰπ ον αποῖῖο πα ϊανῃ ἴπ- 

ΤουρΡυο αΠοποπὶ ρορογοναῖ, ΨἼνρσα] ἀπὶ ἀατοπι Ἰοσο ππὺ- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΊΤ,. 

“1"ι δοπυθηῖαι ρμογοσγῖπος τϑρογ τὶ ἐπ οὔοϊηῖς., 
απ οἰΐαμι αἰϊγιιος ἐα οοτεμ ον παϊίφιις,, ἰοσο 
50 γοϊϊοίο. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ἐὸ δχοοθρίο, «ΐ ορουαν 5 ̓ην ϑοπεἶς, οἱ ἐἶ5- 

ῬΘπϑαηαἷ5 Οροε θιι5 ρυθδοιτιβ Γαΐ, αιϊϑατῖς. πος 
[ἀσονο ἱπνοητιι5 [πουΐτ, νϑ] αὶ 4 γϑοῦαπι οὐ - 

Ὁ ΠΟΙ ΠαΥ ΠΟ ΠἰδΡ ΠΠΘΙΠ ΒΓΌΓΙΙ ΠῚ αἰ Ἰ5ϑο  νουῖτ, Ποῖ 
Θεΐατη Θρυθϑδιι Ῥ ΡΟ θαταν : ἴπ ΙθοῸ ἀυτθιν., αὶ 

Ὑἴπηῖῖ5, θα ΘΟ ὁσ γα “ποι, 56] Πάσπι τοΐογαπι {ἰ- 
Βγογιιπὴ βου. ΜΟχ ἀπιὶς Μς. ἐπιμέλειαν χρή. 

ἃ (ᾶοχ 55. τοιοῦτον ἐναφιέναι. Ῥάι!ο μόβὲ ἰἄομν 

Μξϑ. συναίσθησιν ἐλθεῖν. 

ὁ Πδρ. ρῥυΐπιιβ εὑρίσκεσθαι ἐν τοῖς. Παιὰ Ἰοῆρο Οο- 

ἄοχ (Ο]Ρ. καταλιπόντας τὸν ἴδιον οἶκον ἢ τόπον, συνέρ- 

χεσθαι αὐτοῖς. 

ΓΑπεφαὶ ἄτιο ΠΡνὶ οὐπὶ δ ο85. παρεχτὸς τοῦ πεπι- 

στευμένου. ΑἸ ἄἀτιο Μ55. οἵ αὶ τοῦ τετυπωμένου, 



υδὺ Β᾿ 

σαϑυ σατο} ἸΟΠΘιι5 πα Ποαῖιι5 [Ὡϑυῖτ.,. 5668 » 

αἰΐοπίθ δὲ βοἱτο ἸὩΠΟυΙοϑίθ. Ροπβαπὶ γοάάδε, 

«πόδα 5ογγανὸ αἰ ἀϊσουῖς ψιοα ἀϊοιίαιη δδ ἃ0 Αρο- 

5[010 : {]πιι5η μίξημο ἐπὶ {πο υοσαίιις ὁ5έ,, ἵπὶ ἢος 

ῬΟΓΠπιατὶ οαΐ. 

ΒΆΘΗ ΟΠΒΑΒ ΟΑΡΡΑΡΌΟΟ. ΛΕΆΘΠΙΕΡ. 

τῷ δοχ κιμασθέντι πρὸς παιδείαν ἐπιτηδείῳ, ἀμετεω- 

ρίστως χαὶ ἐπιυπονώπερον τῆς συνηθείας ἀποδιδότω 

τὸ ἔργον , ἕως ἂν μάθῃ φυλάσσειν τὸ ὑπὸ τοῦ ἀπο- 

στόλου εἰρημένον " “ἕχαστος ἐν ᾧ ἐχλήθη, ἐν τού- 
,΄ 

τῷ πενέτω. 

--------.-.ΦΞ--- Ξε-------- -’---Ὸ----ς-ς----:ς-ςςς-ςς-ς-
ςςςςςς-ς-ςςς----ςς----ς-ς----- 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΗΙΙ. 

“1η ἀονοαπὶ αγιϊος ογριι5 αὖ αἰΐχιιο ἀροΐρονδ 

εἰϊτα σοπίοπίΐαπι ἐἰ{ϊιι5., οἰ ἀδηϊιαπάαία ὁεὶ 

πατιπιοθ γοττπὶ ΟΖ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ταάϊοῖο {τ}15... ἃιιξ ΟΕ] 515. ΟἿ} {ππγ 6 ΟἹ ΘΠ 5 

ἘΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ΡΝΒ'. 

Εἰ χρὴ τοὺς τεχνίτας δέχεσθαι παρά τινος ἔργον 

ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπιτ ἐταγμένου τ τὴν φροντ τίδα 

τούτων. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἐπ“ - »2 ΕΥ “- νι ΡΦ(Ά 
Τῷ χρίματι τοῦ χλεπτου, ἡ του συντρέγοντος 

ΟΡ ποχίτι5 θϑῖο αἴοράαθ,, τὰπὶ 4Ὰ] ἄγ, τπὶ απ τῷ χλέπτη ὑποχείσθω ἑχάτερος, ὅ τε διδοὺς, χαὶ ὃ 

ΔΟΟΙΡΙΙ. δεχόμενος. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΊΜΠΙ. ἀδὴ ἘΡΩΊΤΗΣΙΣ ῬΝΓ'. 

Ομοπιοάο ορεγατγιϊ σοπιηιίδοα οἱ δὲ ἱπϑεγιιτι γι Πῶς ὀφείλουσιν ἐπιμελεῖσθαι οἵ ἐργαζόμενοι τῶν 

ἀεροατι ἀοοιγαγ. ἘΟΝ ΕΣ αὐτοῖς σχευῶν. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥυίπηιιη ται ἀπ ἀἸοαία Π.60 οἱ σοπβθογαίδ : 
ἀοϊη δ τὰ πη δὴ 41] 5'π6 1ρ515. δι πὶ ̓ πιρὶ- 
δῦ, 4ιο ἀδθθίαν, οϑίθπάθγθ πῸη 4ιθαηῖ. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ.: 

ες ἍΡΎΣ τ᾿ 
Πρῶτον μὲν ὡς Θεῷ ἐπονομασθέντων χαὶ ἀνατε- 

θέντι -- ΕΞ φι ν» Ἂν» σῷ ΔΝ , Χ ἔντων " ἔπειτα ὡς ἄνευ αὐτῶν μὴ δυνάμενοι τὴν 
ΡῚ Ψ Εὸ 

ὀφειλομένην ἄοχνον σπουδὴν "ἐπιδείξασθαι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΤΗν. 

δὲ ψιιὶς δα πιοο!ἰβοπίία αἰϊφαϊαά ρμογάϊάετγι!, 

60 ρῥγ ἐοπίοιπρίι αὐιίσιις {μογὶι. 

αἰ 

ΒἈΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Οὐ ἀΡυιϑιι5 [ΘυῚ. ν ΘΙ 11 ΘΔου  Θστιθ : 40] νΘΥῸ 
Ῥδυ ι ἀουῖε., τἀπὶ 5Δ ΟΡ ]Θ ΟῚ ἁποῖον ΤΠ σθῖιν, 
οἴη 51ηΐ Ἰθοιηΐηο ἰδαϊοαία οἸμ πὰ, οἱ 

βϑογαίδ. 

.εο οοη- 

 Βδρ. ῥυΐπιις οἵ  οβς, σπουδὴν ἐπιδείχνυσθαι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬΜΔ'. 

ΣΝ αἰ ΨΕΠΕΡ 
Ἐὰν δέ τις ἐξ ἀμελείας ἀπολέσῃ τι, ἢ ἐχ χαταφρο- 

νήσεως παραχρήσηται. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ μὲν ὃ δὲ 
ἀτμ ν τΣ , , , » ὡς αἴτιος ἱεροσυλίας χρινέσθω, πάντων 

τῷ Κυρίῳ ἐπονομασθέντων, χαὶ τῷ Θεῷ ἀναχει- 
μένων. 

, 
παραχρησάμενος, ὡς ἱερόσυλος " 

ἀπολέσας 



Ἰ 

θαυ ΒΑ νυ ἩΆΑΟΥΤΛΑΊΧΖ.. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ. 

᾿Κὰν δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χρήσῃ " τινὶ, ἢ λάθη. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς θρασὺς χαὶ αὐθάδης χρινέσθω. Ταῦτα γὰρ 

τοῦ ἐπιτεταγμένου τὴν φροντίδα, καὶ οἰκονομοῦν-- 
τός ἐστιν ἴδια. 

ΡῬΜΕ,. 6 ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΊΙΥ. 

Ομοά οἱ 5μὸ Ἵιπὸ σομιτιοάανογὶξ αἰϊοιιὶ, ἀπὶ αὖ 

60 «ροοροτὶ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ψ Πα ΓΘ ΠΟ ΡΥ 1115 δὲ σοπεπμηαχ πα ἰσϑίιν, Ηφς 

Θηΐπ. 6}115. Ζαὶ [5 οὐρα Πα 1ἰ5 ΡΥΔρΟβίἔιι5. δι, 
᾿ρϑᾶφαρ αἰβιγι ας, ργορΥὶα διιηΐ, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬΝ-.. 

᾿Ἐὰν δὲ χαὶ συνεγούσης χρείας ὃ προεστὼς ἐπιζη- ΟΠ ΘΙ, ρ Ι 
΄ ε 3 Δἴ τ δὰ -“ ὶ " μιν Ρ 

τησὴῇ “πὰρ ἄυτου σχευος, Χαὶ ἀντειπη. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ξ τ θατο 
Ὁ ἑαυτὸν χαὶ τὰ ἑαυτοῦ μέλη ἀποδεθωχὼς τῇ 

Ψ' , "ν » , - -- “- 

ἄλλων χρείᾳ ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ, πῶς περὶ τῶν 

σχευῶν ἀντειπεῖν δυνήσεται τῷ προεστῶτι, ᾧ χαὶ 

τῶν σχευῶν ἣ φροντὶς ἀνῆχεν : 

ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΙΥ͂Ι. 

Ομοά οὶ οδἰΐαπι τγσοτΐο τιθοθϑϑίίαι 6 ρῥγιθροϑίίιις 

ἦρθ αὖ 60 ρμοίϊογις ἐπι εγεπιθτείτεην., ἐἰ6 ὍὉ7Ὸ 

πιοϑανογιί. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΟἿ 56 ΠΊΘ ΠΡ 5111) 5118 7116 ΘΠ να ἵπ ΟΠ νἸϑιὶ 
οἰ [ατο γ 110 τιϑιιΐ ἀΠ]ουτιπὶ : {πιὰ γατοπο (6 
5106] ]}6 6 }}6 Ροίθυῖ τ οἴιπὶ θυ ροϑίίο ΠΠπραγο, δά 
Παιθ μι δυϊα πὰ ρΘΡ ΕΠ πδὲ ΒΡ 6! ] 6 1115. οτιγὰ ἢ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΜΕ΄. 

ὋὉ περὶ τὸ ἔργον τοῦ χελλαρίου, ἢ τοῦ μαγειρείου, 

ἢ περί τι ἄλλο τοιοῦτον ἀσχολούμενος, ἐὰν μὴ 

φθάσῃ παρεῖναι τῷ χανόνι τῆς ψαλμῳδίας καὶ 

τῆς προσευχῆς, εἰ μηδὲν ζημιοῦται τὴν ψυχήν. 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

“Ἕκαστος ἐν τῷ ἑαυτοῦ ἔργῳ φυλάσσει τὸν ἴδιον 

χανόνα, ὡς μέλος ἐν σώματι" χαὶ ζημιοῦται μὲν 

αὐτὸς ἀμελήσας τοῦ ἐπιτεταγμένου᾽" χαὶ τῷ χοινῷ 
δ ν τὰ, 6 Ἷ δ , ΚΚι. σῳω) 

δὲ ἐπιδουλεύων χινδυνεύει περισσοτέρως. “ἔδστε χα- 

τὰ μὲν διάνοιαν πληρούτω τὸ “ γεγραμμένον, ὅτι μὲν διάνοιαν πληρ τὸ “ γεγραμμένον, ὅτ 
ν Ἶ "ἢ Ν ἀπε Πα 
Αδοντες χαὶ ψάλλοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ 

δῦ 

ἹΝΤΕΒΒΕΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΙΥΗΙ. 

Οἰμηι ηιιὶς οδοιιιῖο οοἰ ατὶϊ απ οἶσε πυιεπθῦῦ 

εθεϊτιοέιι", ὐδἱ ψμονῖς αἰΐο ἰμι)ιιδπιοάϊ, οἱ ποῖ 

ἐπ ον [μογὶξ σουϑείτο μοαϊηιοάίω οἱ ργθοαίϊο- 

χεῖς θη ρον. τι μεγιτιθ μαζί" ἀπΐπι ἀοιγὶ- 

Τ 1 671 1{1171. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

{{πιιϑαυϑάιθ ἱπ οὔϊοϊο 5ιι0., γϑῖ ας ΘΠ]. πὶ 
ἴῃ ΟΥ̓ ῬΟΥΘ , ΓΘ Δ ΡΙΌΡΥ ΔΗ 5Θυν ἃῦ : δὕ ΤΠΊΠΠ 15 
ἀαϊ δι ΘΟ ἢ Π 5511} δὶ ΠΘρΊ ΤΑ, ΤΠ [ΘῈ 5101 ἀθιν- 

᾿πο τ : 866 οἱ σοι 111 ᾿π51 4185 δἰγιια!., 

τη ]ούθπὰ. ἴπ τη. ΡΥ ταῖν, αν Ἰχία 

Ἰρϑίιηι ν θυ θΟΥ τι 56 Πδι1π ᾿Πη 0] 6: τι ΒΟΥ ρα πὶ 

Κυρίῳ. Εἰ δὲ καὶ σωματιχῶς μὴ ἅ φθάνει συνδρα-- Α 651 : Οἀπίαηίο5 θὲ μδωϊίοηίθ5 τὶ σογαϊδιι5 υδοίγὶς 

»οχ τινὶ ἀἀἸτὰ οδ0 οχ Μίϑβ. ποπημ}}15. Ἀὸρ, τον 
ἀἴὰ5. οἱ οββ. χρήσηταί τινι, αἰλῴιιο ἐπιδιμειπιθιιίο τιία-- 

ἀμ", 
ὁ ῬΑ οὐ ἀπὰ5 Οοάοχ (ομιθοῖ. ἐπιζητήσῃ παρ᾽ ἑαυ- 

τοῦ χαί, ΑἸΤῚ {το5 ἀ ἴῃ σοπίοχία, ΜῸχ Ἀδρ. ργίηιιιϑ οἵ 

γγο85. τῇ ἄλλου χρείᾳ χατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ χυρίου. 

ἃ ψρίογοβ. ἄπο ΠΡυΐ εἰ  ο85. τὸ γεγραμμένον. ἘΔ 

τὰ γεγραμμένα. 

ἃ Ἀορ, Ρυῖπει οἱ (010, μὴ φθάσῃ. 

Ἐρλο. 

19. 



ΠῚ δν 058 

ΤΠ οηιῖπο. Οὐοά 5ὶ σου ρον 6 ΠΟῊ Ρμοϑϑὶξ οἵμπὶ οϑθίο-- 
ΑΒ. ΔΘΟΠΓΓΟΙΘ. ΠΟΠ 511 50}Π]Ἰοἱ ττι5.. ρου ἤΠοἰθη5 φιοὰ 

ΒΑΒΙΠΗῚ ΟΕΒΆΠΕΙ ΘΟΛΑΛΡΡΑΒΡΘΟ. ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

ΤΕ ΕΚ ες ς Ἐς , εκ δν 
μεῖν τοῖς λοιποῖς, κηὸὲν διαχρινέσθω, ποιὼν τὸ εἰ- 

΄ σ κι 
ρημένον " ἽἝχαστος ἐν ᾧ ἐχλήθη,, ἐν τούτῳ μενέτω. 

Ἵ (ον. 7. ἀἸοίιπι δϑὲ : ζ[ιι μίςηο ἐπὶ ψιι0 Ὁοσαίιι5 ὁσῖ, Χρὴ δὲ ἀσφαλίζεσθαι, μήπως δυνάμενός τις πλη- 

εἷ ἐπ ἤος πιαπϑαῖ. (ανθπάϊτι πηι διΐθπι δῖ, 6 Ππἰ|5 ρῶσαι τὸ " ἐπιτετ ταγμένον εὐχαίρως; εἰς τύπον χαὶ 
[ον τ οἴῃ γθὴι ᾿Π] πποίᾶπι ναθαξ οοηἤσθγα ορροῦ- ἄλλων, προφασίσηται τὴν τοῦ ἔργου ἀσχολίαν εἷς 
ἴπποὸ δὲ σοπυθηϊθπτ ἰθμρογ., ἴΐα παξ 8115 Θὰ πὶ πρόσχομμα τῶν λοιπῶν, χαὶ ἐμπέση εἷς τὸ τῶν 

ΘΧΟΘΠΉΡΙ απ) ἄδῖαν, πἰἰ]Οπηΐπτι5. τὰ πηθη ἃ το] ϊ- ἀμελούντων χρίμα. 
4αονῖιτη Οἰ ΤῈ π ἀἸου τι πη ΠΥ Ὶ5. 501 ρυϑοίθχαξ οὐ- 
σι ρα ΠΟ Ποῖ, 46 δθο ἴῃ ΠΟο] σθη πα πὶ {π|6}}- 

οἴπιπι ᾿ποϊ δι. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΤΠΙ. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΜΗ΄. 

Ομαΐοπι ροϊοείαἰίς. πιοάπεπι ἱπείοτ' αϊςροπϑατιάχιτα Ποῖον μέτρον “ ἐξουσίας ἔχει ἐν τῇ οἰκονοιία ὃ πι- 

οντὶνδαὶ ἰδ, οὶ οοἰαγιὶὶ σιγὰ σοπογοάϊία ες. Β στευθεὶς τὴν φροντίδα τοῦ χελλαρίου. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ετγσα δὴ “υϊἀθπὶ ἃ το Παῖς Ρ θοδοιιβ. θὲ Πρὸς μὲν τὸν πιστεύσαντα τὴν τούτου μετὰ δο- 
Ῥοβὲ ρυζνία πη ΘΧΔΠΊΘΠ , ΠΙΘΠΊΟΥ ἐπιθεὶς Το πὶ χιμασίας διατύπωσιν, μεμνημένος αὐτοῦ τοῦ Κυ- 

ρα 5. Ἰρβίιιβ, σαὶ ἀἰχῖς : Δοπ ροσϑιίπι 650 ἃ πιδῖρδο ρίου εἰπόντος" Οὐ δύναικαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ 
ὥ2.. - 352 νΝ ὌΝ , 

: 7αεογὸ χιϊάφιαπι : Ἔὐτα 605 ὙΘΙῸ 5 ΖΟγ απ ον οὐδέν ᾿ πρὸς δὲ τὸς φροντιζομένους, τὴν ἑχάστου 

5 βορὶς,, σϑϑρίοῖαε τι πβοι] αι. πθοθϑϑι αἴρῃ. ΕΥΡΣ πται γάρ᾽ Διεδίδοτο ἑκάστῳ, χα- 
Ἅ4ει. ἡ. 35. Νὰπι βου! ρίιηι δδὲ : Ζινίαον αἴιι" οἰτιβτἰϊς,, ῥγοιιῖ εἶχεν. Ὃ ὃὲ αὐτὸς λόγος ἔστω 

οπείιιθ οριις ἐταῖ. Ἑδάθμι διιῖθηι γΆΠῸ 40 οπηηῖ- πρὸς πᾶν ντας. ὯΣ3 ἐγχειριζομένους τὰς τοιαύτας 

θὰ τϑπϑαῖαν, {αΐθι5 ἀδπῖαν δ] βιηοαϊ ποροιῖα. φροντίδας 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΤΙΧ. ο ΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬΜθΘ'΄. 

Οιείτιαπι ἡμαϊοὶο οὐποαῖις γὶξ ἀοοποπιις, οἱ Τί τὸ χρίμα τοῦ οἰχονομοῦντος, ἐάν ὅτι χατὰ 

φιι ξεοοτὶς μαδῖϊα ρετϑοπάτσιιπι ταϊΐοπθ., κί προσωποληψίαν ἢ φιλονεικίαν ποιήση 

ΡῸῚ σοπίοτετοτιθηι. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

πὶ ΑΡοβίο! 5. πὰπο Ζυϊάθηι ΡγθθοΙ ρας π1}}}} Τοῦ ἀποστόλου ποτὲ μὲν παραγγέλλοντος μηδὲν 
ἀρϑπάτιηι 6556 6Χχ ΔηΪπηὶ ἱπο] παι π6., πιπο γοιὸ ποιεῖν χατὰ πρόσχλισιν" ποτὲ δὲ ἀποφηναμένου, 

νι. Τίπι. ὃ. Ῥγοπιη εἴθε Πα : δὲ εὶς υἱάφίμ σοπίοπίίοσιις ὅτι Εἴ τις δοχεῖ φιλόνειχος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην 

ἘΣ ει. 6556.7) πιὸ 5 (αἴεπι οοποιιθίἀϊπθηι ποτὶ Πιαϑδπιιις., συνήθειαν οὐχ ἔχομεν, εὐδὲ αἱ ἐχχλησίαι τοῦ Θεοῦ " 

16. 

» 1 Νί5. δυνάμενος πληρῶσαί τις 

Τρϊάοπι απ εὐκαίρως χαὶ εἰς τύπον τῶν ἀλ 

ΤῸΝ ΖυδίθοΥ Ππιρυὶ αὐ τὰ οοπίοχει. 

«Ἔερ. Ῥυΐπηιιβ εξ ΟΟἹΡ. ποῖον μέτρον ἔχει ὁ πίστευ- 

οὔ χελλαρίου ἐν ἐξο οὐσίᾳ οἰκονομεῖ θεὶς τὴν ἘΣ τας 

ἃ Πορ. Ρῥυίπιις. φροντιζομένους τὴν ἑχάστου χρείαν 

ν, ὅ ὯΝ ΒἈερα. τουεῖϊις τὴν ἑχάστῳ χρείαν. Νά οιαν 

ΟΠγἴϑϑαση {ῖσθα αἰ χα ἃ ΠΡγατιῖς. θ᾿ οι ἔγεβ ἴξς. 
λόγος ἔσται. 

ὁ 815. αἰϊψιιοε (οάϊοεβ, πὸπ τὶ νυ]σαιϊὶ ἐὰν χατά, 

Ῥαι]ο Ροβὲ εαϊιῖο Ῥανὶβ. χατὰ πρόσκλισιν. ΑἸ ἄτι 

ἐαἀϊΠποποβ οἱ ἔγες ΝΞ. πρόσχλησιν, Ἀδς. ἴογΕλη5 πρόχλη-- 

σιν. ϑαρίπάς Ἀς5. βεοιηᾶις δὲ δά ἀποῳ αινομένου. 
ΑἸ {τὸβ Νῖβ5. ἀποφυναμένου. ὌΥναὶ 



ΠΕΟΟ,Ὲ ΒΠΕΝΙΟΒ ΤΒΑΟΤΑΤΕ. 

ἀλλότριος τῆς Ἐχχλησίας τοῦ Θεοῦ ὃ τοιοῦτος γνω- 
ριζέσθω, ἕως ἂν διορθωθῇ. Δεῖ μέντοι γε μετὰ πολ- ἢ 

λῆς περισχέψεως δοχιμάζεσθαι πρὸς τί ἕχαστος 

ἐπιτηδείως ἔχει, ' καὶ οὕτως ἐγχειρίζεσθαι ὁτιοῦν 
ἔργον" ἵνα μήτε οἱ ἐγχειρίζοντες τὸ μὴ ἁρμόζον 
τινὶ χαταχριθῶσιν ὡς χαχοὶ οἰχονόμοι τῶν τε ψυ-- 

χῶν, χαὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου " μήτε οἵ ἐγχει- 

ρἰζόμενοι πρόφασιν ἁμαρτίας ἐντεῦθεν εὑρίσχειν 
δόξωσιν. 

ἘΠῚ] 

πιθῆμ6 θοοϊοεία Ποῖ; αὶ [πογὶς Πιιιβπηοαὶ, 18., 
4υοδά 56 ϑιμοπάανοε, ἀθοίαγοιιν ἃ Ποῖ Ἐοοϊοϑία 
ἀἸΙοπιι5. Ἐχροπάοπάιμπη δὶ ἀὐίθπι. ΟἸΓΟΙΠΙ5ρ6- 

οἴϊιι5., δ] φαϊ «σατο Ἰἀοπριι5 511, 504 116 σοΠη- 

Πλ τη τιπὶ πλλιπῖι5 4 ΟΠ 6, πὶ ἢ 4αϊ ουϊρίαπι 
σοπηλ ὰηὲ «πο οἱ ἤὸπ ΘΟ νθηἶ., ΠΟ] πὰ Πη 

ν᾽ 11 τηΔ}1 δὲ ἀπ᾿ πηάστιτη οἱ πηα πα αΐοσγιιηι Ποιηϊηὶ 

ἀἰβρθηβαίουοθ ΘΟ π ἰθπη πη τι"... προ τ ποηιθ 
ἉΌΡιιθ. ΠπμΠτι5. ΘΟΙΠ ΠῚ ΕΓ τι, ΘΧΟΙσα Πα ρϑοσδεῖ 

γα ΠΟ Ππθηι ΐπο ᾿πυθηγὸ υἱἀθαπίαν. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΝ΄. 

᾿Εὰν δὲ ἀμελήσας μὴ δῷ τῷ ἀδελφῷ τὰ πρὸς τὴν 

χρείαν. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο τὸ χρίμα φανερὸν ἐχ τῶν τοῦ Κυρίου ῥη- 
μάτων, εἰπόντος" Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ χατηρα- 
μένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. τὸ ἡτοιμασμένον τῷ 
διαδόλῳ, καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐππείνασα γὰρ, 

χαὶ οὐχ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν " ἐδίψνησα, καὶ οὐχ ἐπο- 
τίσατέ με, χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ, ὅτι ᾿Επικατάρατος 
πᾶς ὃ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς. 

Ε 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΕἹ.. 

δὲ 6 τιθρ ἰἰροτιία ποτὶ εἰφάονϊέ 7Γαἰγὶ τπδοοσεατία. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ηος 7 ]Ἰοῖπι τη Πἰ [ϑϑίθ μι οοὲ ὃχ νϑυθὶ5 Πο- 
τηΐπὶ, 41 αἰχὶς : Π δοθαάϊίο ἃ πὶ, πιαϊοαϊοιΐ, 

ἐπ ἴρτιθπι (ἰθγπιίπι, αὶ ραγαίΐις εξ ἀϊαοῖο, 
εἰ ἀπιρεϊὶς ἐἦι5. Ἐπιιγὶνὶ ἐπῖπι., δὲ ποθ ἀφαϊειὶς 

τπϊμὶ πιαπάμιοαγε : εἰν, δὲ ποῦ εἰδα δεῖς ταϊ]ιὶ 

λίαιιμ. χ8. 

Ῥοίιιπι 5 Θί6. Τΐθιη 6χ [5 ἀϊοιῖβ : 77αϊφαϊοίμς οπι- τοι, 48. 
10. 

τὶς φιιὶ Γαοῖ! ορόγα 1])οπιϊπιὶ πορὶϊσοπογ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΝΑ΄. Ν 

Εἰ ἔξεστι τῷ ὑπηρετοῦντι μετὰ φωνῆς μείζονος 
λαλεῖν. 

ἈΠΟΚΡΊΣΙΣ. 

Τῆς φωνῆς τὸ μέτρον δρίζει ἢ χρεία τῶν ἀχουόν- 

των. Οὐκοῦν ἐὰν μὲν ἐλάττων ἦ, ὡς νωθροτέρα 
ἐγγύς ἔστι Ψψιθυρισμοῦ, καὶ χαταγνώσεως ἀξία" 

ἐὰν δὲ ὑπὲρ τὴν χρείαν, δυναμένου τοῦ ἀχούοντος 
καὶ ἠρέμα λαλοῦντος ἀχοῦσαι, χραυγὴ γίνεται ἢ χα- 

τεγνωσμένη " ἐχτὸς εἰ μήπου τὸ νωθρὸν τοῦ ἀχούον- 
τος εἰς ἀνάγχην ἡμᾶς "ἀγάγοι τῇ χραυγῇ χρήσα- 
σθαι, καὶ ὥσπερ ἐξ ὕπνου τοῦτον διεγεῖραι. Τοῦτο 

γὰρ χαὶ ὃ Κύριος ποιήσας ἱστορεῖται, ὥς φησιν ὃ 
εὐαγγελιστής " ᾿Ιησοῦς δὲ ἔχραξε, καὶ εἶπεν ὅ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν 
πέμψαντά με. 

Β 

ΓΆΘρ. Ρυίπνις χαὶ οὕτως ἐγχειρίζεσθαι τὸ ἁρμόζον 
τεῦ να μὴ χαταχριθῶσι μήτε οἱ οἰκονόμοι τῶν τε ψυ- 

τον. τι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἿ]. 

“«1π| πιϊηιϊειγαπίὶ ᾿ἰοεαί ὑοοε αἰίίοτο Ἰοηιιὶ. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

γοοῖβ πιοάϊπιπι ργο ἢ πὶξ ἁιιἀἸ θη τι πὶ Ποοθϑϑὶταϑ. 
Οὐαγο δὰ δὶ 51Ὁ 510} 5510. Τὰ ΠῚ πὰ πὶ ̓Δ Πα ἴον 
δὰ 5ιιβυ νι Πὶ ΡΓΌΡΟ δοσθάϊε, αἴθ γθάδυσαθπάα 
ἐϑῖ ; 5ἴη αἰιΐθηι ἰ ΕοΥ 511 οἰ ΠΘΟθαβὶ [6 ΠῚ... ΟἹ ΠῚ 

50 Π1οδὲ ἴ5. 4αϊ ἀξ, ΘΕ ΠῚ 511 551115 ΤΟ ΠἸΘΠ δ ηῚ 

Ροϑϑοῖ δὐιάϊγθ., ἴα πο 5 41 ἀπηηδίιι5. 688 οἰ ΠΊΟν 

δἰ οῖταιν., πἰϑὶ διά θπεῖβ. Ια πρσιιοῦ 60. Ππρορϑϑι δε β 
πὸ5 αὐἰάμποαι, αὐ ΟἸΆΠΊΟΓΘ τ} Π}}}, 5116 ΘΕΙΠῚ 

γ Ἰα 1 οχ ΒΟ Πη0. Θχοϊθπλ5. Ηοο θηΐιη δὲ Ποπηϊ-- 

Πὶ5 [δοῖθθθ ΠΙΘΠΙΟΓ αἴ... γΘΙῸ 1 ΘνΑ Προ] βία : 

]όδιις αἰίοπι οἰαιπανὶῖ, δὲ αἰϊτῖϊ: Οἰιὶ οτοαϊξ ἐπ 
τπὸ 5) ποτὶ ογεαϊι ἐπ πιὸ, 5θή ἵπὶ διιπι, {ιιὶ πεὶοὶξ πιο. 

χῶν, οἷο. Βγονῖαβ φυΐϊδοπι, 56 ποῖ ἴϊὰ τοοΐς. 

4 Ἄορ, ῥυίπιις οἱ ΟΟ]», ἡμᾶς ἀγάγῃ. 
3 

Ἐρλες. ἡ. 
31. 

Ἴοαπ. τᾶν 
Ἷ ἠή. 



000 5. ΒΆΘΠῚΙ ΟΠΒΆΠΕΞ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΠ. ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΡΝΒ΄. 

δὲ ψιιῖς οἷσδ δια ἅπιπὶ Οτϊτθ ἄαὲ ρέγαπὶι, ἊἜἘάν τις τὴν ἐξ ἐφημερίας ὑπηρεσίαν ἐν τῷ μαγει- 
ϑΙΡΤΩ υἶτος ἰαύογοι., αθο τι μετ ἄἷος αἰϊφιιοὶ ρείῳ πληρῶν, ὑπὲρ δύναμιν ἢ χάμῃ,, ὡς ἐμποδί-- 
α ϑοἴϊιο ορϑνγδ ἱπιρεάϊαίιν : πιμπιη τα σοπνδ- ζεσθαι αὐτὸν ἐπὶ ἡμέρας εἰς τὸ κατὰ συνήθειαν 

γεῖαξ ἱπιροτεὶ ἰιμεῖο Ε)ιδπιο αὶ πιτέτεῖες. Ο ἔργον, εἰ δεῖ αὐτῷ ἐπιτάσσειν τὴν τοιαύτην ὕπη- 

ρεσίαν. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ῬιΙοῖι ΠῚ δϑὲ Ορουίθγο., ἀΣ οἷ Ορογτιπὶ ἀϊβροπ- Εἴρηται, ὅτι δεῖ τὸν ἐγχεχειρισμένον τὴν οἶχο- 

5810 ἀο!οραία εϑὲ, 15 Ῥυϊτι5. ΠΑ ἢ Πα 115 δὲ νἱταπ γνομίαν τῶν ἔργων, ἐστοχασμένως τῆς τε ἐπιτηδειό- 

ἸΔΡογα πΠ5 Πα ΐα γαϊοπο., ππὰπάαΐα σα ἀϊγῖσαξ τητος χαὶ τῆς δυνάμεως τοῦ ἐργαζομένου, τυποῦν . ξεν, Ἶ ὃ " ᾿ ᾽ 

Ῥφαὶ, 93." )Ὲ πὸ δυάᾶῖαὶς {4 : Οἱ βηρὶς ἰαϑοτοπι τι ργθ- τὰ ἐπιτάγματα, μὴ ἀκούσῃ" Ὃ πλάσσων κόπον ἐπὶ 
20. ε ΄ Χ δορίμπι. Υ ΘΥαπ Δ ΠΠ6 ἢ Γθγασαν] πὸπ ἀθρδῖ, οἱ “πρόσταγμα, Οὐ τὸν μέντοιγε ἐπιτεταγμ ένον χρὴ 

ἀδίαπι δϑὲ πιὰπάδίιπι : ἀπαπάοαιϊάθι οΡθάϊθη- ἀντιλέγειν " ἣ γὰρ ὑπαχοὴ μέχρι θανάτου ἔχει τὸν 
τἰὰ δὰ ΠΟΥ ΘΠ] π5 116 ΠΠΠ165 5105 Θχίθμαϊε, ὅρον. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΠΠ]|. ἘΕΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ῬΝΓ͵΄. 

Ομιοπιοῖο δα, οὶ ἴαπθ ἔμοτιιπὲ δοπογθάϊ., Ὁ Ἢ τὰ ἔρια πιστευθεῖσα πῶς ὀφείλει αὐτὰ ἔχειν, χαὶ 
μας ἄρύοας ξεσνασγθ., δὲ ψφμοπιοᾶο ἀθϑϑαὶ ἰϊς πῶς προσέχειν ταῖς ἐργαζομέναις. 

{ει ορεγαπίμτ, αἰἰοπάοτγο. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. ΓΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ϑθγυθὶ Δ Π85., ἵδη Δ 1 4185 [θυ Ὁ οἰϑ ΟἸθπ- Τὰ μὲν ἔρια ὃς παραχαταθήχην Θεοῦ πιστευ- 
ἀο Ῥεὶ ἀεροβίίο ριβίδθοϊα ; ὑπἰοαΐαιιθ ἁυιΐοπὶ θεῖσα" ἀφιλονείχως δὲ καὶ ἀπροσωπολήπτως ἑχά- 
ΒΟΓΟΓῚ οἰἴγα Ὁ]]Δπὶ σΟΠπίθη ΠΟ ΠΘπῚ , ὉΠ] 6 ρογ- στη ἀδελφῇ τὸ οἰχεῖον ἔργον τυποῦσα “ χαὶ οἴχονο- 
ΒΟΠΑΓΊΙΠῚ ΓΑΙ ΟΠΘΠῚ ΟΡΙ5. ῬΓΟΡΓΙΙΠῚ ἀβϑίσπαθι!, μοῦσα. 

αἴχαρ ἀἰβιυθιιθε. 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΑΤΙΟ αν. Ε ἘΕἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΝΔ'. 

δὲ ογέδ χιιαπιάο μαιιοὶ Ξιιπὶ Παῖγος., οἱ ἔπϑδετ- "Ἐὰν συμβῇ ὀλίγους ὄντας ἀδελφοὺς, χαὶ πλείοσιν 

σἰἶιτιξ ρἰγῖϑιις δογοτίθιιδ, 60 τιθοθς5 αξῖ5 ἐ6- ἀδελφαῖς ἐξυπηρετουμένους, εἰς ἀνάγκην ἐμπί-- 
φναπίατχ, εἰ αὶ 56 ἱτπινίοθπι ϑΘρατθηιΐα τ, πτεροῖς πτειν “τοῦ διίστασθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, διαμεριζο- 

αὐ αϑοπάα ορεγα αἰϊνιδὶ,, τάπι ρεγιοιεῖο υαοαὶ ὃ μένους πρὸς τὰ ἔργα, εἰ ἀχίνδυνον τὸ τοιοῦτον. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

51 οαγὰ πο ἃ ΠΟΒΪΠΙ τη πάαϊο ἃσοὶρὶς ἰδϑεῖ- Εἰ ἣ φροντὶς ὑπὸ τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου μαρτυ- 
᾿ 

πηοηΐππ,, δ βθοιπάππ ΘΠ ἱπηροπάϊεαν., αιϊ- ρεῖται, χαὶ χατὰ Θεὸν ἐχπονεῖται, ἑχάστῳ μὲν 

Ρ  είεγεβ ἄπο ΠΡεὶ οαπὶ Αἴ 055. δύναμιν χάμνῃ. δες ἀριά ΓΧΧ Ἰεριταν ἐπὶ προστάγματι. 

ἴϊα πιῖτο ροβὲ θα. Ρυΐπιις οἵ Ἄοϑ5. ἐπιτάσσειν τὴν ἃ Βεα. ῥυῖπιις βο]ι5 χαὶ οἰκονομοῦσα διδότω δεόντως, 
τοιαύτην οἰκονομίαν. “ Απαφαὶ ἄπο ᾿Ρτὶ ἐμπίπτειν τοῦ διασπάσχσθαι, (ο- 

ς ἘΔ εἰ ἄνιο Νίξε. ἐπὶ πρόσταγυχ. ΑἹ ἦπ (Ὁ]». εἰ ἄοχ οββ5, διασπᾶσθαι. 



τεῦ Ε 

τῶν ἐργαζομένων ἐν τῷ ἰδίῳ ἔργῳ ἢ πρὸς Θεὸν 
εὐαρέστησις κατορθοῦται. Ἢ δὲ ἑνότης αὐτῶν πρὸς 
ἀλλήλους, ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς τοὺς πάντας συμψύ- 

χους, τὸ ἕν φρονοῦντας, πληροῦντας τὸ ὑπὸ τοῦ 

ἀποστόλου εἰρημένον " Εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρχὶ ἄπει- 
μι. ἀλλὰ τῷ "πνεύματι σὺν ὑμῖν εἶμι. 

ΒΙΕΥΤΟΒ 

467 

001 

᾿ιθοῖ ὁρογαπείαμ ἴπ 5110 ΟροΙῸ ρἰαοοὶ Πθο. Τρ80- 
ΤΠ ἀυτ6 πὶ ΘΟ απο ἰΠ ῸΓ 56. 1Π 60 ροβίϊα θϑί, 

8[ ΟΠ 65 ὈΠΕΠΙΠῚ65 51π|, 50 ΠΕ 16 πἴθ5 1461, ᾿π 0 ]6 Π- 

ΤΆΛΟΤΑΤΑΕ. 

165. ΄φυιοα ἃ Αροβίοϊο ἀϊοίιπι οϑὲ : Λίαπι δἰ σἱ Οοίον.3.5. 

ΘΟΥΡΟΓΘ αὔϑθη5 διιπι, 59 ορίγιτπιὶ υοὐ δοιιπι διπι, 

ἘΞΕΞΞΞΞΞΞΞΞ:..:.:......---.::-.-.----..Ὁ 1... Σ΄ ο΄ σ- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΝΕ΄. 

Ἐπειδὴ διδασκόμεθα οἱ ὑπηρετοῦντες τοῖς ἐν τῷ 
ξενοδοχείῳ ἀῤῥώστοις, μετὰ τοιαύτης διαθέσεως 

ὑπηρετεῖν, ὡς ἀδελφοῖς τοῦ Κυρίου ὑπηρετοῦν- 
τες, ἐὰν "μὴ ἢ ὃ τοιοῦτος ὑπηρετούμενος, πῶς 

ὀφείλομεν αὐτῷ προσέχειν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Ὃς γὰρ ἂν ποιήση τὸ θ0έ- 

λημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, οὗτός μου 

ἀδελφὸς, χαὶ ἀδελφὴ , καὶ μήτηρ ἐστί" εἰ μὴ ἔστι 
τις τοιοῦτος, ἁμαρτάνων δὲ ἐλέγχεται ἄξιος ὧν τῆς 

ἀποφάσεως ἐχείνης, ὅτι Ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, 

δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας " “ πρῶτον μὲν παραχλή-- 

σεως χρήζει χαὶ νουθεσίας παρὰ τοῦ προεστῶτος. 

Ἐὰν δὲ ἐπιμένῃ τοῖς αὐτοῖς, φανερόν ἐστιν ἐπ᾽ αὖ- 

τῷ τὸ χρίμα τοῦ αὐτοῦ ἃ Κυρίου ἐπάγοντος, Ὁ δὲ 

δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰχίᾳ, καὶ τοῦ ἀποστόλου 
παραγγείλαντος " ᾽᾿Εξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν 

αὐτῶν. Οὕτω γὰρ τοῖς τε ὑπηρετοῦσι τὸ ἀδιάχριτον, 
καὶ τοῖς συζῶσι πᾶσι τὸ ἀσφαλὲς ὑπάρξει. 

ν 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἿ. 

Οπαπάογιϊείθην τὸς ψιὶ ἵπι Πιοσρί το ἐπι γηιὶς 
ἐπιδουρίπιτι5, ΘΟ ΘΠΙΓ ἴα ορόγαπι ργδΡΟΓΟ, 

γιαςὶ Τροπιϊηὶ {ταϊγίνιις σογνίαπιις : οἱ αἰὶς 
ποτὶ {μϑγὶἐ οἰιὶ τιιϊτεϊδίτιαιτ, χιιοπιοίῖο ἐἰζιπι 

ἀοϑαπιιδ ΟιΓαγθ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐιπὴ Τθοιηἶπιι5 ἀϊχϑυὶ : Ομομηιμθ οπιῖπι {6-- 
δογὶς υοἰιτιαίοηι Ῥαϊγὶς πιοὶ, φαὶ ἐπ οἸὶς δεῖ, 

ἀΐο πιοιις Π αἰογ, δἰ ΘΟΓΟΤ, Θὲ πιαίθτ' 6ϑΐ, δὶ αυιῖδ 

δ] θη ποῦ [που , 56] ρϑοοαίοι 6556. ἄθριθ- 

αι], τ2. 
30. 

ποπάδιιν, διψιθ ἀἰσπιιθ ϑοπίθηϊα {Π|1ὰ : Οπηιπῖς σοαπ. 8.3ή. 

ιὶ {αοἷξ μοοοαίτιπι, 5θγριις 65: ρϑοοαιϊ, ῬΥΪ θυ Τὴ 

ααϊάθαι σον διῖοπ αἴαιιθ δ πη Π 0 Π6 Ῥνοθοιῖ 

ἱπάϊσοι. δε δὶ ρθυβθνθυανθυῖς 1π ἰἰδάθηι υἹ115, 
Ῥουϑρί ουσππι ἐϑὲ δνθγϑιιπη ᾿ρϑιιπὶ ἡπι Ἰοἰτιπ 67115-- 
ἄδθμι Τομπηΐπὶ., αὶ 1ἴὰ 51) ποῖ, δόσεις ἀτείθπι 

ποτὶ τπατιθὲ ἐπ ἄοπιο, Ἰϊθυπ 6. ΑΡΟΚΒΙΟ]], 1ἴὰ ργῶ- 
οἰριθηεῖβ : «9]μῤεγίθ τπαΐμπι θὲ ον ϊοίροὶς. 51. 

δηϊπὶ Παἢ]πι5. τ Πἰϑ γα ΠΕ] θιι5. ἱπουῖς Πορϑι πα] 1ο- 
οἴι5,. ΟἸΏΠΟΒΩΙΘ. 4 βοιτη ἀθσοραῖ, τὰ ϑυππὶ 

οἵ ϑθοιυμν. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ῬΝ-΄. 

Τὸν πεπιστευμένον φροντίδα, ἤτοι χελλαρίου, ἢ 
ἄλλου τινὸς τοιούτου, εἰ δεῖ πάντοτε ἔχειν τὴν 

φροντίδα, ἢ χαὶ ἐναλλάσσεσθαι. 

ἈΠΟΈΕΡΙΣΙΣ. 

᾽ὔ - 

Εἰ τὴν ἐπιστήμην τῆς εὐταξίας, χαὶ τὴν ἀκρί- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἿ. 

“Νμπιητιϊα ὶς οὶ σοἰατιϊ, αἰ αἰζογῖιις τοὶ 6ι5-- 
πιοαϊὶ σιγὰ ἱγαάίία ὁεῖ, ἀθϑθαὶ σ προ ἰἰϊ{ϊιις 
οἰσάπι ἰιαῦθγθ, αἰ μογη αὶ. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 τϑοιὶ οὐ ἰπὶβ 50] ΘΠ πὶ δὲ γοριι 85 πίθον α-- 

θειαν τοῦ χανόνος φυλάσσει, τὸ ἐναλλάσσεσθαι μὲν Ὁ ἴδηι δογναϊ, 50 ν ΔΟΔΠΘΙΙΠῚ Ἰππο ρου Πανὶ, νο] 

4 Ψοιαβ ᾿ἶθον (0}}». πνεύματι σύνειμι. 
»ἜἘρρ. ῥυγίπιιβ ἐὰν μὴ τοιοῦτοι ὧσιν οἱ ὑπτηρετούμενοι, 

πῶς ὀφείλομεν αὐτοῖς προσέχειν, οἱ ἰΐὰ χιοάιο πὶ Οο]- 

Βογεῖπο Ἰεσία, εἰδὶ φιοα ργὸ αὐτοῖς Πα θοὰς ἑαυτοῖς. 

ὁ ἘδΙὶ πρῶτον μὲν χρήζει νουθεσίας. Υ' εἴογος {ια- 

ταον ᾿ἰρυὶ ργαῖον Νοβ5. ἴζα, αὐ οὐϊάϊηνι. 

ἃ Βορ. ἰογιῖι5 τοῦ αὐτοῦ χυρίου λέγοντος. Νο ἴΐα 
πλα]ο ἱπίτα ἄπο Ν55. σαπὶ οβ5. ἀποστόλου παραγγέλ- 

λοντος. 

Τριά. ν.35, 

ἔ. (ον. 5ὲ 
1: 
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ΡοΙα5 σγᾶνο θϑὶ οἵ ἀπΠΠ|0 116. Ἡα]θαΐ διιῖθ) πο- 

Ο6556. δϑὲ Ἀββθοαπι ἈἸ Π6}}... 41] ρΡαυ]αιῖπι δὰ 1ὰ 
ἐπ5 ΕΠ πα τ" ΠΩ ΠΟΙ 5.» αἰ ΠῸ Πρϑοθϑϑιζαῖθ βιισοθ550- 

ΤῸ ΠῚ Ροβιι!ληῖθ, δὶ Πὶς ἰθοβδοῖ, Ῥθυαν ΘΠλιν : 

ἴπιο διΐαπι ΠῸ 5 Ρ6 ΔΙ Φαθ πὶ ἱπϑρίππι ἢ] ΟΡΘΙῚ 
Ρυ ἴσον ΘΟσ ΠΉΠ : ἀπ 6 ΠῚ ΠΘΟΘββαυῖΟ, τιῦ οον- 

Δα ραταν ἱπτο συ 5 Ο] 6115 ἱπ ρΘυ 8 Π|, Γθοίδτι6 
αἰδοῖ! πὰ ἀἸββοϊν δῖαν. 

5. ΒΛΘΠΙῚ ΟΕΒΆΒΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΈΆΘΠΙΕΡ. 

᾿ τ ν᾿ 7 ἱ 
περισσὸν. μᾶλλον δὲ δύσκολον χαὶ δυσπόριοστον. 
ἔχειν δέ τινα παραχολουθοῦντα, ἃ ἴον, ὀφεί- χειν ξΞ τιν παρ ουνουντὰς, αναγχαιϊον : οφξιε 

, Ν Ἁ Ὁ 

λοντα χατὰ μέρος πρὸς τὴν φροντίδα τυποῦσθαι " 
ΠῚ ἜΤ] ἘᾺΝ Ἄς Δ ΈΞΙΑ πὰ ν᾿ τας ἃ ΨῚ 5: ἵνα μὴ ὅταν ἣ χρεία ἐπιζητῇ τὸν διαδεξόμενον, ἐν 
πορία τούτου εὑρεθέντες ταρασσώμεθα- πολλάχις Τ 

δ τ εν δ Το τόν τειν ν : 
χαὶ τὸν οὐχ ἐπιτηδείως ἔχοντα παράγειν εἰς τὸ 

τς Ο Ὧν 
45} 

τ 
: ἢ Ἐν ᾿ ἜΠΕ 

γον ἀναγχαζώμεθα ᾿ ὥστε συμόαίνειν ἐξ ἀνάγχης 
᾿ Ξ : 

εἰρίαν τήν τε ἀχρίδειαν δια-- 
᾿ τὴ 

φθείρεσθαι, χαὶ τὴν χατὰ λόγον εὐταξίαν δια - 

λύεσθαι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΜ. 

Οιιο αὔίδοιιι ἀουθαὶ φιὶς δου 1260 : 6ἱ ἧπ 

τἰπὶνθγδιιηι, τα οἱϊ λῖο αὐ [δοίιις. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Βοπιπι αἰϑοιτμη θυ 6556. γ ΘΠ θπΊθπ5. ἀθβι6- 
Υἶπιπὶ Ρ]αοομϊ Τ)6Ὸ : συοα δἷ. δὲ ᾿πβαιῖα 116... δὲ 
Πριπιιπ., δὲ ᾿πημιιι τ }}}6. ΟΟμ ραγαῖι ἀπΓθηῚ ἢ]Ὸ 

50]Θ ΡῈ οἱ ἀϑϑιπια σοι ρ᾽ το Π6 Πα] δία 5 5]10-- 
υἷα Ποῖ, θη τι6 σοσ τ ΟΠ] 115 ΟΧχ σραῖο ἈΠΙΠ]Ὸ 

ἘΡΏΩΤΗΣΙΣ ΡΝΖ'. 

Ποταπῇ διαθέσει ὀφείλει τις δουλεύειν τῷ Θεῷ, χαὶ 
ἘΟΝΣ ἀπρος ΡΣ 

ὅλως ἣ διάθεσις αὕτη “τί ἐστιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Διάθεσιν ἀγαθὴν ἡγοῦμαι εἶναι ἐπιθυμίαν τῆς 

πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως σφοδρὰν, χαὶ ἀχόρεστον, 

χαὶ πεπηγυΐαν χαὶ ἀμετάθετον. Κατορθοῦται δὲ 

αὕτη ἐν θεωρίᾳ ' συνετῇ χαὶ διηνεχεῖ τῆς μεγαλειό- 
πριν ποτ, ὑοντα ἐξ ᾿ 

τητος τῶν δοξῶν τοῦ Θεοῦ, λογισμοῖς τε εὐγνώμο- 

ῬΓΟΠοἰβοθ πε ]ι5., 6 ΘΟππ πιὰ τθοογάδεϊοπο οοη- ἠδϑοι, χαὶ ἀδιαλείπτῳ μνήμη τῶν ὑπαρξάντων ἥμῖν 

φοββουτπὶ ΠΟΡΪ5 ἃ Π6ο Βοπουῖηι. Εχ {αι αηὶ-- ἡ 

Δανο. τα. πιο ᾿ππαβοίταν ΠΠπώῶ : Πεἰῖρος ])οπείσειιτη, 7) διίτη 

Ὁ: 0 ἐππιπι δὰ ἰοίο ΘΟΥ6 (το. εἴ δὰ τοἰὶς οἰγῖϑιις {ιἰς. 

δἱ δὺ ἰοία πιϑγιΐθ {πια, ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ {ΠΠ|π| αὶ ΑἸΧῚΕ: 

Ῥεαὶ. ἠτ.1. Ομεπιαάπιοάιιηι ἀδεϊἀογαὶ σεγνιις αὐ ἤοπῖος ἀπιια- 

σιιπὶ: ἴα ἀεεϊάογαὶ απίπια πιθα αὐ ἴδ, εις. 
ϑουνιθπάπηιν ᾿ΐαχιιθ Π6Ὸ ὁδὲ πος αἰΐδοιιι, ἴτὰ πὶ 
ἐπι ρ!θαῖι" αιιοά 4} Αροβίοϊο ἀϊοίιιπὶ δὲ : Ομὲς 

δοραγαῦῖξ πος α οΠατγίιαις Ογὶςι} Ττιψιιϊαιῖο, 

απ ἀπριδίϊα, ἀπὸ ρογεθηιείῖο, ἀπ ται ας, απ 

Ῥεγϊοιίμαν, ατὶ αἰαάίι5" εἴς. 

Ἰοοι. 8. 

85. 

παρὰ Θεοῦ ἀγαθῶν. ᾿Αφ᾽ ὧν ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ τό" 

᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς χαρ- 

δίας σου,, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, χαὶ ἐξ ὅλης 

τῆς διανοίας σου, χατὰ τὸν εἰπόντα - Ὃν τρόπον 

ἐπιποθεῖ ἣ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, 

οὕτως ἐπιποθεῖ ἣ ψυχή μου πρὸς σὲ, ὃ Θεός. Μετὰ 

τοιαύτης οὖν διαθέσεως δουλεύειν χρὴ τῷ Θεῷ, 

ἃ πληροῦντα τὸ ὅπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον " Τίς 

ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ; Θλί- 

ψις, ἢ στενοχωρία, ἢ διωγμὸς, ἢ γυμνότης,, ἢ χίν- 

Β δυνος, ἢ μάχαιρα; χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἸΥΠΙ. 

Οιιο ἀπίπιο ἀδρεαὶ σιιὶς ἱστοσαίαπι δἰ δὶ ρώπιαπι 
Τδοίρεγο. 

ΒΕΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ἐὸ 5οἰ]οθὶ, αὶ ΠΠοῸ σοπνθ δ στο ἈΠΕ, δὲ ἴπ 

ε (οάοχ ΟΟἹΡ. τίς ἐστιν. 

τ Βορς. Ῥυΐππαβ οἕ 085. θεωρία συνέσει τε χαὶ διηνε- 

χεῖ μελέτῃ, τῆς μεγαλειότητος, μ6" ἐπεο ἐἰβϑ ἐπίϊαπι εἴ 

εοπίϊπιαπι πιο ἀϊιαιίοπεπι πια]εδξαιϊς. 

ΕΡΩΤΉΗΣΙΣ ῬΝΗ΄. 

Ποταπῇ διαθέσει ὀφείλει δέχεσθαι τὸ ἐπιτίμιόν τις. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

9 
Βυΐϊῷ ἀῤῥδώσ τ ὧντ » αῤῥώστῳ χαὶ ἀγωνιῶντι Τὴ πρεπούσῃ 

4 Απεχυϊ ἄπο ΠΡγὶ πληροῦντας τό. διαξίπι Βερ. 
Ῥυῖπιιϑ διωγμὸς, ἢ λιμὸς, ἢ γυμνότης. 

ΡΝ οὸχ υἱῷ Δ ἶτα ἐπὶ ἐχ Νίςβ, πιιεῖς. ΤΡΊάθιη Ἀδξ. 

Ῥυΐπιιβ εἰ οβδ, περὶ τὸ ζῇν. 



ΒΕΟΌΠῈ ΒΚΕΥΙΠΒ. ὙΒΛΑΌΤΑΤΕ. 

περὶ τοῦ ζῆν, παρὰ πατρὸς καὶ ἰατροῦ θεραπευομέ- 
νῳ, χἂν πιχρὸς καὶ ἐπώδυνος ἦ ὁ τρόπος τῆς θερα- 
πείας, ἐν πληροφορία τῆς τε ἀγάπης, καὶ τῆς ἐμ- 
πειρίας τοῦ ἐπιτιμῶντος, χαὶ ἐν ἐπιθυμίᾳ τῆς 
ἰάσεως. 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΡΝΘ'΄. 

Ὃ λυπούμενος χατὰ τοῦ ἐπιτιμήσαντος “ αὐτῷ, 

ποταπός ἐστιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οὔτε τὸν χίνδυνον τῆς ἁμαρτίας ἐγνώρισε, καὶ 
μάλιστα τὸν πρὸς Θεὸν, οὔτε τὸ χέρδος τῆς μετα- 
νοίας, οὔτε ἐπίστευσε τῷ εἰπόντι" Ὃ δὲ ἀγαπῶν 
ἐπιμελῶς παιδεύει" καὶ ἑαυτὸν ἀλλότριον κατέστη- 

σε τῆς ὠφελείας τοῦ εἰπόντος " Παιδεύσει με δίκαιος 

ἐν ἐλέει, χαὶ ἐλέγξει με. Καὶ ἐπιδλαδῶς σύνεστιν 

ὃ τοιοῦτος τῇ ἀδελφότητι, “ ἀπασχολῶν τοὺς ἀγω- 

νιζομένους. 

009 

νἱτο ἀἰδουίπιοη φἰάἀποίο, οἴπὶ ἃ ραΐγο οἱ πιθάϊοο 

ΘΓ), ΘΕ ΠῚ ἈΠΊΔΤΙ5. ΔΟΘΥ ΒΡ Βα τ6. {ΠΟΥ πι6- 

ἀδπάϊ τποάϊτιβ5, οἵιπὶ οἱ ΡΘγβιιβιιη} 6556 ὁρογίθαϊ, 

Ὁ ΑἸ 56, ἂο ρϑυίτα πὶ 6556 ΟὈ] υγραίογοπι, ἀεροαῖ- 

«6 54 14 {6 Π| σρΡΘΓα. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸἸΧ. 

Ομ δρτὸ {εγὲ ἱπογορατιίθηι 56, ψιιαϊὶς δες. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Νε΄αθ πουῖξ ρου] πὶ ρδοσαῖϊ, δὲ πιαχῖπιθ 
εὐθὰ ῬΘΠῚ , ΘΗ 16 ΘΠΊΟΪ ΘΠ πὶ ΡΟ Π [ΘΠ 8, 

ποάαθ Πάθηι μάθτῖ οἱ, φὰὶ ἀϊχῖς : Ομ σέο α- 
Ὁ ἐσὶῖ, αἰϊροτιίετ' οαξιϊσαί; αἴψαθ δαπη βοπιθῖ- 

Ἰρϑαπι ΘΟ ΒΕ τα] Δ] 1Θητιη ἃ ἀυφοσία {π΄ 4υΪ 

αἰχὶε : (ὐοττίριθε πὶδ γιιδίμς ἔπε πιϊδεγιοογάϊα,, εἴ 

ἱπογορανῖξ πιθ. Ῥυςοῖθγθαιθ «αὶ Πα} πϑηηοαϊ οί, 

675. σοπϑαθίμο [Ρ γΊ 15 Θχ ἰοϑα δϑῖ : β υϊάθπὶ 

605 ἃ 5ιι5οθρίο σθυ πη ῖπ6 ἀρ οἱ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΞ'. 

Μετὰ ποίας διαθέσεως ὀφείλομεν ὑπηρετεῖν τοῖς 
ἀδελφοῖς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς αὐτῷ τῷ Κυρίῳ προσφέροντες τὴν ὑπηρε- 
σίαν, τῷ εἰπόντι" Ἔφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 

τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
Συμδάλλεται δὲ πρὸς χατόρθωσιν τῆς τοιαύτης 

«διαθέσεως χαὶ τὸ τοιούτους εἶναι τοὺς θεραπευομέ- 

νους. Διὸ ἐπιμελεῖσθαι αὐτῶν χρὴ τοὺς προεστῶτας 
σπουδαιότερον, ἵνα μὴ ὡς φιλοσώματοι γαστρὶ καὶ 
ἡδοναῖς ' δουλεύσωσιν - ἀλλ᾽ ὡς φιλόθεοι χαὶ φιλό- 
χρίστοι, δι’ ὑπομονῆς τελείας, γένωνται χαύχημα 
τοῦ Κυρίου, εἰς ὄνειδος τοῦ διχαθόλου, ὡς ὃ δίκαιος 

Ἰώδ. 

Ὁ Ῥρο αὐτῷ Ἰορίταν αὐτὸν ἵπ ἀπιϊαυΐς ἀποθα5 ΠΡ τῖ5, 
ἃ (οὔεχ (ο]». ἐπασχολῶν τοὺς ἀγωνιζομένους. 51α- 

{ἴπι ἴάεπι Μ5. ἀδελφοῖς ἀῤῥωστοῦσιν, ἐπ ιν πιὶς [Γαινῖ- 

δια. 

“516 νοίογοβ πιο ΠΡνὶ Βορὶϊ. ΑἸ Με, Ἀορ. 4ιο- 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΕἸΧ. 

Θμο απῖπιο ἀενδαπιις {Γαίϊγίϑιις ἐπιδοτνῖγε. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

γ εἸμεῖ Τοπηῖπο ἱρϑβὶ βουνίθηιθϑ, {αΐ αἰχίς - Ομα- 
Ε ἰόπιις γδοϊπεϊς τιτιὶ ὁα Πιὶς {παἰγίϑιις πιεὶς παϊτιϊπιϊς, 

πεϊλιὶ Γεοϊσεῖς. Οφίθγιπι 5ἱ [πθυῖπὲ δ] ασπιοάϊ ἱἱ, 
4υῖθιι5. ορϑθαυΐιπι ργβδίατιν, ἰά “ιοααδ οοη-- 
ἀσιοῖε δ σοπιραγαπάδαπι Βυ] πϑιηοαϊ αἰ δο ποι. 
Ουδρτορίοι σαγαπ ΠΠ]Οσιπι αἰ] σ 6 πείογοπὶ ργρο- 
511] διβοῖρογο ἀθθθπὲ, τὲ πθ, νας σογρογῖβ 5 
ἄϊο ἀφάϊεϊ, νϑπενὶ βουνίαηξ, ἀἴχιιθ υοΠαριατθθιι - 
564 ἐαπιατιᾶπὶ Ποὶ δὲ ΟΠ σε ἀπιαίουθϑ, ρὸν ρὰ- 
θη ῖαπι μουίθοϊαπι, [ἀπὲ σ]ουίαιϊο Πομηϊηΐ, αὐ 
ἀἸά ΟἹ  ἱσποπηπἰαπι, ΠΟῺ Δ] 116 αἴαιιθ [δῖα 70}. 

488 ρογῖπαε τξ απ κατόρθωσιν τῆς τοιαύτης διορθώ- 

σεως, χαὶ τό, μαι τεοῖο, 

Γ Ο(ὐάϊοος ἄπο ἡδοναῖς δουλεύωσιν, ΑἸιφασπῖο ρμοϑὲ 

ἄπο Μ585. οἵιπὶ Ν᾽ 955. εἰς ὀνειδισμὲν τῷ διαδύλῳ. 

Ῥγον. 13. 

2η.- 

Ῥεαὶ. ιἦο. 

λαιιλ. χ5. 

ἤο. 
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ΞΞΞΕο-ο----Ὀ-- -“ - “ “.-----οσέ'--------------------ἐ- ---------- -ο ------------------α- 

ἹΝΤΕΒΒΕΟΘΆΤΙΟ ΟΥ̓ΧῚ. 869 ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΞΑ΄. 
Α 

μα λιιπεϊϊίαϊο ἀθνϑαΐ ψιῖς α [γαιγὸ οὐ ϑοηιείπεπι 

αοοΐρογε. 

ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

γε] ΘΟ ΥῈ18. ἃ}0 ΠΟΓΟ, δὲ {πα ]οπη οβίθπαιϊε Ρε- 

ἐντι8. ἈρΡΟϑΓΟΪτ5, ΤΟ ΠΉΪΠῸ 510] ΠΗ] 5 ΓΔ ΗΘ : ἴπ 400 
ΘΕ πὶ ῬΘΥἸου] τι ΠῚ ΘΟΥ τι ΠῚ {τι Δ] 1 τ|ὰπὶ 5101] ορο- 
Τὰ ΠΏ (ΔὉ] γϑουβαπί, 6 Ἰ50 1 Πη 115. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ὩὭς δοῦλος παρὰ δεσπότου, χαὶ οἵαν ἔδειξε Πέ- 
᾽ Φ τρος ὃ ἀπόστολος, τοῦ Κυρίου ὑπηρετοῦντος" ἐφ᾽ οὗ 

Ν τ 
χαὶ τὸν χίνδυνον τῶν μὴ χαταδεχομένων τὴν ὕπη- 

᾿ 
ρεσίαν παιδευόμεθα. 

---.....-----:τοὸῦ.--υσ τ ἔοἔΨΠΕῶπἔΕρ --“- -π-πσπ-π π- π-π- -π-π- π---ππ-ππ --- πὩπππε ι΄ π΄π΄σπππ π΄ ο΄ πππππππππο π οσοισοὁοσ τα 

ΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἸΧΤΙ. 

Οιαΐοπι αἰιοτ ἐσρα αἰίοτιιπι ἀδῦθαὶ αϑογ οἰα- 

τὶ αἰοπι. 

ΒΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οπαϊθην Τθομιΐπιι5 οϑίθπαϊι οἱ ἀσοιῖε, οὐτῃ ἀἰϊ- 
χὶς -  ιϊρῖϊδ ἱπινίοδηι, δἰοιι 650 αϊοκὶ υο5. γ7α- 
7οτοπι μας εἸιατι ξαΐοπι τιοπιὸ μανεΐ, εἰ ἀτπιάηι 

δίαπι ροτιαΐ ηιιῖς ῥΓῸ ἀπιϊοὶς διεὶς. Οὐ 51 ᾿ρβᾶπι 

4ποαὰ6 ΔΗΪΠ)ὰ ΠῚ ΡΌΠΘΓΘ Ορουῖθῖ , “Δ ΠΟ ΠηΔ 65 
Ὥθοδθ56 [πϑυὶξ ἴπ ΤῸ 115. ΠΗ ΠΟΥ τι5 δε ᾽πὶ, ἃ η1- 

ταϊιιθ ῬΡΟπη ΕΠ αἴ ποι οβίθπάθυθ πὸη ἀπο 4 μα- 
πη Ἶ5 Οἰ οἰ 15. ϑα ἰβίλοθυθ ΖΕ δοΓΆΠη15, 5864 60 οοπ- 
5110. Δ Τ)60 Ρ] ασθαμηιβ, Δ τι 5) 5616 π|}}}}1-- 

ξαΐθ ἢ}. 

Β ἘΡΟΩΤΗΣΙΣ ΡῬΞΒ'. 

ΠΠοταπὴν ἐν ἀλλήλοις ἔχειν δεῖ τὴν ἀγάπην. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οἷαν ὃ Κύριος ἔδειξε, χαὶ ἐδίδαξεν, εἰπών" 
3 “ - 

Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς. 

Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἢ ἵνα τις τὴν 

ψυχὴν αὑτοῦ ΟἿ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. Εἰ δὲ χαὶ 
. ΠΆΤΑ - ΓΟ ᾿ .᾿" » “- 

τὴν ψυχὴν θεῖναι δεῖ, πόσῳ μᾶλλον τὴν ἐν τοῖς χα- 

τὰ μέρος προοθυιλίαν ἐπιδείκνυσθαι ἀναγχαῖον " οὐχ ' ἱ ; " ς 
τὰ ἀνθρώπινα χαθήχοντα, ἀλλὰ κατὰ σχοπὸν 

τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, πρὸς τὸ ἑχάστῳ, 

συμφέρον. 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΑΆΑΤΙΟ ΟἸΧΤΗ. 

Οεὶ ρμοϊεγῖε φιὶς αἰϊϊθοιίοποπι ἐτξα ρτγοχίπειιση 
σοπϑδοηιὶ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥεϊπυιμη αυϊάθιη 51 τρηθαὶ ἡ Ἰοῖτ πὴ ΓΡΆΠβστο- 
ἀϊοπίϊαμι πιαηάαῖιπι Ομ πὶ , αὶ αἰχὶξ :- Οαὲ 

ἃ Ἄορ.. ῥυΐπαις μετὰ ποίας. [Ὀῖάεπι Ν οβϑὶὶ ὕσθιίεχ οἱ 

11 ἄτιο διαθέσεως ὀφεΐλει. Ηοο ἴρ50 ἴῃ ἴοοο Βερ. Ρυῖ- 

ται δέξασθαι τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀδελφῶν. 
» Ἑαὰ ἡ ἦα. Νοου!απι ἢ ἀο] ον πεῖς ἀμ αι ΠΡ Υὶ5 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΒΞΙ". 

μὲ ξὰ αρήομο, 
Ποίῳ τρόπῳ δυνηθῇ τις κατορθῶσαι τὴν πρὸς τὸν 

πλησίον ἀγάπην. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρῶτον μὲν φοδούμενος τὸ χρίμα τῶν παρααι- 
νόντων τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ εἰπόντο, ἱ ᾿ ᾽ 

ἀποξουθιιβ., Μοχ ἄτι Δῖ55. πὶ οϑ5. εἰ δὲ χαὶ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ θεῖναι δεῖ, ΑἸ ἀπο Μϑ5. εἰ δὲ χαὶ τὴν ψυ- 
χὴν θεῖναι δεῖ, οἱ ἴξα οὔσῃ ταν. οἰγανίπιιβ. Υ οοιϊα 
χαὶ ἀθρεγαΐ ἃ να σ ξ ᾿ 



ΒΕΟΥΠῈ ΒΚΕνΙΒ ὙΠΑΟΤΑΤΕ. ὑθῦ 

ὅτι Ὁ ἀπειθῶν τῷ γΥἹῷ, οὐκ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ Ὁ ἑπονεάμις εδὲ ΕἸ ο, ποῖ υἱάονὶς οἱίαπι, σεα γραι.3.38. 

ἢ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ “ μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν" ἔπειτα δὲ 

ποιούμενος ζωῆς αἰωνίου: Ἣ γὰρ ἐντολὴ αὐὖ- 

τοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστι. Πρώτη δὲ χαὶ μεγάλη ἐντο- 

λή" ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 

ἃ χαρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, χαὶ ἐξ 

ὅχης τῆς ἰσχύος σου" χαὶ δευτέρα ὁμοία ταύτη" 
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου, ὡς σεαυτόν" χαὶ ἐπιθυ- 

μῶν ἐξομοιωθῆναι τῷ Κυρίῳ εἰπόντι" ᾿Εντολὴν 

ινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς 
ἠγάπησα ὑμᾶς ἔτι δὲ χαὶ ἀπὸ λογισμῶν 

τοιούτων, ὅτι εἰ μὲν εὐεργέτης ἐστὶν ὁ ἀδελφὸς, 
“χρεωστοῦμεν αὐτῷ χαὶ χατὰ ἄνθρωπον τὴν ἀγά-- 
πην, ἣν χαὶ Ἕλληνες φυλάσσουσι, καθὼς ἐν τῷ Εὐ- 

αγγελίῳ ὁ Κύριος δηλοῖ λέγων " Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε 

τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ἵποία ὑμῖν χάρις ἐστί; 
χαὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγα- 
πῶσιν᾽ εἰ δὲ χαχοποιός" χαὶ οὕτως οὐ μόνον διὰ 
τὴν ἐντολὴν, ἀλλὰ χαὶ ὡς τῶν μειζόνων εὐεργέτην 
ἀγαπᾶν ὀφείλομεν " εἴ γε πιστεύομεν τῷ Κυρίῳ εἰ- 
πόντι" Μαχάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ 
διώξωσι, χαὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν, 
ψευδόμενοι, ἕνεχεν ἐμοῦ. Χαίρετε χαὶ ἀγαλλιᾶσθε, 
ὅτι ὃ μισθὸς δμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ἄντι- 

Ε 

γα 1)εὶ πιαπενὶϊ σιρεῦ δατπ : ἀοὶπθ δὶ γθααῖγαὶ 
Υἱϊα πὴ ἐο[οΓΠὰΠὶ ; πα ἥἥαπαάαζιπι ἐγιι5 υἷξα ἀτἔοτ- οαπ. τ. 

πα θςῖ, Ῥγίπιιπε απΐθπι δἰ πιαρτεάπε τα ατείαίιιπι ΘΝ εξᾷ 
ἐσὲ: εἰ ῖσες Τοπείτιπι ΤΠ ειίπὶ ἐπεπὶ δα ἰοΐο σογάο 37.--39. 

ἔμ. Θὲ δα ἰοΐα τποπὶθ ἔμπα, οἱ δὰ ἰοίϊς υἱγίϑιις 

ἐμεῖς; 5ϑοιμηάμπε Ὁ ΟΥῸ σἰπιῖΐθ ὁδὶ ἱπεῖς : αἰῖσος 

ῬΓοχίπιπι ἔμιιπι, σοι ἐδίρσισπ ᾿ ἴάτη δ ϊα πη δὶ 

δι θαι ΠΟ πιΐπῸ 51Π|}}15 Ποσῖ, αὶ ἀϊχῖς : απαα- ͵οακ. ι3. 

{πὶ τιοστεπι ο σονὶς, μὲ αἰ σαιὶς ἱπινίοσοπε, σοι 34. 

50 αἰϊϊοαὶ νος : ἀθηΐάαιιθ δὶ βθοιτν ἴΐὰ οορίτοί : 

51 ἀδ ποθὶβ θ6π6 πηθυῖτι5 δϑὲ [γαΐον, ἀθθθηλιβ οἱ 

Υ6] 'ρ50 ΒιιπιᾶΠῸ ΠΟΤ ΟΠαυ [αἴθ ΠῚ, 1 πὶ Θὰ Πὰ 
ΒΕΥΨΆΠΕ ΘΘΠΕ165, οὐ ἴῃ Ἐνδησο]ο Τθομηΐπιι5. ἀ6- 
οἰαγαξ νἷ5 νϑυθὶβ : Εἰ σὲ αἰϊιρσιεἰς δὸς ψιιὶ νὸς [ις.6. 3:2. 

εαἰἰίρσιιπι, ἡπ υοὐὶς ἐδὶ σταίϊα ἢ πιαπι εἰ ρθοοα-- 

ἰογθς εἰἰϊϊἰ οτος 56 εἰϊἰίριισις : σ᾽. ἀπιῖο πὶ τη ]8 
ΠΙΘΡΙἐτι5 Θέ, δἰϊα πη 510 δ ΠῚ ΠῸΠ τη 0 ΡΓΟΡΙΟΡ 

τηαπάδειιπι, 56 δεΐδηι ἐπι τὰ πὴ πιὰ] τα πὶ θ6π6- 

Ποϊογατα ἰαγβσ ΓΟ ΓΘ. ἐδ θθιηι5 ἀρ γ ; 51 πιοάο 
Τομλἶπο ογθάαπηϑ, «ἰ αἰχὶς : βεαξὶ ἐςίϊς, οίπι 

φοὸς ἀἰεοεγινεε ργοῦτγὶς, εἰ ρογοθηιεϊ θοὸς {μὲ- 

τίπί, οἱ ἀἰχογὶπὶ οπιπθ σογϑεπι τπαΐμπι αανοτ-- 
5μπὶ Ὅ05., τιθτείἑετιῖθ5, ΡΤΟΡΙΕΤ' τπθ. σαπμάρθία θὲ 

ἐχϑιαΐθ, χιιοτῖαπε πιθγοθς υδείγα οορίοξα 65 
ἐπι ο(εἰϊς. 

δαιλ. 5. 
1.12. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΞΔ' 

Τί "ἐστι τὸ, ΜῊ κρίνετε, χαὶ οὐ μὴ χριθῆτε. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ποτὲ μὲν λέγοντος, Μὴ χρίνετε, 
χαὶ οὐ μὴ χριθῆτε" ποτὲ δὲ τὴν διχαίαν κρίσιν χρί- 
νειν προστάσσοντος οὐχὶ τὸ χρίνειν χαθόλου χω- 

λυόμεθα, ἀλλὰ διαφορὰν " χρίσεως παιδευόμεθα. 

5 Ἀπεῖχυϊ ἵγὸ5 ΠΡτὶ μενεῖ, πιαποδίι, ἙΔΙΕ μένει, 
χπαπεί, 

ἃ Βὲρ, ῥυῖπιιβ χαρδίας σου, χαὶ ὅλης τῆς δυνάμεώς 

σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, χαὶ δευτέρα. Τρίοπὶ 
ἴάεπι Μ5., μεγίπας τὶ (ΟἹ. οἱ Ὑοβ5. ὁμοία αὐτῆς. 
Βερ. τεγεϊαβ ὁμοία ταύτης. 

“ Ὑεἴογοβ φααίιον ΠΡτὶ χρεωστοῦμεν αὐτῶ. ἘΠΙῚ 
χρεωστοῦμαι. 

Γ Απεχαϊ ἄπο ΠΠρυὶ στὰ  οςς. ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
τίνα μισθὸν ἔχετε; χαὶ γάρ. Ομάπε πογοείϊοπι κανοῦ 
ΑἸ ἄτιο Μες. οἵ οὐπιῖ αὐ πὶ ἐοπίοχία. 

70 ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸΧΙν. 

Ουϊά εἰδὲ νεἰΐε ἐἰιὰ : ΝΟΙΙΙΘ. Ἰπάϊοατθ, δὲ ποη Ζας, ἃ 37. 

7πά!σα μη]. 

ΒἈΕΒΡΟΝΞΙΟ. 

Οππὶ Ποπηΐπτιβ αἰϊψιαπάο ἀϊοαΐ : Δοϊἐι6 γμαϊ-- δερτα. 
ἐαγὸ., δ ποὸπ ἡμαϊοανὶπειϊτιὶ, αἸϊχυαπάο σογοὸ 7ὰ-- γρακ 
ϑἴαπι ἠἀἸοῖτπι Ππἀἴσαγθ ρυεθοϊρίαϊ : ΠῸΠ ΟΠῚΠ6 
πορὶϑ ἱπιθγάϊοϊ αν Πα ἀἸοίτι πη, 568 {πιά ϊοὶϊ ἀϊποτῖ-- 

.2ή. 

α ἘΠΕ τί οὖν ἐστι. ΑΕ Ζιΐ ἔτος. ΠΡγὶ τί ἐστι. 151- 
ἄεπι Οοάεχ ΟΟἹΡ. τὸ μὴ χρίνετε, ἦνα μὴ χριθῆτε. Π- 

Ἰυᾷ αὐΐεπι 4ποα ργοχὶπὶο βεχιϊζα ἴῃ γα] σατῖς εἴ ἴῃ 
Δη Ἰ 45 ἀποθι5 Ἰ1θτῖ5, μὴ χαταδιχάζετε, χαὶ οὐ μὴ χα- 

ταδιχασθῆτε, δεοϊεπάτιπι σαπδιιΐπηιβ, ἔπι Τιοά πὸ 
σγεῦθα ἴῃ αἰ τς φαϊθυκάαπι Μ55. ἀοσῖπε, τὰπὶ χυοά ἄς 

᾿ρβὶβ π᾿ μαο Ἀόραῖα β]θαΐαν. 

» Μοκεῖϊ γεΐαβ ΠΡΕῚ οἱ ἀΠ11 ἄτιο φαΐ οὔ πὶ οὺ σοπβοι- 

εἶτο βοΐεπί, ἴος ἐβδῖ, Βερ. ρυίπιιβ ἐξ ΟοἹβογίϊηιις, 
διαφορὰν τῆς χρίσεως εἰδέναι παιδευόμεθα. 



Ἄονι. 
το, 

1η. 

“Ψιώ. ν. τ3 

τ. ον. ἡ.5. 

Διατιλ.7.5. 

Ρεα]. 
190. 

118, 

θ0ὺ 

χηϊπὰ δἀοσθιηα, ΤΠ 4ΌΙΡιι5. ἀαΐθπι ἡ Ἰσᾶγα οροῦ- 
ἴθαΐ, οἵ 'π {υθιι5. ΠΟη 510 πα] απάϊπιπι., οἷν 

οϑίθμ τι ποθ ΑΡοβίο!θ, 411 (6. 15. υϊάθμη 

{{π ἴῃ τη πιβοι} 5416 ροςδϑίαϊθ διὰ διηΐ, Π60 ἃ 
ΘονΙρίανα ΡΡΘβοΡρία., 510. Ἰο αν : 716. ἀπίθηι 
ψιιϊὰ [ιάϊοας ἐΓαϊτ θη {πιηι Ὁ ἃ γα γ5115, ΔΌτ ἜΡΒῸ 

απυρίϊας ἱπινίοοπι ἡ ϊοοιγι5. Τὴ6 ᾿8 γθγῸ, “τι 

ἀἰβρ!οθης Τ)60, 1 50.101, ΘΟ Π ΘΙ. ΠΆΠ5 605 4] 

ποη [πα ]οδη: ,. ΘΓ δυπ|πῚ ᾿ρϑῖπι8. Ἰπ Ἰοίαμη ῬγΟίο- 
ΓΕΠ5 ἷπ τηθήϊιπ, [5 νΟΥΡ5 : ἴρο σιιϊάθηι τιὶ 

αὔϑοπι5 ΘΟΥΡΟΓΘ, ργ 5615 αἰθπι δ ρίγιτιι, γάτα 7ιι- 

αϊοανὶ πὶ ργδθης θιίηὶ ἡτὶ τὰ ἴα ορόγαϊιι5 651 : 

5. 

ἐπι γιοπιίπιθ ])οηεϊτιὶ πιοσίτὶ 965 (Ἰιτὶσιϊ, οοπιστε- 

βαιὶς υοὔϊς, οἰ πιθὸ ερίγίτι, οπὶ ον 1)οπιϊτιὶ 

“όδιι, ἱταάογο μι} πἰδπιοάϊ σαΐαπι ἵπὶ ἐπι ΟΥ {πη 
οαγηῖς., μὲ ορίγίτιι5. δαΐνιι5. οἷς ἵπ ἀϊθ Π)οπιϊπὶ 
“65ιι. Οὐαγθ 5] 4814 ἴπ ποβίνα μροίθϑίαιθ ροβί τι 

5117. ἀπ| οαϊα πὰ Ο]Θυ 116 Ἰποογ πη δὲ). ΟΡ πος 

ποη ἄθρει ἔναΐθι ἡ Ἰοαν], Ππχτα Δ «πο ἃ)» ρο- 
5[010 ἐδ 115 48 Ἰσπονδηταν, ἀἸοίμ μη δϑὲ : Πέαψιθ 
χιοϊϊ!6 ἀπὸ θη ριι5. δ αἰΐψιιο ἡμάϊοατο, φμοαά- 

πιδήπθ υϑηῖαί 7)οηιίπιι5, “ὶ 6ὲ ἐἰεπευϊπιαθὶι αν-ς-- 

οοπάϊία ἐοπθυγαιιι., οἱ πιαπὶ  ἐδίαδιι οοποίϊα 

δογαϊιηι. Αὐ Τ)6ῖ Πα Ἰοῖα Ομ ΠΐΠῸ ΠιΘΟ6856 δϑὲ νἱη- 
ἀϊοανὶ, πὰ π6 5 ηλ}} τ Π6Ὶ ΡανΠοορ5. ἤαϊ {αὶ 

ΘΟΠΕΙσΘβοῖ : Πἰδὶ δ] 51} 4115, 48] ἀπο δαάθηι 
ἴσιο 116 «1 δοσιβαίαν, ρουρθῖνοι, ἔγαιν5. }1161-- 

απαϊ ΠΠουαῖθ μι ποὸπ Πα Θαΐ, ἰάθη ΤΟ ΠΙΪ ΠῚ1 ΠῚ 

ἀϊσθηίθμι : 7 1ο6. ρυωπιίτι ἐσαϑοηι δ οοιιίο πο, 

δἰ ἀμτια υἱαάοθὶς 6] οογῈ {εδίμοαπι 6 οοιῖο ἔγα-- 

{γῖ5 {πῖ. 

ΒΑΒΠῚΙ ΟΕΈΒΑΒΕΞ ΘΑΡΡΑΏΘΟ, ΑΒΟΙΠῈΡ, 

Χ ΄ Α -- 

᾿Επὶ τίσι δὲ χρίνειν χρὴ, χαὶ ἐπὶ τίσι μὴ, σαφῶς 
. . - 9 , ἶξεν δὴ “- Φ 5Ὲ 

παρέδωχεν ἡμῖν ὃ ἀπόστολος - ἐπὶ μὲν τῶν ἐν ἐξου-- 

σίᾳ ἑχάστου χειμένων, χαὶ ὑπὸ τῆς Τραφῆς μὴ 
Ν ͵ ΑΗ ἀν παν ὃν ἀδέλ 
διεσταλμένων, εἰπών " Σὺ δὲ τί χρίνεις τὸν ἀδελ- 

, . "" , κ 5. ΄ ε , 
φόν σου; καὶ πάλιν, Μηχέτι οὖν ἀλλήλους “χρίνω- 

μεν΄ ἐπὶ δὲ τῶν ἀπαρεσχόντων Θεῷ, χαταγινώ- 

σχὼν τῶν μὴ χρινόντων, καὶ αὐτὸς τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ 
, 3 , ᾿ 3. Φ'  ΡΕΣΕΟΝ Χ ΜΕΥ ΡῈ χρίσιν ἐχφέρων , δι᾿ ὧν φησίν "᾿Εγὼ μὲν γὰρ ὡς 

΄“- ἡ σῳ Ν᾽ ΄, 

ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη χέ- 

χρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο χατεργασάμενον, 
ἜΛΘ ΠΑΡΆ ἜΣΑΝ ΣῈ σκίστας Ε 
ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

- . -Ὁ , Ν 

συναχθέντων ὑμῶν, χαὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος; σὺν 
ΝᾺ ἜΧΕΝ [ὲ ΘΑΣ 
τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, παραδοῦναι τὸν 

ες π ἘΞ ἐὰ ἐγ το τς ΗΑ 
τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχὸς., ἵνα τὸ 

Ὁ “- τω -- 3 -σ, 

πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. “Ὥστε 
τ Ἵ Ξ Ἀθο ΤΈΚΕ, πὴς 

εἰ μέν τι ἐν ἐξουσίᾳ ἡμετέρᾳ κεῖται, ἢ χαὶ ἄδηλον 
ΣΉΝ ΡΕς ἈΠΕ ΒΥ ΈΈΑΝΣ ἐβῆνονι 

πολλάχις ἐστὶν, οὐ χρὴ χρίνειν ἐπὶ τούτῳ τὸν 
ἐσιος τέ ἐν τν ἘασνΝ - ἭΔ τΣ 
ἀδελφὸν, χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ἀπαστόλου περὶ τῶν 

ἀγνοουμένων εἰρημένον " Ὥστε μὴ πρὸ χαιροῦ τι 
τ ΄ }Ὶ 

χρίνετε, ἕως ἂν ἔλθη ὃ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ 
- ΄ , 

χρυπτὰ τοῦ σχότους, χαὶ φανερώσει τὰς βουλὰς 

τῶν χαρδιῶν. ᾿Γὰ δὲ τοῦ Θεοῦ χρίματα ἐχδιχεῖν, 

ἀπαραίτητος ἀνάγκη, ἵνα μὴ συμπαραπολαύση τῆς 
ΕῚ - -Ὡ - Ψ , νὰ 3 , δ 

ὀργῆς τοῦ Θεοῦ ὃ ἐφησυχάζων " πλὴν εἰ μή τις, τὰ 

αὐτὰ ποιῶν τῷ ἐγχαλουμένῳ, ἀπαῤῥησίαστος εἴη 

πρὸς τὸ χρίνειν τὸν ἀδελφὸν, ἀχούων τοῦ Κυρίου 

λέγοντος" "Εχόαλε πρῶτον τὴν δοχὸν ἐχ τοῦ ὀφθαλ- 

μοῦ σου, χαὶ τότε διαδλέψεις ἐχδαλεῖν τὸ χάρφος 

ἐχ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΟΆΤΙΟ Εν. 

Ομοπιοο οοςποσοθί ἥιιῖς., πἰγιπιὶ 1) οὶ οἰμεείϊο 

ὁοταπιονοαίμτ ἵτιὶ ρεσοαπίθπι [Γαῖγθηι, ἀν ἴτα- 

οἰπιάϊα. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

51 ἁὐἀνούϑιιβ ον 15. ῬΘΟΟΔΓΙΠῚ 56 ΒΟΥ ἴῃ 86 

1Ππ4 χαρὰ βουρίιπι δὲ : Τα θβοθγο πὸ ἔθοῖϊ 
ξοῖιις ἱππι5, χιῖα οὐἰιεὶ διιτὲ ὐογϑα {πιὰ ἱπιὶπιϊοὶ 

πιοὶ, ὕαμι Τ)6ὶ Ζ6 1115 ρουϑρίοιιθ οϑιθ π᾿ παγ, 564 [ὰ-- 

ς ἙΔ41Π ἀλλήλους χρίνονμιεν, ΓΑΡΥῚ νοίθυοβ χρίνωμεν. 

Ἡλι Ἰοηρο οι τὴν παρ᾽ αὐτοῦ. Αἱ Μϑ5, φααΐαον 
τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ. 

ἃ (οάεοχ (Ο]Ρ. ἐπὶ τῶν τοιούτων τόν, 

ΕΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ΡΞΕ". 

Πῶς γνωρίσει τις, εἰ ζήλῳ Θεοῦ χινεῖται χατὰ τοῦ 

ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ, “ἢ ὀργίζεται. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Βὰν κατὰ παντὸς ᾿ ἁμαρτήματος πάθη τὸ γε- 
γραμμένον " Ἐξέτηξέ με ὃ ζῆλός σου, ὅτι ἐπελά- 

Ἑ θοντο τῶν λόγων σου οἵ ἐχθροί μου, φανερὸς τοῦ 
Θεοῦ ὃ ζῆλος. Οἰχονομίας δὲ χαὶ ἐνταῦθα ἐπιστη- 

ε ὕπιυ ΝΜ. ἣ ὀργιζόμενος. 

Ἢ Οοάοχ (ΟΡ. ἁμαρτήματος 

ἴἄοπι Με. ζῆλος τοῦ οἴκου σου. ϑιθῖπάς Βδρ. ΡΥϊπιις 

ἀδελφοῦ πάθῃ. Μοχ 

διαθέσεως μὴ ἐνυπαρξάσης. 



ΒΕΟΟΓΕῈ ΒΕΕΥθΒ. ΤΆΛΟΤΑΤΕ, 

"- ᾿ 2 » { “Ὁ , Δ 

μονικῆς χρεία πρὸς οἰχοδομὴν πίστεως. Ταύτης δὲ 

τῆς διαθέσεως μὴ προενυπαρξάσης τῇ ψυχῇ; χαὶ 

χινησάσης αὐτὴν, τὸ μὲν χίνημα ἀνώμαλον γίνεται, 

ἂν οὐδενὶ δὲ ὁ σχοπὸς τῆς θεοσεθείας σώζεται. 

ὑὺτ 

πιθη δὲ ᾿ἶς φασι Ορα5 οϑὶ βου ργαάοπεῖα, δά 
Πάἀοὶ «᾿οἀϊβεαιίοηοη. ἤτω ἀαΐοπι αἰδοιῖο πἰϑὶ Γαογὶε 

ῬΥΐτβ ἴῃ ΔΠΙπη0, ΘΕΙΠΊ 116 την ΟΡ , Πιοῖιι5 αι ᾿πῳ - 

4{4}15,. δὲ ἴθ πα]! τὸ ῥ᾽ διατῖβ ργοροϑίταπι 56 - 

ναΐαγ. 

:-Ξ---ττττττττ:---------------------------------------------
----Ξ------------------------ο--- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΞ-΄. 

Μετὰ "ποίας διαθέσεως ὑπαχούειν δεῖ τῷ εἰς ἔργον 

τῆς ἐντολῆς χατεπείγοντι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Μεθ᾿ οἵας διαθέσεως τὸ παιδίον ὑπὸ πείνης χρα- 
τούμενον ὑπαχούει τῇ τροφῷ καλούσῃ ἐπὶ τὴν με- 
τάχηψιν " καὶ πᾶς ἄνθρωπος, ἀντιποιούμενος τοῦ 
ζῆν, τῷ χαριζομένῳ τὰ πρὸς τὸ ζῆν ᾿ μᾶλλον δὲ 
χαὶ πολλῷ πλέον, ὅσῳ χαὶ προτιμοτέρα τῆς πα- 
ρούσης ἣ αἰώνιος ζωή. Ἣ γὰρ " ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, 

φησὶν ὃ Κύριος, ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. “Ὅπερ δέ ἐστιν Β 
ἐπὶ τοῦ ἄρτου ἣ βρῶσις, τοῦτό ἐστιν ἐπὶ τῆς ἐντο - 

λῆς ἢ ἐργασία, αὐτοῦ πάλιν τοῦ Κυρίου εἰπόντος " 

᾿Εμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμ.- 
ψαντός με Πατρός. 

471 ἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΕἸΧΥῚ. 

θεὸ αὔξοι εἰ, φεῖ αὐ πιαπααίιπι οοπἤοϊοπάμπιτη 

πσαϑὶ, ατιδομἐαπάμεπ 65. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ, 

ΑΓ ἴδοι 1411, ΖαΑ}} ρον [ΔΠ|6 ν]οῖα5. πα γιοἱ δά 
δπθη πὶ οἴθιιπὶ Δα νοσαητὶ ΟΡΒΘ τι : 4π|Ὰ}} 
διίαπὶ πόθο 4. Θὲ, «αὶ νἱοίτπ! {00 ΓΘ Π5, ΓῈ5 

δὶ νἱϊαπι πϑοοϑϑανίαβ ἰἀυσ πε ΟΡ θα τ ἴπη0 ; ν61Ὸ 

Ἰοπϑσθ διϊᾶπὶ ΠηΔ]Ογ 6, αιια το 501 }Π16 θὲ φίθγπα νἱΐα 

ῬΓάβοπεὶ ΡΥ ϑί ΠΕΙῸ 6ϑῖ. δίαπι πιαπάαίιπι 726, ]σαπ. 13. 

ἰπηυ} Τοπηΐπιι5, υἱέα αἴογπα δεῖ. Οὐοά ἀυΐθπι Ἐν 

π᾿ Ρᾶπ6 εοπηθϑίιγα δϑὲ, (ἃ ἴῃ τηδπεαίο οϑὲ ορογῖβ 

δχβοαυατῖο, ἀϊσθηΐο ᾿τθγιιπὶ ΠομηΐπῸ ἴρ50 : ἤει χοαπ. ἡ. 

οἶϑιις ἐπὶ, μὲ ξαοίαπι στνοἰιμπιίαίεπε 6715. χιιὶ πιϊσῖς 34. 

τπε, Ἀαιγῖς. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΞΖ', 

Ποταπὴ ὀφείλει εἶναι ἢ ψυχὴ, “ἢ καταξιωθεῖσα ἐν 
τῷ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ καταληφθῆναι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οἵα ἦν ἡ λέγουσα" Τίς εἶμι ἐγὼ, Κύριέ μου, 
Κύριε, καὶ τίς ὁ οἶχός μου, ὅτι ἠγάπησάς με; 
ΤΙχηροῦσα τὸ γεγραμμένον: Εὐχαριστοῦντες τῷ 
Πατρὶ τῷ ἱχανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ χλή- 
ρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί" ὃς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἐχ 

τῆς ἐξουσίας τοῦ σχότους, καὶ μετέστησεν εἰς τὴν 

βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὑτοῦ. 

ἃ Ἄερ, ῥτίπιιβ εἰ οββ. μετὰ ποταπῆς διαθέσεως. 

ϑιαϊίπι Ἑαϊεὶ μεθ᾽ ὅσης διαθέσεως τό. Απεϊχυΐ ἐτὲ5 ΠΡ τὶ 

Ῥτγαωΐον Δ οβδ. μεθ᾽ οἷας διαθέσεως τί. 

»ΈΆΘρ. Ῥγίπιυβ εἰ (0}}. ἐντολὴ τοῦ χυρίου, φησίν. 
« Ἑδϊὰ ψυχὴ, ὅτε ὅλως χατυξιώθη, Ἀπεῖψοϊ ἄπο ΠΡ τὶ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸΧΥΤΙ. 

Οιιαἰὶς ἀενοαὶ 6556 ἀπίπια, σμπν ἀΐσπα παδίζα 

ἐξί, {μὰ ἐπ 126 ορέγα οσομρείωτ, 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐ} 15 ογαῖ, {τι ἀἴσοθαὶ : (μεῖς σπὶ ὁρο, 1)0- “5. Πες.7. 
πιῖτεθ πιὶ, Ποπιῖπο, εἰ χα εἰοπιῖις πιεά, {ιῖα εἰϊ-- Ἴ 

Ο 1οχισιὶ πιο ἢ Ἐχϑθάαθηβ ν᾽ ο!οθῖ φαοα βουιρίμμ 

ἐδ : στγαιίϊας ἀροπίος Ῥαίγὶ, χιιῖ ἰάοπεδος πος ξ,ος. ι. 

{δοῖι «ὦ ματίοπι Ξογιὶς σαποίογιιπι ἐπι ἐμεπιῖπ, ἡτῖ 13.1.3. 

ὀγίριϊε πος ἀδ ροιθείαίε ἱεπεϑγαγιεπι,, δἰ ἰγατισίμ- 

{ἐπι τόσπίεπι ΕἸ αἰἰθοιϊοηὶς σιίῶ. 

ψυχὴ, ὅτι εἴς. ΑἸ ἄπο Μϑ5, εἰ οβ5. ψυχὴ ἡ χατα- 
ξιωθεῖσα ἐν. 

ἃ (οᾶεχ (ΟἹ. οἶχος τοῦ πατρός μου, εἰ χικα επί ἀο- 

πιιις ραιΓὶς πιεὶ ἢ 



ὑδ 5. ΒΑΒΙΜΙ ΘΟΕΒΑΒΕΚ ΟΛΑΛΡΡΑΏΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟἸΧΥΠΙ. 

Οἱιο ατιῖτιο ϑϑίϊτη ὀτείπηι απ οαἰοσοαπιθγιίιηι., 
γιαϊθοιηηηιι ἐατιίοπι [μογῖι, ἀοοἴετο ορογίεί. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 ΤΙ ΠῈ15. Δτ1Ὁ ΠΠΔ]115 (181 Ρ]Ὸ ἰδία θϑί, 1η-- 
ἀἴσοι πθοθϑϑι θη] δααμ 6] τὰ οἴαπ πιο δϑιἃ : 
51 ἁαΐθηι (551 1πππὶ {θυ 6 νη] ταῖ6.,. ν 6] ργο- 

Ρίουθα {πο ΠΟ ΠΟν ΠῚ 5[1, Γθοονάθει ΠομἸηΐ, 
ΔΙααιλι. το. (ἸΘΘΠΕ5: 7) ρητις 65,4, ΠΙΟῚ δἰ ΠΡ] ΙΟἸ ΓΘ Ρ ααϊν]5, 566], 
10. 

ΟΡΦΓαΤ τις οἷνο 50. ῬονοοηςΘἴτι Δυ16Π] 56. 1056, 

ΔΠ ΡΙῸ 4 Ἰση! 16 τηὰπ δῖον ΠΟΙΏ]Π] 5, ἅτ ργὸ- 

ΠῚ 5510 Π11Π}, ΟἸΓΘΟΘυῚ φυἀπιὰπ|, δὲ πη ΠΟῚ γ6- 
4αΐγοιὶ ἀΠπ|4, 566 [πτνῖι5. θϑὲ 6 θο, {ιοα ἀδίιηι 
ἔΠ1, 50]ΠΠΟΠ π|5.., ν 6]. 41 ἀΠ| ἃ τπΘΥ 1 ΠῈ ΔΟσΘρ6- 
γἱῖ. Νὰπι θα ἀϊοίιπι δὲ 46. αἰϊπηθηΐο,, 14 ἴῃ 
ΟΠΊΠΙ 16 δ ΘΟΥΡΟΡΙ5. πϑιηὶ ἀΓΠΠΘΠΐΘ., ἰθοῸὺ τὸ- 

σθ! παροπάιϊιηι 6ϑι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΞΗ΄. 

ἢ τ -“ 

Μετὰ ποταπῆς διαθέσεως δεῖ λαμθάνειν ἱμάτιον ἢ 

ὑπόδημα, οἷον ἂν ἡ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ μὲν μικρότερον ἢ μεῖζον τῆς ἡλικίας ἐστὶ; 

φανερωσάτω τὴν χρείαν μετὰ τῆς προσηχούσης 
55 ΥΥΔΙΞΑῚ, Χ 

Ὁ ἐπιειχείας" εἰ δὲ περὶ εὐτελείας διαφέρεται, ἢ ὅτι 

οὖχκ ἔστι καινὸν, μνημονευσάτω τοῦ Κυρίου λέγον - 

τος" Ἄξιος, οὖχ ἁπλῶς πᾶς, ἀλλ᾽, ὃ ἐργάτης τῆς 

τροφῆς αὑτοῦ" ἐστι. Καὶ ἑαυτὸν ἀναχρινάτω εἰ πρὸς 
ἀξίαν τῶν τοῦ Κυρίου ἐπιταγμάτων, ἢ ἐπαγγελιῶν, 

εἰργάσατό τι, χαὶ τότε οὐχὶ ἄλλο ἐπιζητήσει, ἀλ-- 

Σ 
3 

ἢ ᾿ ἐξ δ 
ἃ περὶ τοῦ δεδομένου ἀγωνιάσει, ὡς ὑπὲρ τὴν 
[ἢ Ἂν Ὁ Τὸ , 3. ὰν “Ὁ ΓΝ 3 2 ξίαν λαμθάνων. Τὸ γὰρ ἐπὶ τῆς τροφῆς εἰρημένον, 

Ν χ ἐς 
ἐπὶ παντὸς πράγματος τοῦ πρὸς τὴν χρείαν τοῦ 

, « ν - 

σώματος, ὥσπερ χανόνα ἔχειν δεῖ. 

" 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΕΑἸΧΙΧ. 

δὲ 7γαῖο ἡμτῖον ἡμϑοαίι αἰϊφιϊα ἀοοόγο αἷι-- 

τιίηι (Οἰαΐθ ογαπάϊογοιι, ιιοπιοο 5656 ογρ 

ἐϊίμην σογοῖ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

γα: 41 {πΠ στιν ΤῊ] ΠΙΒΙΘΥΙΟ, οΧχ πηδπέαίο 

ῬομΪηὶ Π οὶ, ΓΘ η5. Π6 διιθοαὶ 1 Ἰοῖτιηι 1ΠΠ1π|5, 

δον.48. το. 41 ἀἰχὶς : Π7]αἰοαϊοίιις. σιιϊςιιὶς γαοῖξ ορότα ἴ)ο- 
πυϊτιὶ τιθο  ἰθθηίου Ὁ ἃ Θἰϊὰ ἢ Θά Θη5., Π6. [ὈΥ1Θ 

ι. Τίρι.3.6. ᾿πΠ αἴτια 1πὶ αἰ θ0}1 {πα ]οῖ τη ἱποῖ αι. 

6 ΠΙιΙ͂ ἐστι αἰ αϊταπι εϑὺ οχ νϑίουιθιι5. ποθι 11- 

Ἀγεῖ5. Μοχ δά τοῦ θεοῦ. Αἱ Μί558. ἄϊιο τοῦ χυρίου. 

Β6ρ. ἰδγίλι5. τῶν τοῦ θεοῦ ἐντολῶν χαὶ ἐπιταγμάτων εἰρ- 

γάσατο. Ἀδ5. δεοιιη τι τῶν τοῦ θεοῦ χριμάτων ἢ ἐπαγ- 

γελιῶν, »»Ὸ αἰβ᾽πίταιο λα ϊοίονιση, [)εὶ. 

ΓΟ οἄοχ (0]}. προσενεχθῆναι δεῖ, Η:ῶσ τορα]α Β5 ἴῃ 

ἀἔ[Ὄὃὦὲν 

Ε ἘΕΡΏΤΗΣΙΣ ΡΞΘ'΄. 

α ΕῚ -- 

Ἐὰν ἀδελφὸς νεώτερος ἐπιταχθῇ διδάξαι τι τὸν 
5 πρεσθύτερον χαθ’ ἡλικίαν, πῶς αὐτῷ ' προσ- 

ῃ 

εἐνεχθήσεται. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὥς ὑπηρεσίαν πληρῶν χατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ Δε- 

σπότου Θεοῦ " φοδούμενος μὲν μὴ ὑποπέσῃ τῷ χρί- 

μᾶτι τοῦ εἰπόντος" ᾿Επιχατάρατος πᾶς ὃ ποιῶν τὰ 

ἔργα Κυρίου ἀμελῶς" ἀσφαλιζόμενος δὲ, μήποτε 
Α 5: . 

πτυφλωθεὶς εἰς χρίμα ἐμπέσῃ “τοῦ διαδόλου. 

Βὸρ. ῥυΐπιο σθρουῖζαν, Ῥυῖπιο ἴοσο θοάδθιι πποάο ἴη- 
ΒΟΥ ΊΒ᾽ τα" 4πὸ ἰπ Ὑ Ο5511 γθ ον Πρτο, ὅπως τῷ πρεσθυτέ- 

ρῳ καθ᾽ ἡλικίαν προσενεχθῆναι δεῖ : ᾿ξὰ γότο ἴῃ βθοιπάο, 

ἐὰν ἀδελφὸς ἐπιταχθῇ νεώτερος διδάξαι τόν, εἴο. Μοχ 
ἄπο Μ55. οἴιπὶ ἡ ο55. χαὶ ἐπιταγήν. 

ἃ (οάοχ ΟΟἹΡ. ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαθόλου. 



θαύτιαὶ ΒΆΝ ῸΒ ὙΠΑΟΤΑΤ.. ὑῦὺ9 

“2 ΞΞΞΞΞΞ-Ξ---- πῶ -τεοΊ-- -΄΄΄΄΄᾿΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄᾿΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄᾿΄᾿΄΄΄΄΄᾿΄΄΄΄ 

ἘΕἘΡΩΤΗΣΙΣ Ρο΄. 

Εἰ δεῖ ἴσως προσέχειν τῷ πλεῖον χατορθοῦντι, χαὶ 
τῷ ἔλαττον. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅπερ ἐπὶ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτημάτων ὃ 

Κύριος ὡρίσατο εἰπών " ᾿Αφέωνται αἵ ἁμαρτίαι αὖ- 
τῆς "αἴ πολλαὶ, ὅτι ἠγάπησε ᾿πολύ- ᾧ δὲ ὀλίγον 

ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ" καὶ ὅπερ ἐπὶ τῶν πρεσόυ- 
τέρων ὃ ἀπόστολος διετάξατο, εἰπών" ΟἹ καλῶς 
προεστῶτες πρεσδύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, 

μάλιστα οἵ χοπιῶντες ἐν λόγῳ χαὶ διδασχαλία, τοῦ- 

το ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων φυλάσσειν ἡγοῦμαι 
ἀχόλουθον. 

" 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΛΑΤΙΟ ΟΧΧ, 

δὲ φφμαῖϊὶς Πα νοπάα οἷν ταίο {πὶ ὁ}ιι5,), ψεὶ τπα- 

515, {ἀπ ἐἰ{μι5, φιιὶ πιΐπιι5 τοῖο {αοϊϊ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οιοά ἴπ Θοπο πα Πα 15 ρθοσδ 5 ϑα χὶς ΤΟΥ, Ἶ Πι18 
115 γυῖα : Ζἰοηεϊ πάτα ρμεοοαία ἐἼμ5. πεμίία, 
φιοπίαπι εἰἰϊοαϊξ παι ζιισι : οἰ ἀπείοηι μάχιπι εἰϊ-- 

πεΐ ται, ράνιίπι εἰ ἰοίξ, ᾿ϊουηαιιθ αιιοὰ ἀθ ργοσθυ- 
τον ]5 ΔΡροϑβίο]ιιθ σομπϑεϊ 1, οἰιπὰ αἰχῖς : Ομ ϑόπθ 
ΡῬΓώϑδιπι ργοδυ γίογι, ἀμ ρίϊοὶ πόποῦο αϊσπὶ Πα- 

νεαπίμ, πιαχίπιθ ψιὶ Ιαϑογαπὶ ἱπι ὑογῦο οἱ εἶο- 

οἰνίπα, Ἰὰ ουσὰ ΟΠΊΠ65 4] Θ᾽ μη 0 1] συμ ηΐ, 50 ΨΑΡῚ 
ἀοθονα ἀρ ίνου. 

ἘΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΡΟΑ΄. 

Ἐὰν δὲ “ λυπῆται ὃ ἐλάττων, προτιμωμένου τοῦ εὐ- 
λαδεστέρου, πῶς αὐτῷ προσχῶμεν. Ο 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ὋὉ τοιοῦτος φανερός ἐστιν ἐπὶ πονηρία χατεγνω- 
σμένος ἐκ τῆς ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ παραδολῆς, ἐν ἦ 
φησὶν ὃ Κύριος πρὸς τοὺς λυπηθέντας, ὅτι τὰ ἴσα 
αὐτοῖς τινες ἐτιμήθησαν Εἰ ὃ ὀφθαλμός σου πονηρός 
ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι: Καὶ πρόδηλον τὸ ἐπὶ 
τούτῳ χαὶ τοῖς τοιούτοις χρίμα τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦ 
προφήτου λέγοντος " ̓̓Εξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ 
“ πονηρευόμενος" τοὺς δὲ φοδουμένους τὸν Κύριον Ρ 

δοξάζει. 

»Π]υά, αἱ πολλαὶ, ποῖ Ἰερίτον φαΐ άοπι ἵπ ὁχοιιδῖδ : 

5οα τὰ βουίρευπι ἱπυοπίπιιι5. ἴπ Ὑ οϑοῖϊ γοϊοσὶ Πρτὸ οἱ 
ἴπ αἰ δῖ5. ἀπιοθιι5, ΑἸϊψααπίο ἱπίτα Οὐᾶοχ ΟἹ". χαὶ ἐν 
διδασκαλία. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΑΆΤΙΟ ΕἸΧΧΙ. 

δὲ ἐγιδεϊεῖα αὐγἰοϊαιιιν ἐπι γίου, σιιπι ἐς {ιιὶ πιαρὶς 
ῬΡὰμι5 65 οἰδὶ απίοροτεῖίιιν", φμοπιοίίο ἱροὲ ὁοπ-- 

ϑβαιϊοπιιις. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ουἱ Πυπϑιηοαϊ 65ὲ, οἷν πα] 16 Π] ἴθ ἢ ῬΘυϑρίσιιο 
οοπαοιηπαίαν. ΡῈ ἘνάΠσΟΙ ραν θο απ, ἴῃ αιια 

605. 41 φιοβάδμι ραγὶ ῬγΘ ΠΟ σθοῖηι ἀοπαῖοβ 

(αἶδ86. στο τ] ογα ΠΕ, ἰἴὰ Τ)οπιΐπτι5. ΔΙ] ταν 

“1π οοιειι5. {τις πιοηπαπι 651, μα 650 ϑοπιιδ 
σιέπι ἢ Οὐΐη οἰΐαμη δά νθιϑιιβ πη δὲ Ἀ}105. 67115- 
πιο αἱϊ πιδ πη δϑίιιπι δϑὲ Πα ἀϊοίπιι Π)6ὶ, μου ριΌρμο- 

ἴάπι, αυὶΐ ἀἰοῖς : “4 πιίλίϊεπι ἀφάιμιείτις. ἐδῖ ἵπὶ 

οοπορθοίι 6715. πιαϊίστιιδ : {ἰπιθπιίος αμίθπι 720- 

ταΐπιιπι σἰογί Ποαϊ. 

ς Ψείογοβ ἄπο Π0γὶ λυπυθῇ ὁ, 

ἃ ἘΔΙΕῚ ἐνώπιον αὐτοῦ πᾶς πονηρευόμενος : 56 γοσοτῃ 

πᾶς ἀοϊοπάαπι ἠἀϊοανίπιιθ, φαο πὸ ἴῃ Χο 15 
Μ55, ποὸ δριιὰά ΧΧ Ἰοραίαν, 

διις 7. ἤ7. 

1. Τίπι. δ. 
17. 

αιιλ. 90, 
15. 

Ῥεαὶ. τὴ. 



τι ον.11. 
29. 

Δμι6.22.10. 

ὕοαποῖ. τή 

Ῥημρρ. - 

6.-ῦς 

Ποηι.8.3. 

2. ον. 5. 
1415. 

5. ΒΑΘΙΗΙ ΟΕΒΑΚΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΆΟΘΗΠΙΡ, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἸΧΧΗ͂. 

Ομιαἰϊ οἰιηὶ {ἰτηιοτθ, ατιὶ φπα ατιϊηιὶ ρογδιια5ίοηο, 
απ {πὸ αἰίδοίιε σοΓριις δὲ δαπϑιιῖς Οἢγιϑιὶ 
τιοὐὶς αροϊρίοπάα 5ἰπι. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τιπιον πὶ 4υϊάθπι ἀοοθὲ πὸ5. ἈΡοβίο]ιιβ, ΟἹ ΠῚ 

αἷξ: Ομ πιαπάμοαι οἱ διϑϊε ἱπιαάΐσηιε, ᾿ιαϊοἴπεπι εἰϑὶ 

πιαπάποαὶ οἱ δ δὶς : ῬΘΥϑιιαϑῖο γϑγῸ ᾿πίοσνα Πὰ- 
ρίαν οχ 6 νϑυθόουιιπὶ Π Ομ πὶ, 41 αἰχὶς : "0. 

δῖ ΘοΥΡιι5 πιϑιίηι, “μος ρΥῸ ϑοὐϊς ἰγααϊίμν : μος 

{ποεῖϊὸ ἐπ πιόαπι σοπιπιοιποταίίοτιοηι : ἴθ ὁχ Πα 6 

ΤΘ5 ΕΠ 11] ΦοΔΠΠ15, 411 πιθιπογαϊα ΡΥ 15. ΝΈΡΌΙ 
Θ]ουία., ροβίμπας ΤησΑΥ ΠΑΓΙΟΠΙ5. πποάιιπη. ἰπάτιχὶ 

Πἷ5 νϑυθῖ5 : ἤεγνιην ἐαγοὸ Γαοίμπι ὁςΐ, εἰ μανὶ- 

ἐανιὶ ἐπ ποῦῖς, οἱ οἱαϊηιις αἰογίαπι ὁ}ιι5, σἰοτίαπι 

γιιακὶ {πιϊροπῖτὶ α Ραΐγο, ρμίθητπ σταῖς εἰ υθ- 

γἱατὶς τ ἀπ θη ΦΟ πα πὶ ΑἸ ΡΟΒΙΟ 15 ΒΟ ρ5ῖ1 : Οἱ 
οἰ ἐπὶ ἤογπια 1)6ὶ ἐσδθῖ, ποι ταρίπαπι ατὐϊίγα- 

ἔιι5 Θοΐ 6556 56 ὠήηιιαίθην 1260 : 5 σοηιθιϊρ5τεηι 

ἐαϊπαπῖνι Γονηνάπι βοσνὶ ἀροίρίοης, ἐπὶ δἰπεῖ ι:- 

πόθι ποπιΐπιιαι Γαοίιι5, δὲ ἰιαϑίζι ἐπινϑτιίτις. τὶ 

μοπῖο. Ππιπιϊανῖι ςοπιοίίρδιιπι, Γαοίτις οὐ άϊοηΣ 

πἰδήτιο αὐ πιοτίθηι., πποτίθην αἰεΐθπι οΤ οἷς. Οὐ μῚ 

Ἰσῖταν ἈΠ Π115., Πἰ5. δὲ τ} 1|}0115. νυ 5. Π46η} Δ}1-- 

Ῥδη5, 9] ουῖα τπα]οδίατθηι. ἀἸἀἸοουτ, παι πν 1} 118 15-- 

416 δὲ ομϑάϊθπεϊδο πιὰ ρ Πἰ ΔἸ ὴ Δα ιηἰ γάτα [π-- 

τἰτ, φαοά [4}15 ἂς ἴἀπῖι5 δ ΠΙΟΡΙΘΠῚ τι54116 ῬΑ γὶ 

ΟΡ ΘηρΟγαν 1, ν᾽τὰ5 ΠΟβίγα Οατιδὰ 5. ΘΙΙΠῚ ΡΟ ΟΡ 
ἴα αἴ οἱ, τὰξ δίπλα! Πλθιιπὶ δὲ Ῥαΐγθιῃ αἰ ρσαι, Ομ 

Ρτγορτῖὶο ΕἸ ο ποτὶ ρερογοῖϊ, σθὰ ῥγὸ ποὺῖς οπιπῖ- 

διι5 ἰγαάϊαάϊε ἱἰϊπι ; ϑἰθηα] ἀπ] πο π τα πὶ 6}15 Εἰς 
Τππιπ, 4] Θά τνὶῖ ἀβαιι6 Δ που ΘῚ. ῬΓῸ Ποβίγα 
τϑἀθηοπο ἃς βαϊαῖο. ἘΠῚ τὰ ἀδηλιπι ΟΡβθααὶ 
Ῥοίοβὶ Δροβίοϊο, {πὶ οπᾶπι ἰπ ἢΪ5 ΘΟ ΠΒΟΙΘ ΠΕ ΠῚ 

115. σαὶ βὰπὶ ϑ1 πὶ ΡΡΟΡΟΏΪ οθῖι σθαι 4αδπη- 
ἄδην, αθὶ αἷς : λμαγίιας ἐπὴν Οἢγι σι τσσοῖ πος 

ὁ Αγ ὶτνουῦ, Ζαϊοιπηιι8. 5 πη] 1ΟἸ [6 Γ σϑγιπη {11:0- 
ταπῖ, 605 τλὶ ἔλοι! 8 ἀθ5Θ μι ΓῸ5. ΟΠ 65, ἴρϑισα ΟΠ τὶ- 
511 σουροβ ἐχ ΒΆΝ βοητθμιϊα ἴῃ ἘπιΟ]αγίσεϊα οομτῖ- 

ποτὶ, ΠῸπ 6715 5] δοιὰ ἢ σιγαπι. ΑἸ Θπΐπη ὙἹΓ 5ιιπι- 
χηῖι5, τὴν πληροφορίαν 5611 ῬΟΙΒΙΙ ΒΙΟπΘ πὶ γοθὶ5 1)0ὸ- 

ταΐῃὶ ΟΠΠΟἱ τ Φαθιι5 βᾶπθ ΠῸΠ ΘΟΓΡΟΓΙ5 ἔραγα,, 564 

Ἰρϑιιπὶ ΘΟΥριιδ ἜΧΡΥΎΙ πλ ἔα}: 

ΓΈΜΙ εὐ ἀπὸ Μ5. Ἰωάννου μιαρτυρουμιένου. ΑἸ {τὸς 

Ε 

ἡ75 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΟΒ΄. 

ον «Ὁ , 

Ποταπῷ φόδῳ, ἢ ποία πληροφορία, ἢ ποίᾳ διαθέ-- 

σει μεταλάθωμεν τοῦ σώματος χαὶ τοῦ αἵματος 

τοῦ Χριστοῦ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- ᾽ὔὕ 

Τὸν μὲν φόδον διδάσχει ἡμᾶς ὃ ἀπόστολος λέ-- 
᾿ ΕΞ 

γὼν "Ὃ ἐσθίων χαὶ πίνων ἀναξίως, χρίμα ἑαυτῷ 

ἐσθίει χαὶ πίνει" τὴν δὲ πληροφορίαν “ἐμποιεῖ ἧ 
- ἊΣ ἘΠῚ 

πίστις τῶν ῥημάτων τοῦ Κυρίου εἰπόντος" Τοῦτό 
ως “-Ὁ- , τ - 

ἐστι τὸ σῶμα μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον τοῦ-- 

ἐμὴν ᾿ 
[ 

Υ : «δια 
τὸ ποιεῖτε εἰς τὴν ἀνάμνησιν - καὶ τῆς 

τα ᾿ Ξ 
μαρτυρίας τοῦ ᾿Ιωάννου ' διηγησαμένου πρότερον 

ἣ ξ: νι 5 
τὴν δόξαν τοῦ Λόγου, χαὶ ἐπαγαγόντος τὸν τρόπον 
-: μὰ Ξ ξ ᾿ 

τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐν τῷ εἰπεῖν" ὅτι Ὃ Λόγος 
Σ Ξ Ξ ͵ 

σὰρξ ἐγένετο, χαὶ ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασά-- 

εθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μ οὖς παρὰ μεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρ 
ν τ Ν - 

Πατρὸς. πλήρης χάριτος χαὶ ἀληθείας “ καὶ τοῦ 
᾿ ΠΡ ς γα ἀξ, ΘΕ ΝΣ ΚΑ ΣΟΙ: 
ἀποστόλου γράψαντος " ὅτι ᾿Εν μορφῇ Θε ἄρ 
Ἂ ϑν ς ΑΕ ΤΕΥ ΑΕΩΝ δὶ ν ἘΣ ᾿ Θ “ ἀλλ᾽ 
χων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἰναι ἴσα Θεῷ, 

Ξῇ , 
ἑαυτὸν ἐχένωσε , μορφὴν δούλου λαθὼν, ἐν “δμοιώ- 

Ε ᾿ 
ματι ἀνθρώπων γενόμενος, χαὶ σχήματι εὑρεθεὶς 

Ἁ 5 ͵ 
ὡς ἄνθρωπος. ᾿ταπείνωσεν ἑαυτὸν, γενόμενος ὕπή- 

Α .- Ὁ 

χοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Ὅταν 
ΡΥ ἘΞ ΄ ᾿ 
οὖν πιστεύσασα ἣ ψυχὴ τοῖς ῥήμασι τούτοις χαὶ 

Ἂ ΕΝ 
τοῖς τοιούτοις χαὶ τοσούτοις, χαταμάθη τὴν μεγα- 

: ἐξγν ν τι ἣ 
λειότητα τῆς δόξης, καὶ θαυμάσῃ τὴν ὑπερύολὴν 
ΕΞ Ξ ἜΜ: τ 
τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς ὑπαχοῆς ; ὅτι ὃ τοσοῦτος 
ὙπὰΣ δι ἘΝ ἢ ἀπτ ἍΤ 
ὑπήχουσε τῷ Πατρὶ μέχρι θανάτου, ὕπερ τῆς ἣμε- 

΄ - Ἢ ἢ “᾿ στὴν, δι : τέρας ζωῆΐς, ἢ νομίζω ὅτι χατορθοϊ τὴν διάθεσιν εἰς 
ἜΦΗΝ δ Ξ 

ἀγάπην τήν τε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, Ὃς τοῦ 
. - - ς -Ὁ ὡς: 

ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων 
5 ΣΎΝ ᾿ ἈΔΊΠΞΟΣ τ 

παρέδωχεν αὐτόν - χαὶ τὴν πρὸς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ 

Υἱὸν, τὸν ὑπαχούσαντα μέχρι θανάτου ὑπὲρ τῆς 
η εν ἌΣ 

ἡμετέρας ἀπολυτρώσεως χαὶ σωτηρίας. Καὶ δύνα-- 
- » Ψ σ 

ται οὕτως ἀνασχέσθαι τοῦ ἀποστόλου, ὥσπερ ὅρον 
“- Α , 

τινὰ ἐχτιθεμένου τοῖς ὑγιαίνουσι “ τὴν ἐν τούτοις 

Μ55. ργαϊον. ὅοββ. πὸ πὶ οοπίοχίιι. 

ἃ Βδρ. Ρυΐπιιϑς ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου εὑρεθεὶς ὡς ἄν- 

θρωπος, ἐταπείνωσεν. 

»7άοπι ἀιιοπὰ τπῸχ ἄϊχὶ πθὲν ζωῆς, κατορθοῖ νομίζ 

τήν. 
ς (οάοχ (Ο]Ρ. τὴν ἐν τούτοις ἀγάπην χαὶ ἀγαθῶν συν- 

εἰδησιν. 

αὐτο τῳ. . 

Ξ αν; 



ἈΚΟυΚΕ, 

ἀγαθὴν συνείδησιν, ἐν τῷ εἰπεῖν" Ἣ γὰρ ἀγάπη τοῦ 
ἀΧχριστοῦ συνέχει ἡμᾶς χρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς 

ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἵ πάντες ἀπέθανον. Καὶ 

ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηχέτι ἕαυ- 

τοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι, χαὶ 
ἐγερθέντι. Τοιαύτην διάθεσίν τε χαὶ ἑτοιμασίαν 
ὀφείλει ἔχειν ὃ μεταλαμθάνων τοῦ ἄρτου χαὶ τοῦ 

ποτηρίου. 

ΒΑΒΥΙῸΒ. ΤΚΑΟΤΑΤᾺ, 01] 

Φεοιϊπιαπίος οὸ, ἠμοηίαπε δὲ πτιῖι5 ῬΓῸ Θπιτιΐνις 

ΠΟΥ 5 δι. ἜΡμῸ Οπιπθς Ἰπογίμϊ δεπί. 171 ργὸ 

οπιπίψιι5 Ἰπογίμιιι5 65, πὶ χιὶ ον, γαπι τισὶ 

ἰδὲ υἱναπῖ, σϑε οἱ ψιιὶ ρΓῸ ἱροὶς ποῦ ὁ5ῖ, οἱ 

τοσιιγνθχίϊ. Ουιϊδατι 15. ρα Πὶ5 Θὲ ῬΟΟΣΪ ΠῚ βάν 605, 

510 ΑἰΠοἱ οἱ ρυθραγανὶ ἀοθει, 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΡΟΓ΄. ο 

Εἰ δεῖ ἐν τῇ ὥρα τῆς κατ᾽ οἶκον ψαλμῳδίας λαλιάν 
τινα γίνεσθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΤΡῚΣ, 

Οὐ δεῖ, ἐχτὸς τῶν πεπιστευμένων τὴν φροντίδα 

χαὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς εὐταξίας, χαὶ τῆς “οἴχονο-- 

μίας τῶν ἔργων, καὶ τοῦτο χατὰ ἀνάγκην τῆς ἐπει- 

γούσης χρείας, καὶ οὐδὲ τότε ἀπερισχέπτως, ἀλλ᾽ 
ἐστοχασμένως, τοῦ τε τόπου, χαὶ τῆς εὐταξίας, τῆς 

τε σεμνότητος, χαὶ τοῦ ἀπροσχόπου - τοῖς ἄλλοις 

πᾶσιν ἀναγκαία ἐστὶν ἣ σιωπή. [Εἰ γὰρ ἐν χαιρῷ 
διαλέξεως, χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἐπιτεταγμένοις τὸν 

λόγον τῆς διδασχαλίας ὁ πρῶτος σιγᾶν προτέταχται, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἸΧΧΉΙ. 

“1π ἀδοοαί ἰδηιρογὸ ρεαϊηιοάϊ, ἡ ἐπ ἄοπιὸ 
Μι, εοἰϊοφιιῖα αἰϊψιια 5ογί. 

ἈΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Νοπ Ορουῦίθι, Θχοθρ δ 115, ΦΙΠΟΡΕΙΠῚ ΠΉΝ ΠΙ15 δὲ 

συγ ὁδί αἰδοῖ ρ! πῶ δὲ ορϑυιπι αἰβιγ ΠΟ πὶ ΡΓ ὁ - 
νίάογο, ἄχ ἁἰἰαια γα πθοθϑϑανία ὈΡΘΘΠΙΘ : οἵ 
ποάτι6 τὰπὸ ἱποοπϑι ναί, 56 Βαθίτα γαϊοπο οἵ 

Ιοοἱ, δὲ ἀἰβοιρ!ϊπαθ., δὲ συαν τ 15., Θὲ ΒΟ Π6}1, 

«υοὰ νἱτανὶ ἀ6!ροῖ : βο αι ΟΠ ΠἾ])115 ΠΘΟΘΘΒΆΓΙΙΠῚ 

δι ϑ!θητίαπι. 81. δηΐπὶ ἴρ50 ἸΟ ΘΠ [ΘΠΊΡΟΙΘ , 

οἱ οχ ἴδ ᾿ρϑὶβ φα θιι5 ΘΟ πορ Ἰτυῖπὶ ὁδὲ ππιιπὶι5 40- 

θη, ῥυΐου" 5116 6 Ππιβϑ115. 681). δῖ 8111 σουθίαι πὶ 

ἐὰν ἄλλῳ ἀποχαλυφθῇ, πόσῳ μᾶλλον ἐν χαιρῷ ἢ (πουῖ!, απο ΠηΔ 615 μα ἴτε ΘΠ ρο 6 5116 - 

ψαλμῳδίας ἣ σιγὴ τοῖς πολλοῖς Γἀναγχαία ; τἴπὶ ᾿Υῖναι 5 ΠΟΘΟΘΘΒΆΓ ΠῚ οϑὲ ἢ 

ΞΡ τ ΠΕ ΠΤ ΄΄’““-----π'!-'!'!-!-ἕ---τ τὋὯ - ς-ςςςςςςςςςςςςςςς-ρς-ςς---ςςς 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΟΔ΄. 

Πῶς δυνηθῇ τις ἐνδιαθέτως χαὶ μετὰ ἐπιθυμίας 
ποιεῖν τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ. 

Κατὰ φύσιν ἣ πεῖρα τοῦ ἥδοντος χαὶ ὠφελοῦντος, 

καὶ αὐτὴ ἥ προσδοχία τοῦ τοιούτου ἐμποιεῖ τῇ ψυ- 
χὮ τὴν περὶ τούτου διάθεσίν τε καὶ ἐπιθυμίαν. 
᾿Εὰν οὖν τις μισήσῃ καὶ βδελύξηται τὴν ἀδικίαν, 
καὶ χαθαρεύσῃ πάσης ἁμαρτίας, ἀφ᾽ ἧς, ὥσπερ 

ἀπὸ νόσου ὅ τὸ σῶμα πάσχει τὴν ἀνορεξίαν καὶ τὴν 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸΧΧΙν. 

Ομιοπιοῖῖο Ροσεὶὶ ψιεὶς δα ἀπῖπιο οἱ ομηι αἰαοτί-- 

(αἰ Ποπιϊτιὶ δα ϑοηιὶ πιαπάαία. 

ἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ἘΧΡΟΥϊπηθπειιαη. ἡπουιπ 5. δὲ ἀΕ}5 νοὶ, δὲ ἰρϑᾶ 

τόσαιπι Βα] πϑπη οἱ ὀχβρθοίδεϊο. ἃπηϊ πηι η} Πδιινὰ- 

Ἰτον πιονοῖ δα ἰὰ ἀπ ροπάα παι οἱ σοποιρίβοθη- 

ἄπμι. 51 αιυῖϑ ἰρίταν οὐΐο μα ρα ιθυὶτ οὲ ἃΡομϊ παῖξαι 

τ, ὕοτ. τή. 
30. 

Ῥεαὶ, τι. 

Λαουῖς ἱπί φυϊίαΐοπι. ,. Ῥυγιιβάιιθ Πιθυῖε ἃ} οπιηὶ ι. 63. 

Ροοοαῖο , Ρου 4υοά, ἀυοηημαἀηηοάιϊιηι ΡῸΡ τπογ- 

περὶ τὰ βρώματα ἀηδίαν, οὕτω χαὶ ἣ ψυχὴ τὸν περὶ Β' Ῥιχπ) βαϊϊοἴαϑ οἷ᾽ αἴαιιο [ἀϑιϊάϊα πὶ σοπεϊπρῖς,, δὶο 

τὰ διχαιώματα τοῦ Θεοῦ νωθρότητα καὶ ὀκνηρίαν " 

ἃ ψροίογοβ ἄπο ΠΠρτὶ οἴπὰ Αἴ ο58. ἀγάπη τοῦ θεοῦ συν- 

ἔχει. ἮΝ εο ἴξα σααϊτο ἰπῆτα υοου]απη τε ἀὐά᾽άϊπιυ5 οχ 
δα 4015 ἐὐῖθιι5 ΠΡ τὶς, 

ὁ Βορ. Ἀγίπιιβ οἱ Ν᾽ οϑβιχαὶ τὴν οἰκονομίαν τῶν ἔργων. 
ΑἸΙΙ ἄπο Μ55, οἱ δάϊεϊ καὶ τῆς οἰκονομίας καὶ τῶν. Οὐ- 

ἴπ απῖτπιο οἰϊαπι οἶγοα Ποὶ πε Ποατοπο5 5Θρη ἴ65 

ἄοχ (0}}»., 4αοπὶ βΒοααϊπιιν, οἰκονομίας τῶν, Μοὸχ ὅὰο 

Μ55. εἱ ,οβ5. τῆς κατεπειγούσης. 

ΓΑπιϊφαὶ ἄπο ᾿νε ἀναγκαία ἐστίν. 

5 οἄοχ (0}]». τὰ σώματα, 



012 5. 

δὲ Ῥισυῖα ᾿πσο ΠΟ ΙΕ : δῖ Ῥγθθίθνθα οοπϑίδη Π5- 

51π|6 οὐ ἄθυῖς πηαπά δίῃ Π6Ὶ ν απ ΘΟ ΓΔ ΠῚ 

6586, ΟΠ ΠΙ 116 ῬΓΟΠΗΪσϑἃ 5 115 {π| 1 ϑουνδηΐ . 

ΘΟΥα 6556 δἱ ψϑγὰ 9 15 δἰ ΠΟΙ ταν ρϑυιπάθ δία 1116. 

Ῥεαὶ. 18. χψαἱ αἰχῖε : ὕιμάϊοϊα Ποιηϊτιὶ σέλα, {5} οαία ἐπ 

ΒΑΒΙΙΙ ΟΕΒΑΆΚΕΣ ΘΟΑΡΡΑΒΠΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

χαὶ ἐὰν πληροφορηθῇ ὅτι ἣ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ζωὴ 

αἰώνιός ἐστι, χαὶ πάντα τὰ ἐπηγγελμένα τοῖς φυ-- 

λάσσουσιν αὐτὴν ἀληθῆ, κατορθοῦται αὐτῷ ἣ διά-- 

θεσις τοῦ εἰπόντος“ Τὰ χρίματα Κυρίου ἀληθινὰ, 
ἐὐκις γὰ; 5. ἌΜΑΝ Ὁ αν 5 ἣ, ἘῸΝ δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό" ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυ- 

10... 12. ἘΝ . .7. . ἐαίρσιιτη : ἀοεϊ ον αν τα σιιροῖ' ατίτιιτη οἰ ἰαρίάεπι σίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν, καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ 

Ῥγθίϊοσιιη, πυτελίπιπι., οἰ «μοίογα βιιρ6ῖ πιο οὶ μέλι καὶ κηρίον. Καὶ γὰρ ὃ δοῦλός σου φυλάσσει 
)ανιηι. Ἐτοπῖην σόγνιι5 {πιι5 οἰιδιοαϊε φα : ἵπ αὐτά ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλή. 

οἰειοαϊοτιϊς {ἰΠὶς τοιτι ὑτιιῖο πιιῖία. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟἸΧΧΥ. ἡ ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΟΕΚ΄. 

Οἰιοπιοαο σοηςίοὲ Παίγοπι αὖν αἴϊψιιο ἀπιαγὶ ὁΣ Πῶς φαίνεται ὃ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν χατὰ τὴν ἐν- 
πιαπάαίο ]Π)οπεῖπιὶ : δὲ ψποπιοάο σοπνιποαίι" τολὴν τοῦ Κυρίου" χαὶ πῶς ἐλέγχεται ὃ μὴ οὕτως 
τιοτὶ ἰΐα αἰἰίρετο. ἀγαπῶν. 

ΒἈΈΘΡΟΝΘΒΙΟ. ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΤΙ] ΘΟ οηἷ5 ἄτιδο σαπι ἀοἴθϑ ῬγθροΙριια.. ἀο]θγὸ Τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δύο ταῦτα " τὸ λυπεῖσθαι 

οἱ 50}]]οὐτιιπι 6556 46 αυ]τιϑ 16 αἴτιαι ἀπηαταν: μὲν καὶ ἀγωνιᾶν ἐφ᾽ οἷς βλάπτεται ὃ ἀγαπώμενος " ἢ 
ϑαθάονο σοπίνα., Θὲ ΔΙ] ΠΟΓΆΓΘ. ΡΓῸ ᾿ρϑῖπι5. οομ-. χαίρειν δὲ χαὶ ἀγωνίζεσθαι ὃπὲρ τῆς ὠφελείας αὖ- 

πη 15. Βθαίτιβ ἰσίτιιν αυϊβατιῖ5 Πρ θὲ ργορίοι ρ6ο- τοῦ. Ναχάριος οὖν ὃ πενθῶν ἐπὶ τῷ ἁμαρτάνοντι, 

ΘΑ ΠΙΘΠῚ 5). Ομ] 15. ρϑυ σα]. [Ογπ] ἀἀ πα τιπὶ δὲ 1 μ οὗ ὃ κίνδυνος φοδερός " καὶ χαίρων ὑπὲρ τοῦ χα- 

᾿ϊοιηαιιθ αι ίβα 5. ΟΡ σθοῖθ [λοϊθηίθιη βϑαπάθι , τορθοῦντος, οὗ τὸ κέρδος ἀσύγκριτον, καθὼς γέγρα- 

Οὐἤ]τι5. Πππορὸ ΠῚ8}] ροῖθϑε ΘΟ θυ 5 510: ΒΟΥ Ρ ΠῚ πται. Μαρτυρεῖ δὲ χαὶ Παῦλος ὃ ἀπόστολος λέγων" 

6581. Οὐἱπ οὐ 1Ππ4 διϊαπι Ῥαυ]ιι5 ἈρΟϑίοτι5 ἰθϑῖα- Ἐὰν πάσχη ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, 

΄. δον. τ. (ὮΓ» οὕ Αἰ : δὲ ραξπι|7᾽ τετιταγγν. τ) Ο1}1 ΦΤῚΑΤη. 7 σΟι- χατὰ λόγον πάντως τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης πἸ αΥ 

“20. Ῥαϊἱιιτεῖιιτ' οπιτιῖα τι ΘΠΊ ὕΤα. , Βουν αἴα ὉΠ 6 Ρα ΠΟΠΘ ἐὰν δοξάζηται ἕν μέλος, χατὰ σχοπὸν δηλονότι τῆς 

6715, 48 π᾿ ΟΠ γἰδῖο δὲ, οΠμαυ α5: ΕῈ οἱ οἷο- 

τία αἰιοϊειι. τέπτεττι τα ἐπι ὕστε. ,, ΘΧ ΘΟΠΒΠ]Π10 νἱά6-- 

Ἰιοθι ρδοθπάϊ Π)60, οοπααπαογι οπιτιῖα πιοπιῦγα. 

Οὐ ἁὐιῖθμι ΠΟῊ 1ἰὰ αἰ δοίιιθ δϑῖ, ἀρθυῖθ [ΓΔ ΓΘ ΠῚ 
ποπ ἀπ] 1ρῖε. 

“᾿ 
Ν δ Ξ Ψ' , , ΝῚ 

πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη. 

Ὃ δὲ μὴ οὗ διατιθέμενος, φανερός ἐστι μὴ δὲ μὴ οὕτως συνδιχτιθέμενος, φανερός ἐστι μ' 

᾿ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν. 

μ ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΕΟἸΧΧΥΙ. 

Οιιπαπι οἰπί ἱγεϊτυϊοὶ σιιος εἰ. ΓῸ }ιι55ὶ 5Ι1ΤΉ 5 Σ 

δἰ χιιοπιοίίο αἰ ἱσοηλις ἱπιϊηιϊοοϑ Σ πἰταίτη ἰαπ- 

{μπηιιοἶο ὑοπογοἰὶς ἐπι ἰρ5ο5. σοι [ὈΓοπεἰϊς , αὶ 
δίϊαπι ἴρϑο ατιὐγιὶ αἰξοοίιι : δὲ παιηιφεϊα ἰιος 
Ποτὶ ρμοϑοῖῖ. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙ͂Ο. 

ΤηΪπηῖοὶ ῬΥΟΡΥΪ πὶ δϑὲ ΠΟΟΟΡΘ., οἵ πὶ ἰαν]. 

ἃ Ἄορ. βθοιπάτι5. μοῦ πῆ αν ΘΠ μὴ ἀγαπᾷν. ΑΙ 

ἄπο Μ95. οαπὶ δ᾽ ο55. μὴ ἀγαπῶν. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Ῥος΄. 

Τίνες εἰσὶν οἱ ἐχθροὶ, οὺς ἀγαπᾶν προσετάχθημεν ᾿ 

Ω καὶ πῶς ἀγαπήσομεν Ὁ τοὺς ἐχθρούς " ταῖς εἰς 

αὐτοὺς εὐεργεσίαις μόνον, ἢ καὶ αὐτὴ τῇ διαθέσει: 

χαὶ εἰ δυνατὸν τοῦτο. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- ᾿ ᾿ , 
Ἐχθροῦ ἴδιον, τὸ βλάπτειν χαὶ ἐπιδουλεύειν. 

» ψείογοβ ἔγθβ ΠΡυὶ ἐχθροὺς, πληροῦντες τὰς εἰς αὖ- 

τοὺς εὐεργεσίας μιόγον, εἴο. 



ΒΕσυμχὶ ΒΆΕΥΙΒ ΤἈΑΛΟΤΑΤΕ, 

Πᾶς μὲν οὖν, “ὁ ὁπωσδήποτε βλάπτων τινὰ, ἐχθρὸς 
ἂν λέγοιτο" ἐξαιρέτως δὲ ὁ ἁμαρτάνων. Τὸ γὰρ 
“ ὅσον ἐπ᾽ αὐτῷ, βλάπτει χατὰ διαφόρους τρόπους, 
χαὶ ἐπιδουλεύει τῷ συνόντι ἢ συντυγχάνοντι. ᾿ἔπει- 
δὴ δὲ ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς συνέστηχεν ὃ ἄνθρω- 

πος; χατὰ μὲν τὴν ψυχὴν, ἀγαπήσωμεν τοὺς τοιού- 
τους, ἐλέγχοντες αὐτοὺς, χαὶ νουθετοῦντες,, χαὶ 

παντὶ τρόπῳ εἰς ἐπιστροφὴν “ἐνάγοντες " χατὰ δὲ 

τὸ σῶμα, εὐεργετοῦντες αὐτοὺς, ἐπιδεομένους τῶν 
πρὸς τὸ ζὴν ἀναγχαίων. Ὅτι δὲ ἢ ἀγάπη ἐν δια- 

θέσει ἐστὶ, παντὶ δῆλον. Τὸ δὲ δυνατὸν ἔδειξε χαὶ 
ἐδίδαξεν ὁ Κύριος, τὴν ἀγάπην τοῦ Πατρὸς χαὶ τὴν 

ἑαυτοῦ ἐν τῇ ὑπαχοῇ μέχρι θανάτου ἐπιδειξάμενος 
ὑπὲρ ἐχθρῶν, οὐχ ὑπὲρ φίλων, ὡς μαρτυρεῖ ὃ 

ἀπόστολος λέγων" Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην Ε 
ὁ Θεὸς εἰς ἡμᾶς, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν, 

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Καὶ ἡμῖν δὲ αὐτὸ 
τοῦτο παραινεῖ ' ἐν τῷ εἰπεῖν" Γἵνεσθε οὖν μιμηταὶ 
τοῦ Θεοῦ, ὡς τέχνα ἀγαπητὰ, χαὶ περιπατεῖτε ἐν 
ἀγάπῃ, χαθὼς χαὶ ὃ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς. χαὶ 

παρέδωχεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, προσφορὰν χαὶ θυ- 
σίαν τῷ Θεῷ. Οὐκ ἂν δὲ προσέταξεν ὃ ἀγαθὸς χαὶ 
δίκαιος, εἰ μὴ τὸ δυνατὸν ἐχαρίσατο " ὅπερ χαὶ ἐν 
τῇ φύσει χατηναγχασμένως ἀποχεῖσθαι ἐφανέρωσεν. 
Εὐεργέτας μὲν καὶ τὰ θηρία φυσικῶς ἀγαπᾷ. Τί δὲ 

Ὁ 

γὼ 

Οὐϊϑαι5. ἰσίταν φαοάιο πιοάο ποοοὶ ουϊρίαπι, 

Ἰπὶ πηΐσιιθ ἀρ ΡΟ] Πανὶ ροΐοϑε - ρυοῖριιθ. ἁυιῖθπι, (α] 

Ρόοσοαι. Νάηι., “υδπίιπι πὶ ἴρ50. 6ϑὲ, τη 15 νὰ- 

υϊ5 πούοῖ, οἴαιιο αιιοοιπι νἶνὶς ἀξ σοπδιιθίμα!- 

Πθ μάθοι, ἱποιἀϊαῖαν. ΟἸ ΟΠ] Δπὶ αὐτὴ 6Χχ οον- 
ΡοΓ6 οἱ ἀπίπιὰ οοπϑίαϊ πόπιο, ἀπο δα ἈΠ’ ΠΙΔ πὶ 
ἀυϊάσομι μονεἶποῖ, ΔΙ ΘΠλι15 Πα] 5110 61 ὙἹΡῸ5 7 γοά- 

Δ σι Π(0 ἴρ505 5» Δἀπηοποπάοαμο 2 δὲ ομηηὶ πιο 

αὐ σοηνουϑίοπθηι ἱπάϊποθπάο : «πο γογῸ δά σογ- 

Ρι15, 605. 5ἱ νἱΐω πθοοβϑαυ 5. ̓παἰσθαπηι,, ὈΘΠρίΙ-- 

οἰϊ5 αἰϊείοπάο. πο δὐΐοπι ἀϊ]θοιῖο 1π ΔΠΪηὶ 
οσοπδίϑίαι οι οπθ., ῬΘΥΒρΙ στη 651 ΟΠΊΠΙ15. 

Τὰ ἀπΐθμι Πουΐ ρΌ586 οϑίο πα! ἂο ἀσοιῖτ Ποτηΐπιι5, 

4υϊ Ῥαινῖβ ἃς 5ιιπὶ ᾿ρϑῖτι5 ἀΠ] ΘΟ ΠΟ Π 6 ΠῚ ΡΓῸ ΤΠ ἰμηΐ- 

οἶδ, ΠΟΠ ΔΘ ΠῚ ΡΙῸ ΔΠΙΪΟἶ5, π5Ωπ6. δὰ ΠΠΟΡΙΘΠῚ 
οβοάϊθηο ἀδθοϊαγανὶε : φαθιπδαπηοάτιπι ἰδϑίδ εν 

ἈΡροβίο!ιιθ. Π15. ψϑρθῖ5 : Οοπεπιθπάαϊ ατιοπι οἸια-- 
τί [αίοπι 5σιίαπι ])θῖι5 ἐπὶ τος : φμοπῖαπι οιτη ααἑιμο 

Ρέοοαΐογος 655θηιῖι5., ΟἸ]ιγ δίτι5 ὑΓῸ τιοϑὶς τπογίμεις 
ὁεῖ. Οὐἷῃ οἰΐατη. αὐ ἰάίρϑιπι ποθ Δ πογίδπινγ., 
οαπὶ ἀἰοῖς : Πβίοίε ὀγθοὸ ἱπιϊζαίογος 1) δὶ, 5ἱοιιῖ 

Αἰὶὶ οἸιαγὶ εἰσὶ, οἱ ἀπιϑιϊαίο ἐπὶ αἰ δοιίοπ, 5ἷο- 
εἰ οἱ Οἰιγίϑιμις αἰϊοαὶξ πος, οἱ ἱγαΐϊαϊξ σοπιεί- 

ἰρδιίηι ῥγῸ ποῦς, ονϊαϊίοτιοπι εἰ ποσίίαπι ])6υ. 

ΝοΖαθ νοῦ πος Ργοορίβϑοι, αΐροῖθ ΒΟπιιβ οἱ 

τοσοῦτον εὐεργετεῖ ὁ φίλος, ὅσον οἱ ἐχθροί ; Π΄ρο- 475 Τυιδίτι5.,. Πἶδ] 1ἀ [ἀοϊο πα] εὐἸ}υΐδδοι ἐλου]αίοπι : 
ξενοῦντες ἡμῖν τὸν μαχαρισμὸν τοῦ Κυρίου εἰπόντος" 

Μαχάριοί ἐστε, ὅταν διώξωσιν ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσω- 
σι, καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα χαθ᾽ ὑμῶν, ψευ- 

δόμενοι, ἕνεχεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι 
ὃ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ς (οὗοχ Οοπθοεῖ, οἱ 4111 ἄπο ὁ ὁπωσδήποτε. Ποοβὶ 

τ Ιου 5 ἴθ γα σα 5, 

ἃ Ἀορ. ῥυΐπιυβ ρογίπᾶε αἱ γ᾽ ο55. ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ. 

9 Ἄορ. Ῥυΐπιιβ ἐπιστροφὴν ἄγοντες. Μοχ ἰάοπι Ν5. 
τῶν πρὸς τὴν ζωὴν ἀναγκαίων. Νέεο ἴΐὰ πια]ῖο ροϑβὲ 

4υοά γε] ᾿ρϑὶ παίτγοθ Πθοθϑϑανῖο ᾿πϑ] [1 Π| 6556 ἐ6- 
Οαγαν!.. Νὰπι θοϑιϊα απ ηιο ΒΘπ6 ἦθ 56 πηθυ 5 

παταγ τὸν ἢ σιπε, Οποάπαπι απΐθπη Ροποίϊ- 
Οἴτι πὴ [ὰ ΠΕ Πὶ 0 ΔΠΊΪΟΟ., «απ πὴ ἃ}0 ἱπ᾿ πηἸοἷβ5 
σοπίογιαν ἢ ΟΟποΠαπὶ πο ῖς θοαι πα ϊ ποι ἃ 1)0-- 

μλΐη0. ἷ5 νϑ 5 ΡΥΟΠἰβϑαπὶ : βεαϊὶ Φειϊς5, οἰεπὶ 

Ρογϑθηπὶ ὑος [μονϊπὶ, οἱ αἰεοογίτιι ρυοῦτιὶς, οἱ 

ἐἰϊχογίὶπὶ οπιπθ τπαΐμτι ὑδγϑι αὐἰνογϑιίτι υ05. 

πιθγιϊοπίος., ρτορίον τῖθ. αμοῖο οἰ δαϑιϊίαίε, 

φιιοπῖαπι πιθοῦ 65 ὉθδίΓα οορίοἑα 65ϊ ἱπ οοϊϊὶς. 

ἰάοπι μὲν παντί ποὺ δῆλον. τὸ δὲ δυνατὸν ἔδειξεν ὁ χύ- 

ριος, Ἀυσϑαβ ποὺ ἰοησο ἰάθη οάοχ οἴ ἴ οβ5, χαὶ 

τὴν ἑαυτοῦ ὑπαχοὴν μέχρι. 

Γ μι Μ5, Βορ. παραινεῖ λέγων " γίνεσθε, 

ἤοπι. 5. 8. 
ω. 

Ερῆες. 5. 
Ἐς Σὲ 

λίαει. δ. 

11τ.12. 



ἤοπι, τϑ. 

Ε- 

Ε-«.53.ἢ. 

Θαϊ. ὃ. 2, 

7. 5.38: 

λ]αα. κ8 

χῦ. 

0γ. 5... ΒΑΒΙΕΠ ΘΕΒΑΙΕκ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ, 

.--..ς-.--- Ὸἷἧἷἧἷἧἷ΄-΄ῤὺὈὈὉᾷῦΡᾷὉὉὉᾷὉὉᾷῦΡΠΠθΠῦΠῦΠΡΠΡᾷὃῦΠΡᾷᾷΤῬΤΤτἐὌἐτἐὌτὌὩπΠ5ῸᾷϑῦρΤΤΤ’θ’
  ---:Ξ.---- ----Ξ-------β----Ξ-Ξ--------Φ---------.-.--- 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟἸΧΧΥΙΗΙ. 

Ομοηιοίο ἀθϑοηΐ ἤογίος5 ἱπβγηιοσιιπι ἐπ {τη αΐ6 5 
Ρογίαγε. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 ΡΟΥΓΑΡΟ 651 [Ο]]6γ6. δὲ ΘΙ ΓΆΓΘ. 7, βθοιπ ιη) 4 

υοά βουρίιπι δδὲ : 1056 ἐπχηιίίαι 65 τιοσίτας 

σιιδοθρὶ!, οἱ πιογῦος ρογίανιϊ, πὸπ αιιοά ἰπ 56 

πῶς 116 ϑυβοθρουῖῖ, 564 04 605 ἴπ 4υΊ}Ρ115. προ 

ΘΡδηΐ, οὐράν θεῖς ; δδπ πος ἴπ ἰθὺ ΡΟ ΠΙΓΘ ἢ 85 

πηοάιτι5 οἱ γα 10 σΟΠνΘΠΪΘΕ., ΡΘΙ (1181 1Π ΠΡ ΓΏΙΟΓΘ5 
ψα]οπιϊογιιμπη γᾶ δίααθ ἀΠ]Πσοπίϊα σαγα τ πίι:. 

Σ - ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΟΖ΄. 

Πῶς ὀφείλουσιν οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυ- 
νάτων βαστάζειν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

5 Ἀ ΄ 5. , Χ ΕΣ ν 4 

Εἰ τὸ βαστάζειν ἐστὶ τὸ αἴρειν χαὶ θεραπεύειν, 
᾿' δ ΄, ὃ Αὐ ᾿" , ΕΙ 7 κατὰ τὸ γεγραμμένον, ὅτι Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας 

ἡμῶν ἔλαόε,, χαὶ τὰς νόσους ἐδάστασεν, οὐχ ἐν τῷ 

εἰς ἑαυτὸν ὑποδέχεσθαι " ταῦτα, ἀλλ’ ἐν τῷ τοὺς 

πάσχοντας θεραπεύειν᾽ χαὶ ἐνταῦθα ὃ τῆς μετανοίας 

τρόπος χαὶ λόγος ἐφαρμόσει, δι᾿ οὗ θεραπευθήσον- 

ται ἐχ τῆς τῶν δυνατωτέρων ἐπιμελείας οἱ ἀδύ-: 

νατοι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸΧΧΥΠΙΙ. 

Οεὰ ἰός οἰρπίμοοε : ΑἸίθν ἰτουϊα5. ὁπονὰ ρον- 
ἰαῖθ : δὲ μοὸ {αςϊοτῖο5., ψιαίοηι ἰο5 ὁπι ααἰϊπι-- 

Ρἰονὶπιιι5. 

ΒΈΕΈΘΒΡΟΝΒΙΟ, 

Ἡοο ἰάδπι δὲ αἴάιο Ἰά αιοά ἀϊοίιπι οϑὲ διρ6- 
γἶι5. Ῥϑοοδίιπι ΘηΪπὶ σΤάν 6 65, ἀἴσιθ δ ἰτηϑ 

πίον πὶ ἀπὶπιὰπὶ ἀθιγι1. ΑἸ ἀπτθ πὶ ἀ! ΠΟΥ ΕΙΠῚ 

Ῥϑοοδίαη. [ΟἸΠ πλῖι5,. οἱ ΔΕ ΓΟΥΪΠΊΙ15.,. ΟἹ ΠῚ 605 ΠῈΠ 

Ῥθοοδηι,, δ ΘΟΠνΘ ΒΟ η 61} ἱπα πιο ί ηλῖ15. (ςοίθυ πη 

νϑυριπὶ ρογίαγε , ΡΙῸ 60 «πος 681 10}]6 06, Θιϊδ 

4}ν Πυι7 5 ΓΟρΊΟ ἶ5. ̓Π00}15. 5016 1 τιϑα ραν, ν Ια 
ἴρ56. βϑρθπιιπθῦῸ ἃ Ρἰουίβαιι ἁιϊν!. Δἀϊπηρ 6- 
Ἰϊμλιι5. ἀπ θη ἰϑρθῖι ΟΒΥῖδιῖ, ααὶ ἀἰχὶε : Δὸπ 
οπὶ ϑοσαγὸ ἡιδίος , 564 ρεροαίοτος αὐ μωπίζοπ- 

{ἰαπιὶ : ααΐαιιθ ποθὶ5 πᾶπο ἰθβθη ἱπηροϑεῖί : ϑὲ 
Ρεοοανογὶξ [γα 6Γ ἐμμπι5. σναάε, σοΥΓρΘ μιν. δὲ [6 

αἰιαϊογὶι., ἰμογαίιι5 65 [Γαίγθησι ἐπείη. 

ἃ οβοιὶ νοῖιβ ΠΡῸΣ εἴ Βοσ. Ρυίπιις ὑποδέχεσθαι 

ταύτας. 
Ρ ΑΙ νἱν ἀοοιββίπηις Πλιισεθοιιβ, οχ Ν᾽ οϑϑὶὶ ψνϑῖουὶ 11- 

Ῥγὸ Ἰεβοπάϊιπι 6558 νόμον Χριστοῦ : 504 δ) διηοα 16- 
οἴϊοποπι ἱπῖοι γο 4185, 415 ϑοοῖτιβ οΟἸ]Πρῖϊ, πο το- 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΟΠ{΄. 

Τί ἐστι τὸ, Ἀλλήλων τὰ βάρη βασταζετε: καὶ ποῖον 
γόμον " ἀναπληρώσομεν, τοῦτο ποιοῦντες. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΠΡ "ἢ , σὰν 
Ταὐτόν ἐστι τῷ προειρημένῳ. Βαρεῖα γὰρ ἥ 

ς ἁμαρτία, καθέλχουσα τὴν ψυχὴν εἰς πυθμένα ἅδου. 

ἫΝ αἴρομεν ἀλλήλων͵, χαὶ περιαιροῦ ἰς ἐπι- ροι λων, ἐριαιροῦμεν, εἰς ἐπι 
᾿ ἯΣ : , Ὅ ἥῳ ; 

στροφὴν ἄγοντες τοὺς ἁμαρτάνοντας. Τὸ δὲ βαστά - 

σαι, ἀντὶ τοῦ ἄραι, σύνηθες καὶ τοῖς ἐπιχωρίοις χε- 

" 

χρῆσθαι, ὡς πολλάκις παρὰ πολλῶν αὐτὸς ἤχουσα. 

Νόμον δὲ τοῦ Χριστοῦ “ ἀναπληρώσομεν τοῦ εἰπόν- 

τος" Οὐχ ἦλθον καλέσαι διχαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς 

εἰς μετάνοιαν " χαὶ ἡμῖν νομοθετήσαντος, ὅτι ᾿Εὰν 

ἁμάρτῃ ὃ ἀδελφός δου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐτόν. ᾿Εαν 

σου ἀχούσῃ, ἐχέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 

Ῥουῖο. Αξξαπιοπ 51 οἷἱ τὰ ἸΡοὲ, 44] ροΐοϑε : δῸ 

πιαρῖς, {ιοα ἴῃ Ἀθρ. Ῥυΐπιο τα Ἰοραταγ. θρ. Τογιῖα5 
γόμιον τοῦ θεοῦ. Ν 

ς ἘΔ ἀναπληρώσωμεν. Ν᾽ οεἴοεγο5. ἄπο ΠΡ ἀναπλη- 

ρώσομεν. 



ΕΟ Βανι. ΤΒΑΟΤΑΤΕ, 

ΕἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΟΘ΄. 

Πῶς δύναταί τις ἄνευ ἀγάπης πίστιν χτήσασθαι 
, “ Υ , ΓΑΙ τοσαύτην; ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἢ “πάντα τὰ Ε 

ὑπάρχοντα δοῦναι πτωχοῖς, ἢ παραδοῦναι τὸ 
ἑαυτοῦ σῶμα, ἵνα χαυθῇ. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ μνημονεύομεν τοῦ Κυρίου εἰπόντος " Ποιοῦσι 
γὰρ πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, χαὶ τῆς ἀπο- 

χρίσεως αὐτοῦ τῆς πρὸς τοὺς εἰπόντας " Κύριε, Κύ- 

ριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, χαὶ τῷ σῷ 
ὀνόματι δαιμόνια ἐξεδάλομεν,, χαὶ τῷ σῷ ὀνόματι 
δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν ; πρὸς οὖς φησιν, Οὐχ 

οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ - οὐχ ὅτι ἐψεύσαντο, ἀλλ᾽ ὅτι 

ΙΝΤΕΒΕΆΘΘΛΤΙΟ ΟΧΧΙΧ. 

Ομοπιοίο μοίϊθδὶ πιιὶς αὔδα οἰιαγίαῖος Πάθηι 
μανοῦ ἰαγιΐατη, τ πιοηί65 ἐγαπ [Γαΐ » αἰ 

οπιτα σα ὕοπα ἀδὲ μαιϊιρογίϑιι.) απ ΘΟΥριι5 

5{ππὶ Γακίαί, τὶ ἐατιγαίι. 

ἈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

81 νϑοογθηλεν" ΠΟΠΙΪηὶ, αι αἰχίϊ : 
δπῖπε τὶ σρθοίοπίι" ἂα᾿ ποπιϊτῖ τις., Ἰϊοπιιιθ δὶ 

ΤΠΘ ΠΛ ΠΟΥ ΪΠΊ115. ΓΟΘΡΟΠϑὶ {185 ἃ «ιοβάδπι, αὶ 

ἀϊχογαπε : 7)οπιῖπθ,, ])οπιῖτιθ., πιοτεπθ ἔπι τιοιεΐπι6 ἈΤαε],. 7. 

αοίμπιξ Μαιι]..6.5. 

{0 ρῥγορ]ιοιανίπιι5., οἱ ἐπι τιοπεῖσπιθ ἔπιο α:πιοπῖα 32" 

δἼθοίπιις , δὲ ἐπι ποπιΐπθ {πι0 υἱγεμίὁ5 πιεἰία5 {ὲ-- 

οἰπιις 5. «αϊθιι5. γοϑροπάρε, δοδοϊο ὑὸς τἰπείθ Χιιο.13.57. 

" τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι πρὸς τὰ ἴδια θελήματα ἀπε-- 470 ςἰ(ἷς, ποῦ 4ποἀ ππρπεγοπιιν., δὰ «πο Ποὶ 
χρήσαντο, ὅπερ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης ἀλλότριον, 

οὐ δυσχόλως συνορᾶν τὰ " εἰρημένα δυνάμεθα. ὃ δὲ 
χάρισμα Θεοῦ ἢ δωρεὰν λαμδάνειν καὶ τὸν ἀνάξιον, 
οὐδὲν παράδοξον “ Θεὸς γὰρ ἐν χαιρῷ χρηστότητος 

χαὶ μαχροθυμίας τὸν ἥλιον αὑτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πο- 
νηροὺς χαὶ ἀγαθούς " πολλάχις δὲ χαὶ εἰς ὠφέλειαν 
ἢ ἐχείνου αὐτοῦ τοῦ " ὑποδεχομένου τὸ χάρισμα, 

ἐὰν ἄρα δυσωπηθεὶς τὴν τοῦ Θεοῦ χρηστότητα 
προτραπῇ εἰς ἐπιμέλειαν τῆς πρὸς αὐτὸν εὐαρεστή- 
σεως, “ ἢ χαὶ ἑτέρων, χατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ 

ἀποστόλου " Τινὲς μὲν χαὶ διὰ φθόνον χαὶ ἔριν, τι- 
νὲς δὲ χαὶ δι᾿ εὐδοχίαν τὸν Χριστὸν χηρύσσουσιν. 1» 

Οἷς ἐπιφέρει μετ᾽ ὀλίγα, Πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, 
εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθεία Χριστὸς καταγγέλλε- 

ται, χαὶ ἐν τούτῳ χαίρω. 

ὦ Τὰ οβοῖϊ ΠΡῸΣ εἴ 11 ἀπο, Ἄχ πάντα ἴπ δα εἰς 
Φοβι ἀογα ναταγ, 

« Ἑάτ τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν. Απεχψαϊ ἄπο ΠΠΡτὶ οὐπὶ 

Ὑο55. υἱ ἴῃ σοπίοχία. 

ἃ Ἄδερ. ῥυίπνιιβ οἵ 088. συνορᾷν τὰ τοσαῦτα δυνά- 
μεθα. τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ἣ καὶ δωρεάν. 

» (οδεχ ψοββ, τοῦ εὐεργετουμιένου τὸ χάρισινα λαμ.- 

ΤΟΝ. 11. 

πη ποῖο δ ργοργὶα5. γοϊηταίο5. [556 πὶ ΔΠιιϑὶ., 

4185 γτὸ5. ἃ οὶ ἀϊδοιίοπο ἃ] Ἰθπὰ δϑῖ., ῬΟΘΒΙΠΊ15 

πα}]ὺ ποροιῖῖο δὰ 4165 αἰοῖα. διπὶ., ἱπι6} ΠΠθ γο. 

Ῥοττὸ Τ)δὶ γηπητι5 5611 ἀοπιιη γ6] ἃ ἱπάϊσπο γὸ- 

οἷρὶ πὶ Β}} τπϊγατη Θϑὲ : β᾽ ] 6 Πὶ Τ)6 115 πὶ ἔθ ΡΟΓΟ π»». 2. ἡ. 
ΒοπΙταιῖ5. οἵ Ῥαιοπ α0. 5016 πὶ 511π1ΠῚ ΟΥΡῚ [ΔΟΙ. αλλ, 5. 
5106. πη ]ο5 δὲ θοπο5., ἰάσιο 5ρο δὰ αὐΠΠΙαίοπι ἢ 

διϊατη ἀπ 67115. ᾿ρϑ115..γ. 4] ἀΟΠιμ 5.50] Ρ1:., δὶ 

[ουτο θοπίταΐθυη Τ)οὶ σϑνθυϊτιιβ, ΠΙ πο 16. οχϑί!-- 

πηιϊαῖιι5., δια ἀθαΐ οἱ σοπηρΙσ ΓΘ, ἀξ δαὶ 4]}10-- 

ΓᾺΠῚ, ἤαχία ἰά ἀαοα ἃ] Αροβίοϊο ἀϊοίιμ 6ὃϑὲ : 
Ομίάαπι ηπϊάοπι οἱ ργορίοι" ἱπινίἀΐαπι οἴ Θοτιίθτι-- μι ρρ. τ. 

ἐϊοποπι, εΐάαπι ὑΘγῸ οἱ ργορίεν θότιαπι υοΐμιτι- 15. 

ἐαΐοπι (τίσιν ρτιϑαϊοαπί. Οὐλθι5. ῥάῦ!ο ρμοϑὲ 
πῶς δι] απρὶς : Κ ὀγιτηίαηιει, ψιιοα οπιπὶ πιοεῖο., 1Ρ.υ. ν8. 
οἶνο οσοαδίοπο,, εἶνθ νογίίαιε (ΟἸιγιδίμι5 ἀτυπιιμ-- 

εἰθίτι", εἰ ἐπ ἰοο σαμάθο. 

Θάνει, ἐὰν γάρ. 

ς Ἄδερ. ρῥυτίπανιβ οἵ γοβ5. χαὶ ἑτέρου. Μοχ ἰϊάοπι 

Μ95. οἱ ἤδρ. τότ χαὶ διά, Ν᾽ οου]α καὶ ἀΡοβὲ ἃ νὰ]. 

σαι5. ϑαρίπας θρ. Ῥυΐπηι5. οἱ Νο55. Χριστὸν χαταγ- 

γέλλουσιν. ΝΟ 11 ταπ]το ΡΟ5᾽. 1ἰ 405 πποίο εἰϊχὶ Π1-- 

Ἀγὶ πλὴν ὅτι παντί. ἘΦΙΠῚ πλὴν παντί. 



Ῥεαὶ. ι8. 

ΤἸτις 

ΔΙαιι}ι. «5. 
ἠ2. 

ὑτό ΒΞ: ΒΑΒΙῚΙΙ ΟἸΒΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΑΏΟΟΘ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΛΤΙΟ ΧΧΧ, 

Ὁ πὸ απίηιο οἱ σία αἰζοηίίοτιθ δα ατιϊονα οἴπὶ, 

ἡ ποϑὶς οἱ ϑιίτα, διιπιθπίθιι5 ἰοριιπίτιτ. 

ἈΒΘΡΟΝΕΙΟ. 

οι! ΠΙΆ] γ {πᾶπὶ {τὰ δ Ἰλλ5. 6 ΠΡ 1- ἃ 
Π}115.5» τι ΠΟ Π5 ν᾽ ἀθαίαν ΠῸ ἢ (Ἰ5 γΆΠὶ αὐ σου ΡΟΥ 5 
νΟ]υ ρα 05. : 5641 μοιτι5. “ο] οἴ τὰ Ρ15. ν ΟΡ ]5 

Το ΐ , Φπομη πο πη ἃ ΓΘ  τι5 ογαϊ ἀπ ΕἸΧΤΕ : 

Εἰ ἀιιϊοίοτα σι. πιοῖ οἱ βαντίηι. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΠ. 

Μετὰ ποταπῆς διαθέσεως χαὶ προσοχῆς ὀφείλομεν 

ἀχούειν τῶν ἐν τῷ χαιρῷ τῆς μεταλήψεως πα- 

ραναγινωσχομένων ἡμῖν. 

ΔΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Περισσοτέρως ὁ ἢ μεθ᾽ οἵας ἡδονῆς ἐσθίομεν 
; ἢ Ἀν υτας 

χαὶ πίνομεν, ἵνα δειχθῇ ὃ νοῦς μὴ μετεωριζόμενος 
ΖΦ εἰς τὰς τοῦ σώματος ἥδονάς " ἐνευφραινόμενος ὃ 

, -“ -Ὡ , ,ὔ «ὔ ον ΓΑ) 

πλέον τοῖς τοῦ Κυρίου ῥήμασι, χατὰ τὴν διάθεσιν 

τοῦ εἰπόντος " Καὶ γλυχύτερα ὑπὲρ μέλι χαὶ χη- 
ρίον. 

ἹΝΤΕΒΈΆΟΘΘΑΤΙΟ ΟἸΧΧΧΙ. 

δὲ φιαάαπι [Γαίτσιιη, δοοϊθίαι 5 ζμογῖτὶ πιο γ 56 
αἱοίπο., οἵ τπα ὁροδίαϊο ἰαϑογοὶ. αἰΐογα Ὁ ΦΓῸ 

κα ἰανοιοπάπηη εἰξ ἀγοίίοτ' εἰ [οἱ ΠοΥητι6., ἡτιο -- 
πιοίο ἱποόρόπι αὶ οροτίοι ἐγβα ἰοπαοθιν. 

ἈΒΘΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐ οάσοιῖ διηῖ ν 6] 1605 Δηὶ ἀΠἸπηΔ 1} 1π “Π]Θοιϊο- 

Ὧ6 ΟἸνβιῖ ΡΓῸ 56. Ἰῃνίοθη ΡΟΠΟΙῸ 5. “ΟΠ 0 

ΤΟΡΩῚ δ] ΘΟΡΡτ5 ῬΟΥΕΙΠΟΠ τ ΠῚ ΡΆΡΟΙ 6556 Ροβϑιηι 
ΤαπΙ την 51 ΟὈ ΠΣ δἱπὶ 6715, {αἱ αἰχὶς : Εἰ εγὶνὶ, 

οἱ ποι εἰθαϊςιἰς πιϊὶ πιαπιπμσαγὸ, οἵο. Οἱοΐ 5] 
πος σομ σου, 0. ἀΠΙΠ]0 ἴθυρο ἄθθοηξ, αὶ 
ἰπ οσθϑίαιθ ψουβΠ Γι : ΟἹ ΤιΑΖΑΙΊΙΗΙ [ἀπ 165 θ0}- 

δια ἀοαηΐ 510], 56 ἴῃ {τιν ϑθροι]ο ΘΟΠΒΟΙ ΠΟ ΘΠῚ 

Ἰπγο Πα 7Ὸ5. 

ἃ δὲς (οάϊοος ἵγοβ, Νοσαϊα ἣ ἀδοναΐ ἴῃ. νυ]σαι δ, 

ϑιαιίπι (0]}». ἵνα διδαχθῇ ὁ, τι ἀἴδοαι πιεπς. Οριίπια 
Ἰοοιῖο. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬΙΠΑ΄. 

᾿Εὰν ὠσιν ἀδελφότητες πλησίον ἀλλήλων, χαὶ ἣ 

μὲν πτωχεύῃ, ἣ δὲ ἑτέρα περὶ τὴν χοινωνίαν 

δυσχερεστέρα ἡ, πῶς “ δεῖ τὴν πτωχεύουσαν 

πρὸς τὴν μὴ μεταδιδοῦσαν διατίθεσθαι. 

ΛἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἈῊΣ ἀρδδι 
Οἱ διδαχθέντες ἐν ἀγάπη Χριστοῦ καὶ τὴν ψυ - 

Ξ, Α ἢ Ἂν, ρέ Φ' Αἶ 3 λ ἦλ. «Ὁ φω ΝῚ Ν χὴν αὐτὴν τιθέναι ὑπὲρ ἀλλήλων, πῶς τῶν περὶ τὸ 
σῶμα φείσασθαι δύνανται; “ὥδσπερ ἐπιλαθόμενοι 
τοῦ εἰπόντος " ᾿Επείνασα, χαὶ οὐχ ἐδώχατέ μοι φα- 

γεῖν χαὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Εὰν δὲ γένηται τοῦτο, μαχρο- 
- δ ΝῚ ,»"Ἥ -Σ ’ “ θυμεῖν χρὴ τοὺς πτωχεύοντας, ἐν πληροφορίᾳ τῆς 
Ὁ Ἐς , 

ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι παραχλήσεως , μιμουμένους 
τὸν Λάζαρον. 

 Ψοβδῖὶ νοΐιβ ΠΡῸΣ πῶς δεῖ τὴν ἑτέραν πρὸς αὐτὴν 

διακεῖσθαι, Μοχ Πρ. ρυϊπιιβ οὐ 55. αὐτὴν θεῖναι, 



ἈΒΟΥΣῈ ΒΒΕΝΙΒ ΤΠΚΑΟΤΑΤΕ. τι 

πΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΕΞΞ ΤΣ ------------------------------------------------------------
-----------------------ςς-- 

ἘΡΏΤΗΣΙΣ ΡΠΙ’ Ε 

Ἔχ ποίων χαρπῶν δοχιμάζεσθαι ὀφείλει ὁ συμπα- 
θῶς ἐλέγχων τὸν ἀδελφὸν ἅμαρ τάνοντα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρῶτον μὲν ἐκ τῶν ἐξαιρέτων τῆς συμπαθείας, 

χατὰ τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, ὅτι ᾿Ἐὰν 
πάσχη ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη " χαὶ 
ὅτι, Τίς σχανδαλίζεται, χαὶ οὐχ ἐγὼ πυροῦμαι ; 
ἔπειτα δὲ, ἐὰν ἐπὶ πάσῃ ἁμαρτίᾳ ὁμοίως " συντρι- ἱ 
θῆται; χαὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἁμαρτάνουσι, τοῖς τε εἰς 
αὐτὸν, χαὶ τοῖς εἰς ἄλλον ὁμοίως λυπῆται, χαὶ 

πενθῇ, καὶ ἐλέγχων μὴ διαφθείρῃ τὸν ὑπὸ τοῦ Κυ- 
ρίου παραδεδομένον τρόπον. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἸΧΧ ΧΗ. 

Εὰ φιϊνιις {γιιοιῖνιις ργονατγὶ ἄενοξ,, ψιιὶ πιΐδετῖ- 
οοτάϊα ἱπεριίσι ρεσσαπίοπι {ταΐγόπι τεάαγρμῖ. 

ἘἈΕΒΡΟΝΒΙ͂Ο. 

Ῥυϊπιπι «αϊάοπι ὁΧχ Ῥγδοῖρεὶθ πιβθυϊοογα τος 

ἈΓΘΙΙΠΙΘΠ 5, Ἰαχία 14 αιοά 40 Αροβίοϊο ἀϊοίιπι 

δϑί : δὲ μα{{{πιτ᾽ τιτεῖεπτὶ τη δτα ὕγιιπι., ΘΟΠιρ αἰ ἰιτεί τ 1. (ογ. 12. 

οπιπία πιοπιῦτα : εἴ, Ομὶς σοαπααϊίξαίι,, εἰ 2 σογατ. 

50 ποτὶ ἩΓῸΓ ἢ ἀοἰπάθ νθῸ., δὶ Ῥᾶγθ ΠῚ ἀδ 400-50. 

Ἰῖθοι ρϑοοαῖο ἀοοῖρίαι ἀοΙογα πὶ, δὲ χ αι ]ιι5}1-- 

Ῥεῖ, δἶνβ ἰπ 56, 5ῖγδ ἴῃ Δ] Ίπιπ ῬΘΟΟΔΠΕθΡι5., 5᾽ π}}}} 

εὐιϑι εἶα ἀο Ποῖα αἰποϊαϊαν, ἀθηῖαμ 5ἱ γθἀαγαιθη- 
ἀο ττχαάϊταπι ἃ Πομπαΐπο τηοάτιπιὶ ΠῸΠ ΠΟΡΓΙΠπιραΐ, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ῬΠΓ΄. 

᾿Ἐὰν συμβῇ τινας ἐν ἀδελφότητ! ζῶντας διαφωνῇ- 

σαι πρὸς ἀλλήλους, εἰ ἀχίνδυνόν ἐστιν ἀνάπης 

ἕνεχεν συμπεριφέρεσθαι τοῖς τοιούτοις. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. Β 

Τοῦ Κυρίου! εἰπόντος, Δὸς, Πάτερ, ἵνα ὥσπερ 
ἐγὼ χαὶ σὺ ἕν ἐσμεν, οὕτω χαὶ αὐτοὶ ἕν ὦσιν ἢ ἐν 
ἡμῖν - χαὶ τοῦ ἀποστόλου γράψαντος, Σύμψυχοι, 
τὸ ἐν φρονοῦντες " χαὶ τῶν Πράξεων ἱστορουσῶν, 
ὅτι Ἦν τῶν πιστευσάντων χαρδία χαὶ ψυχὴ μία " 

οἵ μὲν διαφωνοῦντες, ἀλλότριοι τῶν εἰρημένων 
εἰσίν. ᾿Αγάπη δὲ, ἢ μὲν χατὰ λόγον, φυλάσσει τὸ 
εἰρημένον" Ὁ δὲ ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει - ἡ δὲ 
μὴ κατὰ λόγον, οἵα δ᾽ ἂν ἦ, ἀδόκιμος, τοῦ Κυρίου 

εἰπόντος, ὅτι Ὁ ἀγαπῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ, 
οὖχ ἔστι μου ἄξιος. 

ἵν 

8 Βερ. Ῥγίπιυβ ὁμοίως συντριδῇ. Μοχ ἴάεπι Νίς. οἱ 
Ὁ0}}». οὰπὶ οβ8. παραδοθέντα τρόπον. 

ν Βορ. ῥγίπιιβ ὦσιν σὺν ἡμῖν, τὠτεσε οἷσί πονδίσοιιπι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸΧΧΧΊΠ. 

δὲ σοπάϊπρσαὶ αἰϊψιιαπάο τι αἰϊχιὶ ἐπ [ταίτιεπι 

δοπινοπίι υἱνοηΐο5 εἰϊςοιἀδατιξ ἱπίει' 5656, ὧπ. 

{μ{τιπιὶ οἷε ο]ιαγιαἰἷς σταίϊα (αἰϊϑιι5 ἀϑςϑοπίϊγὶ. 

ἘἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ὑπ ΠΟΙ πιι5 ἀἰχουῖξ, 724, Ῥαίθι, τοὶ δἰ οι ὕοαη. 17. 

660 δὲ ἔπι τιτυιιτηι δεμππιιι5., δῖα δὲ ἱρδὶ τισιῖισηι σἴτις ἰπ ὅδ" 
πιοδὶς., Ἰϊδιηιιθ Αροβίο! τι βογιρβουῖς., ἔϊιαχιῖ- ῬΙμῖρρ. 5. 
πιθς., ἴάοπι ςομπίϊθυιος,, Ἰϊιάθπη οἴιπὰ παυτθίον ἴῃ ἢ" 
Αοιεὶϑ {Πππ4, Εγαΐ οτοαοηζίιτι σΟΥ τιταίπι, ἐξ ἀπῖ- ει. ἡ..3ν. 
τπα τἰπια, πῖον {1105 ἀἰββθηβίο δϑὲ, 1ϊ διιπί 4} 115 
4υς τποάο ἀϊχίπιιβ., αἱΐθηὶ. Τ]]θοῖῖο ΘΠ, {11:0 
«υϊάοπη γαϊοπὶ οοπϑοπίαποα δῖ, δογναΐ αυοά 
ἀϊοίαπι οϑὲ : Ομὲ αμίσπι εαἰἰϊίσιε,, αἰσοτιιο οακιῖ- Ῥτον. 
δαῖ: 415 γὙΟΓῸ Δ]16 πὰ εϑὲ ἃ γΔΓΠΟΠΟ., {π|8}156τιΠ|-- ἢ 
416 ταπάοπι [ἸΘΥΪ, γοργοθα οϑὲ : Πουηΐπο ἶρ50 
ἀἴοοπιθ,, Ομ ἀπιαΐ ραίγθπι αἰιί πιαίγεπι ριις δία. το. 
ιιαηηε τ, τιοτι θ5ΐ πὶ αἰἴστιιο. ᾿ 

ϑιαιῖπι οἀϊεῖ χαρδία μία χαὶ ψυχὴ μία. Ἀπιϊχαῖ τὸς 11- 
Ργὶ χαρδία χαί, εἰς, 



1. Οον.ἡ.κ. 

1. 77ιε55.2. 

Ἰνξὰ. τ. ἡ. 

-- Φ9 --: 5. ΒΑΛΒΠΙ) ΟΕΒΑΙΝΕΑ͂Σ ΟΑΡΡΑΏΟΟΘΟ. ΛΠΟΘΠΙΕΡ. 

ΙΝΤΕΒΕΟΘΆΑΤΙΟ ΟἸΧΧΧΙν. ἘΕΡΏΤΗΣΙΣ ῬΙΔ'. 

Ομοπιοίο ρμοςϑὶξ ηιιῖς., οἱ φιιατιίο διυλοτγίαίι", Πῶς “ δύναταί τις, χαὶ ὅτε παραχαλεῖ, καὶ ὅτε 

δὲ φιιανιάο οογγὶριῖ. ποὸπ πιοάο ἰά αἴιγαγα, 

τἰ δοϊέθ ἰοψιμαίμτ, σϑα πὶ ἀπὶπιὶ εἴἴαπι α6- 
οἰϊοπεπι ἔπι 1260. ἔπιπὶ ἰἰς {πος αἰϊοηιιίίιι, 
ἀεδίξαιπ σοπςογροί. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

51. 415. τπιϑπηϊ που ΑΡΟΒΙΟΪ, {αὶ ἀἰχῖς,, δὲο 
πος οαϊείϊπιοι ἢ οπῖο τιΐ πιϊτιϊςίγος ΟΠγιςιὶ, οἱ αἴ5- 

Ρεπϑεαίογες πιγϑίεγίοσγιπι ])δὶ , 156. ποη δ ρμτὸ- 

Ῥυϊδηὶ φυλπάδηι βοϊθπιαπι αἸβρθηϑαὶ δχ βιὰ διι- 
οἴογιίαῖθ, ϑϑα να! Τλοὶ πλϊ Ἰβίθυϊο 1π ΟΡ ΠΕ 5 

ΔηΪΠΊαΡιι5 απο. ΟΠ Ιϑεὶ βαπρυΐπθ γθἀθηγίδθ βιιπὲ, 

Γα ΠΡ ΤΌ. ΘΟ ΠῚ Εἰ πΠΟ ΓΘ 80 ΓΡΘΙΠΟΙῈ ουσὰ ΠΘᾺΠΙ, 

«ἡ ΞΕΙΟΣ 1Π1|ι|8.,. φὰὶ ἀἶχιτ, Πα ᾿οηιιίπειιτ', 

ποπὶ ιιαδὶ μοπιϊπῖϑιις ρίασοπίος., σά 1260. ἡτιὶ 
Ρτγοϑαὶῖ οογάα ποξίγα , δὶ ουτῃ αἴϊθοτιι δαιι6 Ὠγ]156- 
τἱοονάϊα οὐρα ἁιάϊθηῖθθ., [ἀοῖθ πα {πο ἀϊοίαμ 

εβι : ἘΣ τς οἱ πιιίγίς γονοαὶ Πἰϊος σιιος : ἴΐα 

(εεϊογαπίος ὐος οἱριάς., υοἱοθαπιις ἱγαάθγα 

νοδὶς ποτὶ εοἴπιπι Πναπροίζιπι Π)εἰ, 5ϑα εἰΐαπι 

απὶπιας τιοϑί γα. 

ἜΤ ΘΕ τΣ ͵ 
«ἡ μόνον σπουδάζειν ἐπιστημόνως λα- 

λῆσαι., ἀλλὰ χαὶ τὴν διάθεσιν τὴν ὀφειλομένην 

σώζειν πρός τε τὸν Θεὸν, καὶ πρὸς ἐχείνους, οἷς 

λαλεῖ. 

ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

90 λ , -μ5- » Φρονν Εὰν μνημονεύση τις τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος" 
“ -“ Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας ὑοτε 

στοῦ, χαὶ οἰχονόμους μυστηρίων Θεοῦ, οὐχ ὡς 

ὑνο ἰδίαν τινὰ ἐπιστήμην ἐξ αὐθεντίας οἰχονομῇ!,. ἀλλ᾽ 
ἢ ὡς Θεοῦ ὑπηρεσίαν ἐν ἐπι ιμελεία ψυχῶν αἵματι ἐπ 

- ΞΡ ἐς ἌΣ ΟΝ 
Χριστοῦ ἐξηγορασμένων ἅ πληροῖ μετὰ φόδου χαὶ 

τρόμου τοῦ πρὸς Θεὸν, κατὰ τὸν εἰπόντα - Οὕτω 

λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἐρέθερχεες, ἀλλὰ Θεῷ 

τῷ δοχιμάζοντι τὰς χαρδίας ἡμῶν “ χαὶ μετὰ δια- 

θέσεως καὶ εὐσπλαγχνίας τῆς περὶ τοὺς ἀχούοντας, 

ποιῶν τὸ εἰρημένον "“ Ὥς ἐὰν τροφὸς θάλπη τὰ ἕαυ- 
τῆς τέχνα, οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν, 

μεταδοῦναι ὃμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 

-Ν - 
εὐυόοχουμεν 

ἀλλὰ χαὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. 

ΤΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΧΧνΥ. 

δὲ φιιὶς ἐπ αἰϊψιιο,, αιίθπι μανεαὶ, 

αἰάϊίοτος ουἱάφαὶ αὔίοϊ ἐα τἰδ ψιιῷ ἀἰεῖς, 

ΡΓΟορίογθαηιιθ ἰωθίθίμ, πιιοπιοίο σοϑποϑοοὶ 
δϑίρϑιιπι., πίστιν ἀἰεοίι ὕόπο., απὸ υἱζίοσα 

φιμαάαπι αἰζεοιϊοπο οἰδὶ ργορτία βαιθαϊ. 

ΘΟΓΊΠΟΤΙΟ.. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

51 1ῃ δι Ἴθῖι15 50}15 σασπάϊπιμῃι σΟ]]οσαγις., μοἱα- 

πὰπὶ δοὲ ᾿ππο υἱξοϑα αἰ θοῦοπθ 510] ΡυΌρυῖα 

τομππουθιὶ; 564 5ἱ ᾿θίθεαν, φαοά βιατιπι Ἰαπάαἴο- 

το5 ἰά, φιοά δυάϊμμε, ἰμ 6  ΠΠσ θυ ἀπ πη ἀν θυ θυῖε, 

ς ἘΔ εἴ ἄπο Νῖβϑ. πῷ 

ἴον  οββ. πῶς δύναται. 

ἃ (οάοχ ΟἹ". ἐξυγορασμένων πληρῶν. 
« Βερ. Ρυΐπιις ἡμῶν" διαθέσεως δὲ καὶ 

εχ ΟΟἹΡ. ἡμῶν" χαὶ διαθέσεως δὲ χαί, 

δυνυθῇ. Αἴ Μξ5. ἄπο ργὼ- 

εὐσπλαγ. (ο- 

εἴς. Γριάςπιὶ 

ἘΡΏΤΗΣΙΣ. ἘΠΕ“. 

ἜΔν τις ἐν διαλέξει συνδιατιθεμένους τοῖς λεγομέ- 

μένοις δρῶν τοὺς ἀχούοντας χαΐρη; πῶς ἡνωρί- 
ξ Ν 5. ᾿΄ ΕῚ - ᾿ ᾿ , 

σει ἑαυτὸν, εἰ διαθέσει ἀγαθῇ χαίρει, ἢ πάθει 
ι 3} 

τινι τοιῷ. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Εὰν ἐν τοῖς ἐπαίνοις μόνοις τὴν χαρὰν στήσῃ, 
Ἀπὸ ᾿ ᾿ Ξ-Ὰ ᾿ , ΕΝ ἊΝ “- 
δῆλός ἐστιν ἰδίῳ πάθει χινούμενος ᾿ ἐὰν δὲ τῶν 

τς ἐπαινούντων παραυτὰ μὲν τὸ περὶ τὴν ἀχρόασιν 

Δ συνετὸν χαταμαθὼν, ἐλπίδα τῆς εὐπειθείας “ ὅπο- 

αἴεγαιο ᾿ρὲν ἀχούοντας πλῆρες ποιῶν. 

4 Οοάεχ χυϊάαπι (οπιθεῖ. ὑποσπείρων, τηᾶϊος. Νὸπ 

οπΐπι ΟΒβοισιιπὶ εϑὲ 1ΠΠπ|4, ὑποσπεῖρον, αὐ σόροπὶ συν- 

ετὸν τοίου. 



ΠΡΟΌΓῈ ΒΕΓ ΤΑΛΟΤΑΤΕ. 

σπεῖρον εὐφρανθῇ, ὕστερον δὲ τὴν ὠφέλειαν πολυ- 
πραγμονήσας, χαὶ ἣ τὰ ἀχόλουθα τοῖς ἐπαίνοις 

χατορθώματα ἐν αὐτοῖς εὑρὼν χαρῇ, ἢ μηδὲν ὦφε- 

ληθέντας τοὺς ἐπαινέσαντας ἐπιδὼν " λυπηθῇ, εὖ- 

χαριστείτω τῷ Θεῷ, ὅτι ὡς φιλόθεος καὶ φιλάδελ- 

φὸς χατηξιώθη κινηθῆναι, μὴ ζητῶν τὴν δόξαν τὴν 

ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὴν οἰχοδο- 

μὴν τῶν ἀδελφῶν. 

ὑτ9 

βα τα τι 511 5ρ65 ΟΠ θ Ἰοπεῖα : ροϑίθα νογῸ ἐ6 υῖ- 
{παῖ 50 οἰ ἴον, δὶ αὶ γοοῖο [ἀοΐα [ν15. ᾿δυιά )ιι5 

οοηβδθηίδηθα ἴῃ ᾿ρ515. ΘΟ ρου θη 5. ἃἰΠοίαταν [ερε1-- 

εἶα, ἃπ1 51 ἰδ αίονοβ αἰ 1} ργοίδοϊθδθ ν᾽ θη5., 

ἀοἰθαϊ, ἀσαὶ σγαια5. Πθο., 4υ0, νοῖυὶ Π)εὶ οἱ 
[γαγ} ἃ ΠΊΔΠ5., εἰἰσπτι5. μα ἶττι5 518 αὶ σομηπιο-- 

γϑρθίμ",. ποὴ ἱπημπῖνθ 5 σου πηι δᾶ πι., 566 σ]0-- 
τἴαπὶ οὶ, δὲ [τἀῖγιιπὶ το ΠἸοα οπ πηι. 

ΕΡΩΊΤΗΣΙΣ ῬΠ-΄. ἹΝΤΕΒΆΟΘΛΆΤΙΟ ΟἸΧΧΧΥΙ. 

Ἐπειδὴ διδασχόμεθα τοιαύτην ἀγάπην ἔχειν, ὥστε Βὶ Θμαπαοῃιίάοιι ἰαΐθπι αἰ]δοιίοποπι πανεγε ἐάο- 
χαὶ τὴν Ψυχὴν “ θεῖναι ὑπὲρ τῶν φίλων, μα- 
θεῖν δεόμεθα ὑπὲρ ποταπῶν φίλων τοῦτο αἵρεῖ- 
σθαι δεῖ. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ. 

Τὴν μὲν διάθεσιν, ἢ τὸν τρόπον τούτου τοῦ χα- 

τορθώματος εἰχὸς εἶναι διάφορον " ἄλλα γάρ ἐστι 

πολλάχις τὰ ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν χαταδεχθῆναι, χαὶ 
ἄλλα τὰ ὑπὲρ δικαίων σπουδασθῆναι ὀφείλοντα. 

Τὸ μέντοιγε μέχρι θανάτου ἀγάπην δειχνύειν, χαὶ 
ὑπὲρ διχαίων χαὶ ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν, δεδιδάγμεθα, 
“μηδὲν διαχρίνοντες. Συνίστησι γὰρ τὴν ἑαυτοῦ 
ἀγάπην, φησὶν, ὃ Θεὸς εἷς ἡμᾶς, ὅτι ἔτι ἅμαρτω- 

λῶν ὄντων ἡμῶν, Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πρὸς 

δὲ τοὺς ἁγίους ὃ ἀπόστολος λέγει - Ὥς ἐὰν τροφὸς 

θάλπη τὰ ἑαυτῆς τέχνα, οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν, 
εὐδοχοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς - διότι ἀγα- 

πητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 

ο 

ΘΘΠΆΜ7), με ἀνΐπιαπι δἰΐατι ῥγῸ ἀπιϊοὶς ροπα- 

πιῖι5, εἰἴδοοῦ δ ροσίιἴαπιις, ρῥγο" φικαϊιϑιις ἀπιὶ- 

οἷς ἰά νεἶϊο ορογίοθαϊ. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐοάθγο μὰν θϑὲ ἀπὶπιϊ «υϊἄθπ) αἰδοιϊοποθπι., 
δ ᾿Ἴτι5. τθοῖθ ἔχοι πποάτιπι ναγίππι «φαΐ ἀλπὶ 

6586 δἱ αἰ νθυϑιιπὶ : ἃ11ὰ ΘΠΪΠῚ 526} 6. 5:50] ρίοπα 

511Π| ΡΓῸ ΡΘοσδΙΟΥΙθιι5., Ἀ]Π1ὰ ῬΓῸ {πι5ι15 Γλοϊοπάα. 
ϑοα τἀπιθη ΘοουΪ 5. Π}115. δὲ ῬΥῸ [5115 δὲ ριὸ ἴῃ- 
7ι5εῖ5 Δα τηουίθ. ἀϑήϊιθ αἰ δοοπθ ἰπἰσουϊπηὶ- 

παι οβίθπάθγθ. (οπιπιοπείαὶ οπῖπι., ᾿παυῖξ., Πονι. 5. 8 

οἰιατγίταἰθηι σιίάπι 71)οιις ἐπ πος : φεοπίαπι οἰπι 3" 

αὐδιιο ρδοσαίογος ὀσϑθπιις., ΟἸιγίϑιθις ῥγὸ πονὶς 

πιογίμιις 65ΐ. Ἡ86. νϑῖὸ δ βαποίοβ ἀϊοῖς Αροβῖο- 
Ἰὰ5 : Ταπιηιίαπι οἱ πείτῖα Πονεαι []ῖος διιος : ἴα 

ἀεοϊἀογαπῖος νος ομριαθ, υοἱοναπιις ἰγαάθγο υο- 

ὑὶδ ποτὲ δοίμιπι ναπσοίδιπι 1)6ὶ, σοα οἰΐαπι ἀπὶ-- 

πιαδ Τιοσίταδ : ἡποπίαπι οἰιαγὶςςἰπιὶ τιοϑῖς 7αειὶ 

δεῖς. 

5--------Ὁ---ς-ς--ςςς-ς-ς--- -  θ-“-ππ π π π π π π π ----------  ----- -------ὄ----.--:- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡΙΠΖ΄. 

Εἰ χρὴ παρὰ τῶν κατὰ σάρχα οἰκείων δέχεσθαί τι 
ἕχαστον. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοὺς “μὲν οἰχείους ἀποδιδόναι τὰ ἐπιβάλλοντα 

τοῖς προσερχομένοις τῷ Κυρίῳ, ἀναγχαῖον, χαὶ μη- 

» ψοίογοβ ἄπο ᾿ϊθγὶ οὰπὶ 55, ἀπιδὼν λυπυθῇ. ΑἸ:- 
ἀυαπῖο Ροβὲ ἄτο Μβ5, ργωΐον γοβ5. χατυξιώθη λυπη- 
φῆναι, αἰσπιι Ἰιαδίζιις δεῖ, ψιιῖ εὐϊοεϊτἴα αὐοογετιν, 

ἐ Ῥγο θεῖναι το Μί95. μαροιΐ τιθέναι. 

" ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟἸΧ ΧΧΥΨΙΙ. 

«Ἵπ υιπαισηιϊδηιι6 ἂὖν ἐἰδ, φιιὶ οἰδὲ σατιριῖτιο οοτι- 
ἡμπδιιαζι, πιαϊάφιιατι ἀοοίρογο ἀοϑδαί. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οονῖθ πθόθϑθθ οϑῖ, τ 5, Ζαὶ ἃ Ποιμηίπιιπὶ 

δοοράϊιπε,, θοπὰ αὐ ἴρβοβ ρου εποηιῖα γοἀάαπὶ 

ἃ Βορ. ῥγίπιιβ μηδὲν ἀναχρίνοντες, Μοχ (σὰ, γοες, 

ὁμιειρόμιενοι ὑμῶν. 

“ Απεχαὶ ἄϊιο Πἰγὶ τοὺς μὲν οἰκείους ἀποδιδόναι, 

ΑἸ ἄτιο Μίξς. οἱ οαἀπι τοῖς μὴν οἰχείοις, 

τ, Τῇῆες5.3. 
ΠΣ τς 



1. ΟΟΥ.11ς 
2. 

Ἀεὶ. η.35. 

Ζπιε. 8. 20. 

Αἵαΐπ 

48. 50 

0δ0 

σοσπδΠ, ΒΙΠ ]}π6 Βα Εγ μὰπὲ., π6 ϑαθθαπὲ 7π61- 
Οἰτι 1} 58 ΟΣ Π Θ Ἱ]. ΑἸΓαιηΘ ἢ. αἰπππῈ ἢμ85 6 ΘΟΠΒΙΙΠΙΠ Π’ 
1π ΘΟΙΠ15 ΘΟΡ ΠῚ, δ {1105 Δ Π ΠΟΓΘ γίβα ϑπ|, 1 

ῬΙ θυ π|6 δὲ ἢΪ5 ᾿Ρ515 σαιιβᾶπη (αἱ 5658 δ θρθπαὶ, 

δὲ ραπρουῖθιι5 αἀ Ἰάδπι νἱϊδ σΘΠπι5 Δοσθθ ΠΕ} 05 
ΕΊ5Π 120 ἢὲ οσοαβῖο. Οἴᾶγθ σοπε σις ΠΠπ4. ὁ 
αιοά γϑάαγριιιπειν ΟΟΥΙΠΕΒΙ ἃ ΑΡοβίοϊο., οηὶ 
αἶχῖε : (τ επαϊιϊς δος ιὶ ποτὶ παϑεπί. Ουᾶ- 

ῬΙΟΡΙου οαϊ δοοϊθϑίασιιηι ἴπ Ιθ00 51 {Δ ΠΏ ΘΟΠΟΓΕ- 
αἰτα δϑὲ σρᾶ., ἰ5 δἱ Π6]15. δἱὅ, ρυπ θπίθρ 6 
αἰβρθηβαγθ ροϑϑὶῖ,, 5ῖο 58 δυύϑα διιπὶ σογαῖ, τι ἴπ 
1115. ἤοραΐ, φαογιιπὶ Πα Θ μι" ππΘ ΠῈῸ π΄ ΑοΙΪ5 - 

4 [δγθηΐθα ροποραπὲ ἃθῖθ ρθά 65. ἈΡΟβιΟ Γι". 

Οἰιοά 51 ἴ}1ὰ Δα τη! ΠἰϑίγαγΘ ΠΟῚ δϑὲ ΟἸΠΠ ΠῚ, 56 

5. ΒΑΒΗΜΙῚ ΘΟΕΒΑΆΚΕΣ ΘΟΑΡΡΑΏΘΟ. ΔΑΒΟΗΙΕΡ. 

δὲν ὑφαιρεῖν, ἵνα μὴ τῷ χρίματι τῆς ἱεροσυλίας 
τ 
ὥ ποπέσωσιν. Τὸ βέντοιγε ἀναλίσχεσθαι ταῦτα ἐν τ᾿ 

Ε ὄψεσιν ἐχείνων, οἷς ὃ διαφέρειν ἔδοξε, χαὶ αὐτοῖς ἐχεί- 

νοις γίνεται πολλάχις ἐπάρσεως ὑπόθεσις, χαὶ τοῖς 
[4 - - “τσ , , , 

πένησι τῶν τῷ αὐτῷ βίῳ προσελθόντων λύπης 
σι - κὰ - ἀφορμή. “Ὥστε συμύαίνειν ἐκεῖνο, ἐφ᾽ ᾧ ἐγχαλοῦν- 

Π 7 φ(ξν “- 5 ΕΝ - 
ται οἵ Κορίνθιοι ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος , ὅτι 
Καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας. Διόπερ ὃ τὴν φρον- 

τίδα τῶν χατὰ τόπον ἐχχλησιῶν πεπιστευμένος , 
ἐὰν ἢ πιστὸς, καὶ φρονίμως οἰχονομεῖν δυνάμενος » 

τούτῳ προσφερέσθω χατὰ μίμησιν τῶν ἐν τοῖς Πρά- 
» ἔξ σ. ξεσιν, ᾽ οἵτινες φέροντες ἑ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας 

τῶν ἀποστόλων. Εἰ δὲ τὰ τοιαῦτα τὸ οἰχονομεῖν 

οὐχ ἔστι πάντων, ἀλλὰ ὃ μόνων τῶν μετὰ δοχιμα- 
ξς βι μ 

τοῦτο τυπωθέντων, χαὶ τὸ παρὰ τῶν τοιού- ΘΟΓαπ ἀπτηΐαχαϊ {1 ΡΥ ΘΟ ΠΉΪ550. ΘΧΔΙΏΪΠΘ πιο Τὶ σίας εἰς 

ῬΡΘΙδοῦ βιιπῇ : ἴα {παι 14 χαρά ἃ [Ἀ]1}015 ἀα- τῶν δεδομένον, οὗτος, ὡς ἂν δοκιμάσῃ,, τυπώσει. 

ἴαπὶ εδὲ, πὶς, ρυοῦξ {πιά Ἰοαγῖε., Δ πη] ἰβέγα ε. 

{ΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧ ΧΧΥΠΙ. 419 ἘΕΡΩΤΗ͂ΣΙΣ ῬΠΠΗ΄. 

Ομοπιοίο ἐος ηιιὶ ποςίγὶ οἷϊηι ἔμθ τ οοτίεϑοτ- 
πιαῖος, δὲ δος ἡιιὶ σοσπαίϊοπι πιοδὶς σοπιιιτι- 

ϑιπίπ,, οὐαὶ αὐ τος ασοθαπιτιί, υἱάενίπεις. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

{{π1)οϊηἶπιι5. οσίθ παῖ, ἀὸ ἀσοιῖ, οἴη ἀπ Π.Π- 

εἰαΐαπι ἔαϊβδοῖ ᾿ρϑὶ : Ὥαίεγ μα εἰ γαίγες {ιιὶ 
Ποτγὶς ςἰαπι, υἱάεγο (6 ϑοϊοτίες δὰ 405 οὈ]αν- 

αν ΘΆΓΟΥΙ5. γΕΓΡῚ5 Γεϑροπάοι, Ομ ἐσέ πιαίθτ' τπθα, εἕ 
ηιιὶ σις {Παἰγο5 πιθὶ ἢ Οἰεϊοιιπιψιι6 δπῖπι ἐδοογιξ 
φοϊμπίαϊεπι αΐτὶς πιϑὶ, σιιὶ ἐπ οἰδ 5 εεὶ, μὶς 

ΠιδῖιΣ Πγαίετ, Εἴ ΞΟΤΟΥ͂, Θὲ ΤπαΊ 6 Γ δεῖ. 

ΓΆΡ σα. Ῥυϊπιιβ οἵτινες ἔφερον χαὶ ἐτίθουν- Θ ἘΡΕΙ 

Ε ΘΙ μόνον τῶν. Αἴ ΜϑΞ. 

παπίο ροβὲ ἄτι Νῖ55. τυπώσῃ. 4 Ἢ : ᾿ ΤΟ τ ᾿ 
5.,Βερ. ρυῖπιιβ τοὺς ποτὲ συγγενεῖς ἢ σὺν ἐχείνοις ἐρχο- 

μένους. ὡς ὅ. ΕΔΙΕ τοὺς ποτὲ συνοίχους ἡμῶν, ἣ συγγε- 

Ἐπ’ τογίϊιβ αὐ ἴπ σοπίοκτα, 

ἔγεβ. μύνων τῶν. ΑἸῖ- 

γεῖς εἰσερχομένους. ὡς ὅ. 0χ9, ς. ὡς 

Α 

ἃ συνοίχους ἥμῶν, ἢ συγγε- 

ς πρὸς ἡμᾶς. 
Πῶς ἴδωμεν τοὺς ποτὲ 

νεῖς, ἐρχομένου 

ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὡς ὃ Κύριος ἔδειξε, χαὶ ἐδίδαξεν, ὅτε ἀπηγγέ- 

δι αὐτῷ, ὅτι Ἢ ΔΤ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σου 

ν σε θέλοντες πρὸς οὺς ἐπιπλη- 
εται, εἰπών ̓" Τπὲ ἐστιν ἣ μήτηρ 

ἔξω ἑστήκασιν, ἶ ἰδεῖν 

Β τιχώτερον ἅποχ ρίνε 
5» 

μου, χαὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου: Ὃς γὰρ ἂν 

ὑποιήσῃη τὸ θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὖ-- 
ρανοῖς, οὗτός μου ἀδελφὸς, χαὶ ἀδελφὴ, χαὶ μήτηρ 
ΦΡΆΑΙν 
ἐστιν. 

Μὸοχ ἀμπείφυϊ ἔτὸβ ᾿ρτὶ ρυωῖεν οββ, ὅτε ἀπηγγέλη. 
ἘΔ41Ε εἰ (ΟἹΡ. ἀπηγγέλθη. δυθῖπαᾶς Βδρ. ῥυΐπηις ἀπε- 
χρίνατο" τίς. 

». βἴεγος ἄπο Πθτὶ οὰπη Ὗ ο55. π' 

Μϑ5ς. καὶ ἀδελφός. 
οὗ τός ΙΒτάειῃ ἄτιο 



ΠΕΟύΠΕ ΒΠΕνΙδ ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ῬΠΘ΄. 

-" 

᾿Ἐὰν δὲ καὶ παραχαλῶσι θέλοντες “ ἀπαγαγεῖν ἡμᾶς 

εἰς τὰ ἴδια, εἰ χρὴ αὐτῶν ἀνέχεσθαι. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ 

Εἰ μὲν διὰ οἰκοδομὴν τῆς πίστεως, δ᾽ δυνάμενος 

οὕτως ἀπελθεῖν μετὰ δοχιμασίας πεμπέσθω " εἰ δὲ 
διὰ χαθῆχον ἀνθρώπινον, ἀχουέτω τοῦ Κυρίου λέ- 

ὌΡ- πρὸς τὸν εἰπόντα " Ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθεῖν, 

χαὶ ᾿ ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶχόν 60: Οὐδεὶς 

ἐπιδαλὼν τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον, “ χαὶ βλέ- 

πὼν εἷς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ περὶ τοῦ ἀποτάξασθαι ἅπαξ θε- 

λήσαντος ; τοιοῦτον τὸ χρίμα,, τί χρὴ λέγειν περὶ 
τούτου ; 

Ο 

ἹΝΤΕΚΕΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟἸΧΧΧΙΧ. 

Θιοά οἱ οιΐαπι αὐἀϊιοττατιο υοἶδνιι πος αὐ ργορνία 
χοπίοον, τεπιχεία ἰρδοῖς ατι το ανιάμηι σἱῇ. 

ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 1ὰ ἤαΐ ρυορίον Πάοὶ ὡα Ποαι!οποπι, {{ι 5ἷς 
ῬοΙοϑὲ 100, 15 ῬΥΘΘΙ 550 ῬΓΟν 0 ὀχαπλῖπο (ἰἸη}11-- 
ταϊαν" : 5[π ἀὐΐθπὶ ΡΙΌΡΙΟΙ ΟἰἸϊοίαιαν Πιι ΠἸἃ Πιιη}, 
Δ 61ὰΣ ΤΟ ΠΗ Πα ΓΟΘροπά θηίθη οἱ αὶ ἀἴχοναῖ : 
ΤῬορηιΐτ6 πεϊλιὶ ῥγῖιι5 αὐτο, δὲ αἴσονο ναΐθ ἰϊς, 
ιιῖ διεπιῖ ἀοηιὶ πειθώ. δίοπιο παϊ θη πιαπιιπι σίάπι 
κεἰ αγαίγιιπ, Θὲ Τοσρίοἴθτι5 ΤΟ ΓΟ, αρίιι5 65: ΓΟσπῸ 

1)εὶ. Ουοά 5ὲ (δ οὺ 4] γοπιιπταγο, τὰ Πίαπὶ ν ]- 
ογαΐ, Πα) απο ἱϊ ργο]αΐιι θϑὲ [ Ἰοίτμι., οουϊα 
εἰ ποο εἰϊοοπάϊιπι οϑι ἢ 

ἤμπε. 9. θι. 

09. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Ρι,. 

Εὶ δεῖ ἐλεεῖν τοὺς κατὰ σάρχα οἰχείους, ἐπιθυμοῦν- ἢ 

τὰς τὴν ' σωτηρίαν αὐτῶν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Ὁ γεγεννημένος ἐχ τοῦ Πνεύματος χατὰ τὴν τοῦ 
Κυρίου φωνὴν, χαὶ ἐξουσίαν λαδὼν γενέσθαι τέκνον 
Θεοῦ,, συγγένειαν μὲν τὴν χατὰ σάρχα ἐπαισχύνε- 
ται, οἰκείους δὲ γνωρίζει: τοὺς οἰχείους τῆς πίστεως 

ὑπὸ τοῦ Κυρίου μαρτυρουμένους, εἰπόντος - Μήτηρ 
μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἶσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ ἀχούοντες, καὶ ποιοῦντες. Καὶ ἐλεείτω οὗτος 

πάντας μὲν τοὺς μαχρυνομένους ἀπὸ τοῦ Κυρίου - 

χαὶ τοὺς συγγενεῖς δὲ, τοὺς χατὰ σάρχα ὡς πάντας. Ε 

Εἰ δέ τις τούτοις πλέον τι προσπάσχων συνήγορον 

ἔχειν οἴεται τοῦ ἰδίου πάθους 5 τὸν ἀπόστολον λέ- 

γοντα " Ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι 
ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγ- 
γενῶν μου χατὰ σάρχα, μανθανέτω ὁ τοιοῦτος ἐχ 
τῶν ἐπιφερομένων, ὅτι οὐ τὴν συγγένειαν τὴν χατὰ 
σάρκα, ἀλλὰ τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ τὰ εἰς αὐτὸν ἐξαί- 
ρετα τοῦ Θεοῦ ὁ ἀπόστολος τιυᾷ ᾿ " οὐδ᾽ ἐπειδήπερ 

ὁ Βρρ. ρῥυεΐπεις ἀγαγεῖν, 

ἃ ΠΙιιά, ἀποτάξασθαι τοῖς, ΑἸ} ἐς μενσοιὶξι, ΠῚ ἄς 

ΓΤ πρισττῃ ϑόψαι ναραϊαπι ροΐονι «υῖ νοϊοῖ, 

δ Ὑοσβῖὶ νοίις ΠΟΥ οἱ ἽΝ, ἄϊιο χαὶ στραφεὶς εἰ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧα 

«1 ἀοὐοαπιιις πιϊδογογὶ σοσπαίογιιηι σΘοιιπ ζει 

σαττιθπι, 5δαἰμίοπι ἐἰϊοτιμγι σοτιοιριδοοτεῖο5. 

ἈΒΒΡΟΝΒΞΙΟ. 

“όοκη. 3.8. 

ΡᾺ ἃ: τᾶν 

Ουἱΐ παίτι5 ὁϑὲ ὁχ ϑρινιτα χα Τλοιἶ πὶ νΟθΌ ἢ), 
4]4π|6 Ροιϊοβίαϊοπι ἀοοθρὶξ αἰ Πἴονοὶ {15 οὶ, 

Ἰιπὸ μυθι σοσ παι Πἶ5. ΘΘΟ Π πὶ σαΓΠΘ ΠῚ, οἱ 
ῬΙΓΟΡΙΠΖῸ5 ὩΘΠΟΒοΙ 605. {πὶ ΠῚ ργορὶ παιυίίαιο 
510] ΘΟ απειιπ τι’, ΦΌ 115. ἐοϑεϊπηοπίατη αν )0- 

Πλΐπῖι5, [5 νου ὴ5 : ἤ]αίοι πιθαά, οἱ ζΓαίγος τποὶ 

ἠιὶ ϑιισεῖ, χιὶ νογύμι 1) αἰιεἰϊιιγι, εἰ {αοϊιπξ. 

Δίάιιο {Π6 πιϊβουθαίαν Ομ ΠΙ πὶ «ἰάθη, «τι 56. ἃ 
Ἰλομεῖπο τοιηονθηϊ, 561 ΠῸΝ Αἰ ̓ ἴοι ΡΙῸΡΙ Πα ιΙΟ τ πὶ 

δθοιπα πὶ σαν ΠΟ ΠῚ » 4π81 οππηΐτηι. Οιιοὰ 5ἱ αιῖ5- 
Ῥίαπι ουσα 05. Πιασ 5. ἁἰΓδοῖι5, [ΓΟ Ομ. διὸ 

Ραϊγοπαμι πα ον μαΐας Αροβίο!, {αὶ ἀϊεῖι, 
Ονίαναπι ὁπΐπι 5 ἴρεο ἀπαι]ιοηια 6556 α ΟἸιτὶ- 

δίο ὑγὸ {γαϊγίϑιι5 τιθὶς ηιιὶ σιιπΐ σοσπαίὶ πιοὶ 56- 
οἰπείιπι σαγθηι, 15 Ἰα το Πραν χ 15 {πιὸ δοήταιη-- 
{π|,. ΠΟῚ ΘΟΒΠΑΙΟΠΟΠῚ 5ΘΟΙ Πα 11} ΘΓ ΠΘΙ, 506 
ἴ5γαθὶ ἰρϑιιπ), οσγορίααιθ θο πο οἷα ἴῃ οὐλὴ ἃ 000 

8..2:. ἤπιε. 

Ἰίσπι. 9. 3. 

ΓΈΟΡ. ῥτίπιιβ τῆς σωτηρίας αὐτῶν. 

5. Οοὐδοχ (}}», 

» δες Ὀυΐπιις τιμᾶ - οὐδὲ ἐπειδήπερ συγγενεῖς αὐτ 

τὸν ἅγιον ἀπόστολον, 

ἱ ἰσρανλῖται ἦσαν ἢ χατὰ σάρχα συγγενεῖς αὐτοῦ, ἀλλ 



ΜἝἜαιιλ. τϑ. 
583. 

Ῥεαὶ. τιϑ. 

53. 

082 8. ΒΑΒΘΙΠΠΙ ΟἸΕΒΑΒΝΕΙ ΘΑΡΡΛΑΠΏΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ: 

ἙΟἸ]αΐα ἴῃ ῬΥΘΕΪΟ ἃ} ΑΡοβίοϊο Ππάθουὶ : πη ψιοά ἣν συγγενεῖς αὐτοῦ οἱ Ἰσραηλῖται, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ Ἴσρα- 

ΤἸογΔΘ 1185 Θ556 ΠῈ Ἰρϑῖ 5 σοσ παῖ], 564 ιιο σοσπαιὶ 
6] 115. 5θοιι πα τ1Π} ΘΔ ΠΘΠῚ 6556} [5086 ]1{26, πο 116 

τοῦ ἂς [Δ ΠΕ15 {πϑϑθηξ ἃ Π 60 [θαι θΘηθῇ ΟΠ 5. Εἰ 
4αϊάθπη αοηΐδπι ᾿ρΒΟΥι ΠῚ ΘΡὰΐ Δ ΟρΕΟ, οἱ β]ονῖα, 
οἱ Ἰοσὶβ σοπϑε 110, ΘΟ] Πιβ 16, {πο Πἰαπι ἃ ᾿Ρ0505 
ΡοΥτπθηΐ ἐθϑίδπηθπία δὲ ῬΡΟΠ 581 0Π 65, “ΟΠ Δ ΠῚ 
ἸΡβου ἢ 511Π1 ῬΑ 65, ΖΙΟΠΙ Δ ΘΧ ᾿ρ515 6δὲ ΟΠν]- 
5[π5 5θοι Πππὶ ΟΔΡΠΘΠι, 1 Οἶλθ0 [Δ ΠῚ] 58 }π|{6πὶ 1]-- 
Ἰογιιμῃ ἔδοϊ ἔ : ΠΟῚ ΓΟΘΡ οἰ ΘἢΠ5 Δ4] σορ πα ΠΟ ΠΘπι, 56 
δ ΤοιΪηὶ ᾿ΠοΔΥ ΠΑΙΙΟΠΘΠῚ Ρ]Ὸ ᾿ρ515. [δοίαμη, 1] 
ἀϊχοναι : Δότε διέ πιῖϑ51ι5 τιοὶ αὐ ον 5. {τ ρμθγ- 

ἰθγιπΐ ἰοηιις ]ογαεῖ. 

-»" Ων Ν » ν᾿ 

ἡλῖται ἦσαν οἱ χατὰ σάρχα συγγενεῖς, χαὶ ἐπειδὴ 
ἢ ΄ - 

τοσούτων χαὶ τοιούτων παρὰ Θεοῦ χατηξιώθησαν. 
Ἔ, ΓΝ ΣΎ ΟΣ ΓΦ αν χἵδ' , ΝΥ .} ᾽ πειδὴ αὐτῶν μὲν ἦν ἢ υἱοθεσία, χαὶ ἣ δόξα, αὖ- 

- Χ - 

τῶν δὲ ἣ νομοθεσία, καὶ ἣ λατρεία " ἐπειδὴ αὐτοῖς 
Α ε:-» ΩΣ Α ε » ’ »"» τ δ γ- 

μὲν αἵ διαθῆχαι, καὶ αἵ ἐπαγγελίαι, αὐτῶν δὲ οἵ 
ἵ ΦΘΤΣΙΝῊ ΣΕ ῶν ΟΥ̓Κ ᾿ ν Η , πατέρες " ἐπειδὴ ἐξ αὐτῶν ὃ Χριστὸς τὸ χατὰ σάρ- 

͵ Ξ τι 
χα, τοσούτου τιμᾶται αὐτῶν τὴν σωτηρίαν, οὐχ 

εἰς τὴν συγγένειαν ἀπούδλέπων, ἀλλ᾽ εἰς τὴν τοῦ 
ΞΕ ὶ ᾿ ᾿ - 
Κυρίου ὑπὲρ αὐτῶν ἐνανθρώπησιν τοῦ εἰπόντος . 

Οὐχ ἀπεστάλην εἶ μὴ εἰς τὰ πρόδατα τὰ ἀπολωλό- 
ν» 

τα οἴχου ᾿Ισραήλ. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΕΙ. 

μεῖς σἱξ πεῖς. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐἱ ποη ἱπηπιζαταν ἱπ [10 115 ΘΟΡιιπὶ, Τα δὰ 

οοιηρ᾽ ρθη απι Π 60 1π σι 410 Πα μα}. 

ἘΡΟΤΉΣΙΣ ΒΕ ᾺΡ 

Τίς ἐστιν ὃ πραύς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

« ὩΣ Ὡ 5 - , - Ν 

Ὁ ἀμετάθετος ἐν ταῖς χρίσεσι τῶν πρὸς 

τησιν Θεοῦ σπουδαζομένων. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΟΗ. 

Ομ οἱΐ ἐγισεϊτα σθοιμπάϊιην [1}}ϑιπι., εἰ ἡμ 
πειτιάϊ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τυϊϑεϊ τα φαϊάθπι βϑοσπάπη) ΠΘιΠ Θϑῖ, ΟἸΠΠῚ 

«υἷ5 χ πορίθοιο ππᾶπάαῖο Π οὶ ἃἰοῖταν ἀ0] 0, 5ῖο- 
αἰ βουϊρίι πη οϑί, 16 δοιῖο ἐθτεῖέ πιὸ ὑτῸ ρμθοοα- 
ἐοτίψιις εἰοτοϊἐπιφιιοτεϊνιις ἰθρόπι {ματι ὁ πα Π αὶ 
νΘΡῸ {διὰ εδῖ, οαπὶ 14 «ιοὰ φρυτπ[Π θη 
οὐϑαῖ, μαι πηάπιιηι 6ϑὲ δὲ πλιπο ἀἰρπιιπη. 

ἐπειδὴ τοσούτων, εἴς. ἈΘΡῚΪ βεοιπά ας δὲ ἐογεϊα5 οἵ δα Γ 

τ αὐ ἴπ οοπίοχεα, Ε]Ὲ5 ἀαΐθιι Ἰοοὶ ᾿ς υἱοί 6558 

βοητοηῖῖα - ΑΡοβίο]ιι5 πιάβαὶ ἕδοῖορθαι Ῥοραλπι ἰ5γᾶο- 

Ἰπῖοιπι, πο ΘῸ ῬΟ Ἰ5β᾽ ΠῚ 11ΠῚ ποπλῖπο, {πο ἐσ δῸ οὐἱ- 

δίπεπι ἀπιοογοῖ, 564. ὁ» 14 ργϑοίριιθ, {ιο ρορα]ὰβ 

Τουαο ἴσα οἵ οδοῖας οββοῦ ἃ Πθο, οἵ ἃὉ δοάεπι πηι]- 

τἰς Βοπῖὶς οὐππιΠαΐαβ. 564, αὐ νόσιπι ζαΐοαν, γά14 6 νο- 

τον, πὸ ᾿ἶο Ἰοοῖις ΘοΥγιρία5. 511 ἃ ΠΡ γασιῖβ. Οοιηθο- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΡιΒ΄. 

᾿ γΣ κς 
ἃ ἔστιν ἢ λύπη ἣ κατὰ Θεόν, χαὶ τίς ἣ τοῦ Τίς 

χόσιου. 

Ἡ υὑὲν χατὰ Θεὸν, ὅταν ἐντολῆς Θεοῦ παροφθεί- 
ς σῆς λυπηθῇ τις, κατὰ τὸ γεγραμμένον - ᾿Αθυμία 

χατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόν- 

τῶν τὸν νόμον σου " ἣ δὲ τοῦ κόσμου, ὅταν τι ἀν - 

θρώπινον καὶ τοῦ κόσμου ἄξιον ἢ τὸ λυποῦν. 

ἤρῖας φυΐδοπι ἴτα Ἰορὶξ, ἰσραγλῖται ἦσαν, ἣ χατὰ σάρχα. 

συγγενεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοσούτων, πε πόσο μᾶπο 

βουῖρταγατη οριϊπλᾶπι νἱ εν : 564. ἀτθιΓτοῦ τἴσγαπι 4ο- 

οὔϊξοπααπι Πἷς, αὐ 5ρο 1145, [6 5 ἐπποπάαββο. 

Ἑοχας τπηασῖς, Ζαοα πα] ]ππὴ Ὑ ΘΓ ΟΓῸ ΠῚ Πθσαχα οἰϊεῖ. 

« Ψείογος ἄπο ΠΡ τὶ τίς ἐστιν ἡ κατὰ θεὸν λύπη, Μοχ 

πάθια Μ55. ἡ μὲν κατὰ θεὸν λύπη. 



ὙΠ ποΨἘΕό ΟΝ πὄ6ΧΙΘΙΙΝΝ 

ΚΕΟΙΙΕ ΒΆΕΥΙΒ ΤΆΛΟΤΑΤΑ,. ΠΝ] 

πα -ππππ-ππἔΕΠῆπππππἔοποἔοΕοόπποσἔοἔοόΨιἔοΨπτεοροσποἔοἔοΠᾶΨΕΟ Πρ ππροΠποποἔοΠότποοἔοΕοότοοσΠοΠ-ὦἔ ΕοποοἔοὁΨοὁΨὦ«Ἅ«ὁΣΣτιοψρὔὸὔθνθ πο πΠοσππππΠοΠππποπππππππΠπἔΠοΨΠ[ΠΕ[ΕροπππΠοποποἔοΠύτππποοΠπππππππππππππππποππο΄πϑ 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ῬιΓ΄. ΙΝΤΕΚΆΟΘΘΆΤΙΟ ΟΧΟΙΠ. 

Ποία " ἡ ἐν Κυρίῳ χαρά" καὶ τί ἐὰν ποιῶμεν, ὁμαΐϊο ὁδὶ ἐπ Πορεΐτιο φακιαϊιτη ᾿ εἴ αιϊα ἐπί, 
χαίρειν ὀφείλομεν. ιιοὰ κἱ {ἐοογίπιιια, σαι ἀν ϑαπιιι5. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

"Τὸ ἐπὶ τοῖς χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου εἰς δόξαν 5 Ολιυάογο 115 αιιὰ» βθοιπάιηι. πηαπάαίιμ 1)0-- 

Θεοῦ γινομένοις χαίρειν, ἥ ἐν Κυρίῳ χαρά ἐστιν. πἰμὶ ἀἀ [)οἱ ο]ονίαιη ἤπιπι, σαι ἑτι ἴα Τλονηἶπο 

Ὅταν οὖν τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου ποιῶμεν, ἢ διὰ 651. ὅπ ἰρίταν Τοπιΐ πὶ οΟμ οἰ μλιῖι5. τη π αία, 
τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου πάσχωμέν τι, χαίρειν χαὶ ἁκῖ ΔΙ ργνορίον πομλθη Πομηἰ πὶ γον) Ο ΕἸ πηι", 
συγχαίρειν ἀλλήλοις ὀφείλομεν. {πη} σαι ἀθγθ., οἵ Ἰοὺ Δ] του σγατα!ανὶ ἀοθηλιι5. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Ρι, Δ΄. ἹΝΤΕΒΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΧΟΙΥ. 

Ποῖον πένθος ἀναλάδωμεν, ἵνα χαταξιωθῶμεν τοῦ μεαΐδοιν ἱπιοίπεην διιδοίρίθπιις., τὶ ὑϑαιἐειιϊνι6 ἩΙαιειι.5.5. 
μαχαρισμοῦ. αἰϊσηὶ ο[οϊαπιιιτ. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

᾿Εμπεριέχεται τοῦτο τὸ ἐρώτημα τῇ κατὰ Θεὸν Ε' (οῃιίποῖιν μόθο {ιδθ5110 ἴπ βιιρδυϊουΐ, αι θϑὶ 
λύπῃ" ὅταν ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις πενθῶμεν, ἤτοι 46 {τίϑι εἴα 111, 4ιι5 5θοιιπάτιμ Τοιιπὶ Θϑί, οἰιπ 
διὰ τὴν ἀτιμίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι διὰ τῆς παραθάσεως 50 Π16οὲ Προ μητι5 Ὁ] ρθοοαΐα, ἃτ ΟΡ ΘΟΠζυιμΙΟ] ἴα μ 

τοῦ νόμου τὸν Θεόν τις ἀτιμάζει, ἢ διὰ τοὺς χιν-. 60 ΠΠ]αΐαι, ὁχ 60 ιιοά αυΐϑ Πδιιπὶ ἱσποιλϊπία 

δυνεύοντας ἐν ἁμαρτίᾳ. Ψυχὴ γὰρ, φησὶν, 5 ἢ Αἰοϊαι ρον 6615 Τρ Πϑ  ΓΘσϑίοπθη., ἁἰΐ 9} μοιὶ- 
ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται" μιμούμενοι τὸν οἰ Δ πί65 'π μοοοαῖο. “πέρα Θτεῖπι, ᾿παυΐτ, {μι Πσϑοῖν. τ. 
εἰρηχότα, Καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτη- όοραί, ἴρδα πιογί θέτω" : ἱπιϊ τἀ πῖο5 ΠΠ]πιπ}, αὶ αἰ- ἦ" 
χότων. χὶς : Μὲ Ππιρόφην πιιῖζος θα ἰϊδ χε ἀπο ρμθοοα- Ξι δὴ 

ψοτϊ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΙΕ΄. τῇ ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΟν. 

Πῶς πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖ τις. μοπιοάῖο πιιὶς οπιτῖα γαοὶξ αὐ οἸογίαπι 1)οὶ, 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΒΒΡΟΝΘΤΟ. 

Ὅταν πάντα διὰ Θεὸν κατ᾽ ἐντολὴν Θεοῦ " ποιῇ, Οὐηι οπηηΐα ΡΙΌρίου Τθυι Θχ πηαπήαϊο Ποὶ 
χαὶ ἐν μηδενὶ περιθλέπηται τοὺς παρὰ τῶν ἀνθρώ- [Ὦποἷϊ, δ πι}]ὰ ἴῃ τὸ δὰ Πυιμαπαβ λιν ο5 ΟΘρ οἷς, 
πὼν ἐπαίνους " πανταχοῦ δὲ μνημονεύῃ τοῦ Κυρίου Οὐππη ι16. πθ 4116 ΠΊΘΙ ΟΣ 658 Ἰ)λοπιϊηὶ, αΐ αἰχίς τ 
εἰπόντος, Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν δια ἰμοθαὶ ἴμα υδείγα οογάπι ἐοπιϊτιϊνιις »μὶ υἱ- Μαιι.5, 

ιῦ. 
» γοουϊαπι ἡ αἰ ΐπιι5 ἐχ Ἀορ. τογεῖο οἱ (ΟἹ ρου. οχ δηιΙαυιῖβ. ἀπιοθι5 ΠΡ τὶς αὐ τα οθῖ, Μὸχ (οᾶοχ 

εἴπο. ΠΡ’άοπὶ Ἀθρ,. Ῥυΐπιιϑ ἐν Χριστῷ. Ηοο ἴρθο ἴπ Ιοοῦ (Ὁ]». καὶ μιμούμενοι τὸν εἰπόντα. δι θῖπς ἰἄομ Μ5, 
Οὐάοχ ΟΟἹΡ, ἐστὶ χαρά. προημιαρτηχόντων χαὶ μιὴ μετανοησάντων. 

ὁ Ἐὰ Βἴο ασάιιε νοοιία ἡ ἄδοναι ἴῃ νυ! σαι : κοι ἃ Ἀορ. ῥυϊπιις οἱ (0}}». ποιῇ τις καί. 



08Ύ τὰ 

ἀδάπὶ ορόγα υδοίγα ϑοπα, οὲ αἰοΥἐοοτιὶ Ραίνοηι 

φοϑίγιηι, {ιιὶ ἐπ ο(οἰἰς 65ῖ. 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΠΒΑΚΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΠΟΘΗΙΕΡ. 

“- ΓῚ , [} ΕΝ « - ᾿ ΑἾΔι: Ο“Ψ. 

τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, 
3, ν ᾽᾿ ε« ο λα ΟἿ - - ἘΞ, 

Β χαὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ΤΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΟΥῚ. 

Οἰιονιοίῖο θεαὶ φιιΐα, δὶ αίψιια αἰ οἰογίαμπι [)εὶ. 

ἘἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

51. ῬΟΠΟΙ οΟΙ ΠΕ. ΠΠΘ ΠΟΥ, 6] ιβάιιο ΔΠ Πη115 

1ϊα Αἰ οΙα τιν, ν 6] ᾿ρ50. σου ΡΟΥ 5 βίατα 14 αἰιθϑίδη- 

ἴδ, αΓ πο ψο]αξ ΘΡΑΓ ΠῚ ΘΧΡΟΙ5 δ αϊ, 564 Δ η1- 

4τιᾶπὶ 4] Πρ6ιπὶ Παρθαξ ἱπϑρΘοΙΟ ΘΠ : ᾿Γ6 ΠῚ 5] 

ΤΠ ῈΟΥ 56 Πάϊιπὶ Οἰθιιπὶ μα] δῖ ̓τιπὸ 5οοριιηι, ταὶ 

ΠΟῚ γΘ] τ 5ΘΡ 15. γΘΠΓῚ5. σΟμπηθας ργορίοθι νὸ - 
Ἰαρταῖθηι, 566 νϑ]ξ ΟΡΟγΆΓ τι5 Τ)οῖ ς αΐ ἴῃ [ἀοΐθη- 

15. Ορουῖθι5. 4ιι8 τηὰπάαϊο ΟΠυ 1511 ἤπιπὶ, νορο- 
πον γθάάασταιν. 

ΕΡΩΤΠΣΙΣ Ρης. 

Πῶς ἐσθίει τις, καὶ πίνε: εἰς δόξαν Θεοῦ. 

Ἔν τῇ μνήμη τοῦ εὐεργέτου, χαὶ ἐν τῇ τοιᾷδε 
διαθέσει τῆς ψυχῆς, " μαρτυρουμένη ἐχ τῆς τοῦ 
σώματος χαταστάσεως, ὅτι οὐχ ὡς ἀμέριμνος 
ἐσθίει, ἀλλ᾽ ὡς ἔχων ἐπόπτην Θεόν χαὶ ἐν τῷ 

σχοπῷ δὲ τῆς μεταλήψεως, ὅταν μὴ ὡς δοῦλος 

γαστρὸς δι᾿ ἡδονὴν ἐσθίει, ἀλλ᾽ ὡς ἐργάτης Θεοῦ, 

Ὁ διὰ τὴν ἐν τοῖς κατ᾽ ἐντολὴν “τοῦ Χριστοῦ ἔργοις 
εὐτονίαν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΟΥΤΙ. 

μοπιοίο ζαοὶὶ ἀδαίογα, τὶ τιθδοῖαι σἰπίξιγα. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τιιπὶ οἴλι ἀϑϑί πιο ἂὸ νη ἐἰθϑι θυ μἷα- 

ΘΟΠΕΪ Τη60, τηθΠ5 ΟΠ ΠἰΠὺ 50]]]1οἰΐα πὸ οχοϊάαξ ἃ 

ΟἸΤ οἷο, ἸΘρῚ ἢ π]5 τη 5. ἀδοονῦίαι. Τιιπο 6. πα}}ὰ 

τὸ, οἵ πὸ 6 δἰίθνο αυΐάθμι ππθτη θγῸ σΟσ τα , Πἰδὶ 
(6. οο ἀπηίαχαΐῖ, φορά δὰ ργοροβίταπι σοπά πο: 

τιῦ αὐ οχ, αϊ ἴπ 5᾽ΠσῸ]15. ρου θτι5. τιπιιπὰ 1ΠΠπ|4 

ταπ πη πη 10 ἱπϑι γι πη ἢ ἔπι 5ρθοῖαι, αιιοα 510] αὐ 

οὰ [ἀοϊοπάα π{Π|6 6ϑῖ. 

»,  ρἴονοβ ἄπο ΠΡΡῚ οὐ ΘΠ μαρτυρουμένης. Ἀδρ. 

Ῥυΐπιιβ. μαρτυρούμενος. (οοχ (01». μαρτυρουμιένῃ. 
“ 

ἍΟχ Δ οββῖ νοῖβ ΠΡεν χαταστάσεως ὅτ᾽ ἂν μιὴ ὡς. 

Ἠαι Ἰοπρο, ἈΡῚ οὐ ἴπ ΘΠ οἵ ἴπ ἀποθις Ν55. ἀπὸ 

νοῦΡὸ Ἰοσίσαν ὅταν μὴ ὡς δοῦλος, [Ογίαβδο πιο] ῖπ5 ὅπ - 

Ἰιι5 γ ΟΊ Ριι5 Ἰοσόγθιιν ὅτ᾽ ἄν, ὉΠ ἴῃ Υ οδδῖϊ γοϊονὶ 11- 

Ῥγὸ ΑἸ ψααπίο ἀπίο 165] πποπαῖπηιι5. 

ὁ 510 νεϊογοβ {παύπου θυ. ἘΔ ἐντολὴν Κυρίου, 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Ρι,ζΖ'. 

Πῶς “ ποιεῖ ἣ δεξιὰ, ἵνα μὴ γινώσχη ἢ ἀριστερά. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ταν ἀμετεωρίστῳ χαὶ τεταμένη ἐπιθυμία τῆς 

πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, ὃ νοῦς ἐξ ὁλοχλήρου 
τος ςπΔᾶς Ξ 5 
ἀγωνιῶν μὴ ἐχπέσῃ τοῦ προσήχοντος, ἀγωνίζηται 

᾿ ξεν τον συ ποῖ, 
νομίμως. Τότε οὐδενὸς, οὔτε μέλους ἑτέρου λαμ.- 
ἈΝ 7 ξ, 

Ὁ θάνει ἔννοιαν, εἰ μὴ μόνον τοῦ χρησιμεύοντος εἷς τὸ 
ὦ 

προχείμενον ᾿ ὡς ὃ τεχνίτης καθ᾽ “ ἕχαστον ἔργον 
: Β ᾿ μ 

μόνῳ ἐμόλέπων τῷ χρησιμεύοντι αὐτῷ ὀργάνῳ. 

ἃ ἘΔ 11 πῶς ὃ ποιεῖ ἡ δεξιὰ, ἵνα μὴ γινώσκει. (ὐοοχ 

ΟἹ}. ἴϊὰ, αὐ ἴῃ σοηΐοχίι Ἰοσῖ ρΡοίοβε. 5.αιπι οὶ 

ἀμετεωρίστως χαὶ ἐπιτεταγμένῃ. Ἀδρ. βοσαπάτ5 ἀμετεὼ- 

ρίστως καὶ τεταμένῃ. ΑΠῚ τὸς Ν55. ἴα, αὶ οἀοπάϊη 
Οαχαν πιι5. 

ὁ Ἀπηχα ἅτιο ΠΡΥῚ οἱ οβ5. χαθ᾽ ἕκαστον χαιρύν. 

Νδο ἴτὰ πππ]το Ροϑὲ μὶ ᾿ρδὶ ιιο5 πιὸχ αἶχὶ ΠΡγὶ χρυ- 
σιμιεύοντι αὐτῷ σχεύει. 



Βεουμ πα ΒΚΕΥυ5. ΤΆΛΟΤΑΤΕ. ρδῦ 

5..-ΞΞΞΞΞ-- ------᾿Ὁ -  π“ἔΠπΠοΠο)2,σ“Π “  -π--πτ-ττ-- 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΡιΗ΄. ἹΝΤΕΚΆΟΘΑΤΙΟ ΟΧΟΥΊΠ. 

Τίς ἐστι ταπεινοφροσύνη, χαὶ πῶς αὐτὴν χατορ- (μιά οἷξ διιπιϊ τας, οὲ πιιοπιοῦο θάπι α556-- 

θώσομεν. ιιοπιῖεν". 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ταπεινοφροσύνη μέν ἐστι, τὸ πάντας ἡγεῖσθαι ΟἸἾΠ65 56 1050 ΡΓΟΟΘ Δ ΠΕΙΟΓΟ5. ΦΧ ἰ5ΕΠπΠ|ᾶγ Πι1Π}}}1- ῬΑ έρρ. 5, 

ὑπερέχοντας ἑαυτοῦ, κατὰ τὸν ὅρον τοῦ ἀποστόλου. ἰὰ5 «υϊάοηι 65ῖ, ὁχ ρυῳβουρίο ΑΡΟβίο!!. Ἐὰ αἷι-- 
ατορθοῖ δέ τις αὐτὴν, πρῶτον ᾽ μὲν, ἐὰν μνημο- ῴτ6πι σΟΙρΑΥ Αἰ τι, ῬΥΪπλι πὶ «46 1), 51 ατι15 πη6- 
νεύση τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου εἰπόντος " Μάθετε Κι τηϊπουϊ ππαπά αι! ΠοπλΪπὶ, αὶ αἰχὶς : 7 δοίι6 ἃ Μαίί.τι. 

ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἶμι χαὶ ταπεινὸς τῇ χαρδία πιθ, τα πιϊξὶδ διίσα, δὲ [τευ ϊς οοτο. Οτιοὰ 1ο- 
(ὅπερ πολλαχοῦ χαὶ πολυτρόπως καὶ ἔδειξε, χαὶ οἶδ Πη0|115, γα ν}]56116 ΠΟ (15 δὲ οϑίθ πα :, οἱ ἀοοιῖε. 

ἐδίδαξε )" χαὶ δπιστεύση αὐτῷ ἐπαγγειλαμένῳ, ὅτι Τιϊά6Π), 51 ΠᾺ μη οἱ ΔΒ τιον, φαΐ πο ΡΥ ΟΙΏ 5511Πὶ 

Ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται" ἔπειτα, ἐὰν δι᾿ [ς6οἷΓ : Ομὶ ᾿ιιῖϊας 56, ϑααἰανίζιτ. Τλοὶμ 16, 5ἷ ζικο τή... 
διμαλοῦ χαὶ ἀδιαστάτως τοῖς τῆς ταπεινοφροσύνης 6χ 0610 οἱ ἱπάο5 πο πίου 'ῃ Οπηηΐ ποροίϊο ναοὰ- 
ἐπιτηδεύμασιν ἐν παντὶ πράγματι ἐμμελετήσῃ χαὶ ν Ρ πιιτ 1} 1115 δι 115, 56 116 ᾽πὶ [0515 ΘΧοΓοι ον. 
συγγυμνάσηται. Μόλις γὰρ οὕτω δυνήσεται τῇἪ᾽ ΥἹχ Θηΐπι ΠΟ τηοά0 Ρ6}" ἃϑϑἰ ἀτιαπὶ πο ΠΟ πθ πὶ 
διηνεχεῖ μελέτη " ἀναλαδεῖν τὴν ἕξιν τῆς ταπεινο- Ἢ Ἰυαπ}}} 1115. Πα ταιπὶ ΡΟΥΘ ΡῚ Δα ρ 5οὶ, πὰ ἴῃ ἃν ιϊ-- 

φροσύνης " ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν γίνεσθαι Ῥι5 διΐαπη ἤθυὶ οοπϑιιονῖτ, ΑἸ θεΐδηι πὶ αι} 1-- 

εἴωθεν. Ὃ δὲ αὐτὸς τρόπος τῆς χατορθώσεως χαὶ οι νἱνεαίθ {τι βθοιιπ πὴ τηὰπάαϊιμη Τ)ΟΙΪ πὶ 

ἐπὶ πάσης ἀρετῆς τῆς χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ποϑινὶ 1651 ΟΠ ινΊ5ε] ροσϑιἀθπα {πθυϊτ, ἰάθη) ὁδὶ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. πιοάτι5 ΘΟΠΙρΡαΓΑ ΠΩ. 

ΕΡΩΤΉΗΣΙΣ ΡιθΘ'΄. ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΧΟΙΧ. 

Πῶς ἄν τις προθυμηθείη, χαὶ πρὸς χινδύνους ὑπὲρ Ομοπιοίο σιιὶς ραγαι 5δῖπιτις τὶς αὐ 56 οἴϊαπι 

τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου " παραθουλεύεσθαι. Ρεγιοιεϊϊς οὐ ιοϊοπιάμιην ρτὸ Τροπιϊπὶ πιατε- 
ἐαιο. 

ΤΙρῶτον μὲν, ὑπομνησθεὶς ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ΒΒ Ρυΐπιιπὶ «υϊάθιη,, 51 πηι που Π)ΟΠΙΪ ΠῚ ΠῚ ΡΠ ρρ. 5. 
ὑπὲρ ἥμῶν ὑπήχουσε τῷ Πατρὶ μέχρι θανάτου - ἰρϑῖιπι ΡΡῸ πο) 5 Ῥαιὶ ΟΠ Ἰοη θη [556 πβάπο 8- 
εἶτα πληροφορηθεὶς τὴν δύναμιν τῆς ἐντολῆς, ὅτι δα] πιογίοπι : ἀοῖπάο, 5ἱ οἱ 51: Ρογϑιιαϑιιηι ἐδ νἱ 
ζωὴ αἰώνιός ἐστι, καθὼς γέγραπται " ἔπειτα, πι- δ νἱγίαῖο, τηη αι, 4υοά νἱΐα φοίθυ πὰ 511, δίοιιξ Ἴοαη. 15. 
στεύσας τῷ Κυρίῳ εἰπόντι - Ὃς ἐὰν "θέλῃ τὴν ψυ- φονίριιιπι Θδῖ : ροβίγθηιο, δὶ ογοάδϊἀονὶς Ποιηΐπο, ὅδ" 
χὴν αὑτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν " ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέ- 41 αἰχὶς : Ομ νοϊμοῦῖε ἀπύνιαπι σιίάμι σαϊναπι Μανο. 8, 
σῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ἕνεχεν ἐμοῦ χαὶ τοῦ εὐαγγε-. {αοογο, ρογάθί θαπὶ : ηιιὶ αἰείθηι Ρεγεϊάογὶε ατιϊ-- 55: 
λίου, οὗτος σώσει αὐτήν. πιώπε διιάτι ΡΓΟΡ ΟΤ' πὶδ οἱ Πναπροίζιεπι, [εὶς σαῖ- 

νάπι Γαοϊοὶ δαπι. 

ΓΟ ροιία μὲν, 4πὼ ἴῃ οαλεἰ5 ἀξοδί,, πὶ {τἰθιι5. Ν85 Μ 5, οἵιπὶ ἤορ. ρυΐπιο ἐγγίνεσθαι εἴωθεν. 
Ἰερίταν. ϑιεαιίπι ἄϊιο Μ95. οἵιπὶ  ο55. ὅτι πραὺς. α Ἀπεψαϊ ἄτιο Πργ1 παραδουλεύσασθαι, 

5 Ἀὸρ, Ῥυϊπιι5 οἱ ΟἹ, κα 
(οἶοχ (]Ρ. αὐτῷ ἐπαγγελλ 

αἱ πιστεύσωμεν. ᾽πὶ " Ἰὸρ, ῥυίπιιϑ οἵ (0}}ν. ὃς ἐὰν ζυτήσγ, τήν, δ᾽ ἀ πὶ 
Οοάοχ (0]Ρ. χαὶ ἔνεχεν τοῦ εὐαγγελίου. 

" ΜΌΡΘΙΙ νο 5 ᾿ἰον μελέτη, ἀπολαβεῖν, Θταίίαιν ᾿οπὶ 



τ. ον. ι3. 
ἡ.---ὖ. 

τ Ζ πεν αι 
ὅ. 

5, ΒΑΒΠῚῚ ΟΕΒΑΒΕῈ σΛΡΡΑΠΟΓΟ,. ΑΠΟΗΙΕΡ, 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ Οὐ. ΕΡΟΤΉΣΙΣ Σ. 

μὲ Μοτὶ ροίοεί, τι ἰΐ φαὶ γαπι ργίάθπι ἐπ οὶ ΟἹ “ προχαμόντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, πῶς δύναν- 

ΟΡΟΓὸ ἰαϑογανθγιτ, ηπθατιῖ τϑοοτι5 αοοθιοηίος 

«αἀϊιναγθ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ἢοὸ πηοᾶο, οὐ νἹ ἀο] σοί, 5] σΟΡΡΟΥῚ5 Ὑ] θι15 

να]θαηΐ, δι Πππη} ΠΡ στα οδίθπηάπιπΐ, ἴα π6 56- 

ΤΠΊΘΕΡ505 ΟΠ Π|5}15 γθοῖθ ΟἿ] ΘΧΘΠΊθ]αΡ Ρν ϑίαπι : 

51η ναἰθιιϊπθ δ᾽πΐ. ἸπΠΠΓπηὰ 9, ΟΠ] ΘΙ ΔΗΙΠῚΪ 

βαϊαηι ρΥτ 56 [δυιιηΐ, αὐ δὲ οχ σα], δὲ ΘΧ ΟΠΙΠὶ 

μοί ΠΟΙ 511 ῬΘΥΒΙΙΑΒ11ΠῚ 65. 6556, ΠΘΙΙΠῚ ᾿Ρῃ505 

1πϑρι θυ, δὲ Το πιιπὶ Δ16556 : ἀΘη] 4116, οἰιπὶ 1 

86. οβίθπάιϊιην παν 15. ΡΡΟΡυϊ ίαἴθβ, 1185. Θηῖι- 

μηθγδη τι" ἃ} ΑΙΡΟβίο]ο, οπὶ ἀἴοῖ : (λαγίίας μα- 

ἐἱοπις ἐσὲ, ϑογιίϑτια ἐπ, πιοτὶ «Οηιτἐαίιι., τιοτὶ ἀδὶξ 
Ρόγρθγαπι, τῖοτι ἐπι Πα ιι’, ποτὰ ἐπ θο 78 56 Βοτγιΐ, 

σιοτὰ φιιθυὶξ {τι σία διιτιῖ, τιοτὶ ἰγγι ἐξα, τιοτ 

οορίίαι πιαίτιην., τιον βαμάοῖ διιρϑῦ ἐπϊψιίξαίε, 

οοπσαιίοί αἰιίοπι υογίἰαϊϊ : οπιτιῖα σι [{ἐγξ, 

Οπιτΐα ογΘαϊξ, οπιτιῖα Ἔρογαῖ, οπιηΐα διδίϊπιθξ. 

μανίας πιιιφιιαπι ὀαοϊαϊι. Ἤφς δπῖπι ομππΐα 

δἰΐαμι ἵπ 46 0}}} σου ρογο ρϑΡΠοὶ ροβϑαπί. 

"ὦ 3. Ὁ Πον Ἐπ ΥΎΡΝ μὴ ΄ 
ο ται ὠφελεῖν τοὺς ἄρτι προσερχομένους. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙῚΣ. 

Εἰ μὲν ἰσχύουσι κατὰ τὸ σῶμα, ἐν τῷ τὸ ἄοχνον 
τῆς σπουδῆς ἐπιδείκνυσθαι, χαὶ τύπον ἑαυτοὺς παρέ- 

χειν παντὸς χατορθώματος" εἰ δὲ ἀσθενοῦσιν, ἐν 

τῇ τοιαύτη καταστάσει τῆς ψυχῆς, ὡς ἐπιφαίνε- 

σθαι τῷ τε προσώπῳ, χαὶ παντὶ χινήματι τὴν 
πληροφορίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐποψίας, καὶ τῆς τοῦ 

Κυρίου παρουσίας" καὶ ἐν τοῖς ἀπηριθμημένοις 

ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ἰδιώμασι τῆς ἀγάπης, εἰπόντος" 

Ἧ ἀγάπη μαχροθυμεῖ, χρηστεύεται, οὐ ζηλοῖ, οὐ 

περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὖχ ἀσχημονεῖ, οὐ 

ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ 

καχὸν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικία, συγχαίρει δὲ τῇ 

ἀληθείᾳ “ πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 

ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἢ ἀγάπη οὐδέποτε ἐχ- 
πίπτει. 'Γαῦτα γὰρ πάντα χαὶ ἐν ἀσθενοῦντι σύμα- 

τι δυνατὸν χατορθοῦσθαι. 

----.  ῸὉΠΤΠΠΠτΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΤΠΠΠΤὃΘὃΘὃΘὃἝὃἝἕὁὁ“ὁ“ἕ“-6-ἷ{------ -οοο΄- --- 

ἹΝΤΕΒΒΟΟΘΑΤΙΟ ((Ι. 

Οἰιοπιοίῖο ηιιὶς αἰζοπίϊοποτη ἐπὶ ργθοαπιο α556- 
μείμγ.. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

81 οἱ Ῥδυϑιιαθ ΠῈ 511, Τ)Θ ΠῚ 510] ΟἿ ΟΟΌ]Ο5. 6556. 

81 4158. Θππ} ΡΥ Ϊ Ποῖ ρο πὴ υΐ ργθροβιταπι ᾿π 68, 
δὲ σὰπὶ 60 Ἰοα θη 5, οοι]ο5 ἰπἴθπίοβ μα] δῖ, {ιδη- 

ἴο πιᾶρὶβ Ζαΐ Τλοιιπὶ Ῥγθοδταν, ᾿πτθ ἴδηι ΠΠΘΠ ΘΠῚ 
ΒΡ ΡΙς ἴῃ Θααπὴ, 4] βου σοΡα οἵ ΓΘ Π6Β8, 

ἔλοϊαυθ {πο ον Ρία πη δι : ζορατιῖδς ριτας πιώ- 

τι, σἷπθ ἴσα δὲ ἀϊδοορίαιϊοτπῖθιι5. 

ας δῖ. ἀπίζαὶ ἔτο5 ΠΡτὶ, ἘΔΙΠ προχάμνοντες. ΑἸ1- 

4παπῖο ροβὺ ἄπο Ν55. οἱ οβ5. ἐὰν δέ. ΠΟΙ άοπὶ ἰά πὶ 
οϑϑιῖ Προν ἀσθενῶσιν. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΑ’ 

Πῶς χατορθοῖ τις ἐν τῇ προσευχῇ τὸ ἀμετεώριστον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πληροφορηθεὶς πρὸ ὀφθαλμῶν εἶναι τὸν Θεόν. 
Εἰ γὰρ ἄρχοντά τις ἢ προεστῶτα θεωρῶν, καὶ δια- 

Ἐξ ΣΡ ΆΗ ἢ 
λεγόμενος αὐτῷ, ἀμετεώριστον ἔχει τὸ ὄμμα, πό- 

ἂν ἮΝ δ ΠΉΡΟῚ. ὴ 
σῳ μᾶλλον ὃ προσευχόμενος τῷ Θεῷ, ἀμετεώρι- 

Ἄν ἘΚ Ε τος τ- , 
στον ἕξει τὸν νοῦν, ἀπὸ τοῦ ἐτάζοντος καρδίας χαὶ 

᾿ ὰ ᾿ΣΡο ἘΘ , ὟΣ , 
νεφροὺς, πληρῶν τὸ γεγραμμένον Ἐπαίροντας 
ὁσίους χεῖρας, χωρὶς ὀργῆς χαὶ διαλογισμῶν. 

ἃ Βορ. Ῥυίπεις οἵ (Ὁ]Ρ. πληρῶν τὸ εἰρημένον. Μοχ 
Οοάοχ γοβ5. χωρὶς ὀργῆς 

σμιῶν. 

χαὶ γογγυσμῶν καὶ διαλογι- 



Βεουμπι ΒΚΕνιῦθ ΤΚΑΟΤΑΤΕ, 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΒ΄. 

Εἰ δυνατὸν χατορθῶσαι τὸ ἐν παντὶ χαὶ πάντοτε 

ἀμετεώριστον᾽" χαὶ πῶς χατορῦοϊ τις. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅτι δυνατὸν, ἔδειξεν δ εἰπών᾽" Οἱ ὀφθαλμοί 
μου διὰ παντὸς πρὸς τὸν Κύριον " χαὶ, Προωρώμην 
τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντὸς, ὅτι ἐχ δεξιῶν μου 

ἐστὶν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. Πῶς δὲ δυνατὸν, προείρη-- .» 

ται ὅτι ἐν τῷ μὴ διϑόναι χαιρὸν ἀργίας τῇ ψυχῇ 
ἀπὸ τῆς περὶ " Θεοῦ χαὶ τῶν τοῦ Θεοῦ ἔργων τε 
χαὶ δωρεῶν ἐννοίας, καὶ τῆς ὑπὲρ πάντων ἐξομο- 

λογήσεως χαὶ εὐχαριστίας. 

ὑδτ 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΤΙΟ ΟΕἸ]. 

«1π| Ποτὶ ροκοῖϊ, τι ἐπ οπιτιῖδιι5 Εἴ ΦΘΙΙΡῸΥ αἰζομίϊο 

αοητεϊταίτ : δὲ {πο μαοῖο ὁάπι μοϑδὶὶ γιιῖς 

αδϑοηιιῖ. 

ΒΕΘΡΟΝΘΙΟ. 

ΕἸοτὶ 1 ρόββθ οβίθηϊε, {αὶ ἀἰχὶε : Οομἰϊ πιοὶ 
56 ΠΡΟ «ὦ Τροπιΐπιιπι : οἵ, Ῥγονίάεναπι 71) οπιῖ-- 

σαν ἴτε Θοπιδρθοῖτε πλ60 56 Πιρ 67, ἡιιοτιῖαπι ἃ εἶθα- 

ἐγὶς δὶ πιϊ]ιῖ, πὸ εοπιπιονθατ. Οὐομηοο ἀι θη 

Ῥοβϑὶυ {ΠΠπ4 Πουΐ, ἀϊοῦαμ) Θϑῖ ΒῈ ΡΟ Ε5. : ΠΙΜΪΓΕΙΠῚ 

οἱ [οι 5. ΠῚ ἀθίθν ἀπ Πλ86. ΡΟΙ ΘΠΠρΡι15, τις 1π- 

του πη αὶ ἀθ Το ἀθάιθ ὀρουῖριι5 οἱ ἀοπὶβ Ποὶ 
οορίίανο, οἵ ῬγῸ ομηπίθιι5. ΘΟὨΠΓΘυῚ, δὲ σγαιϊα5 

ῬΘΙΒΟΙνοΓο. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙ. 

Τῶν χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου χατορθωμάτων πό- 
τερον ἔν μέτρον ἐστὶν ἐν πᾶσιν, ἢ ὁ μὲν πλεῖον 
ἔχει, ὃ δὲ ἔλαττον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅτι οὖχ ἔστιν ἐν μέτρον ἐν πᾶσιν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
πλεῖον χαὶ πιστεύεται καὶ ἐπιδείχνυται, ὃ δὲ ἔλατ- 

τον, δῆλον ἐχ τῶν τοῦ Κυρίου ῥημάτων, ποτὲ μὲν 

εἰπόντος - Ὃ δὲ ἐπὶ τὴν γὴν τὴν χαλὴν σπαρεὶς, 

οὗτός ἐστιν ὁ τὸν " λόγον ἀχούων χαὶ συνιών " ὃς δὴ 
χαρποφορεῖ, χαὶ ποιεῖ ὁ μὲν ἑχατὸν, ὁ δὲ ἑξήχον- 
τα, ὃ δὲ τριάχοντα ᾿ ὅπερ χαὶ ἐπὶ τῶν τὰς μνᾶς 
ὑποδεξαμένων εὑρίσχεται ᾿ ποτὲ δὲ, Ὧ μὲν ἔδωχε 

πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν. 

5. δρ. ῥυίπιυβ οὐ δοβ5. θεοῦ μνήμης. γ᾽ οχ μνήμης ἴῃ 
ΑἰΤἰ5. ἀπόθιβ Μ85. πὸπ ἰοσίταν, ποθ ἵπ νυ]ραιῖς, 

δυρίπῆς Ἀερ. ῥυΐπιιβ οἱ Ἅο55. εὐχαριστίας, χαθὼς γέ- 
Ἴρόπται, 65. τογεῖα5 εὐχαριστίας τῆς εἰς αὐτόν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ (ΠῚ. 

ἔϊιγιεπι ΘΟΥ 71, {τ Θὲ τιαπίίαϊο Π)οπιϊηὶ τοοία 

 ιαι, ἀσια οἰ θαάθηι πιθπδιιγα ἔπι οπιτεῖψιις οἱΐ, 

πὶ αἰζις πια]ογέπι, αἴϊιις παΐπογοτη ἰιαῦθαϊ. 

ἈΈΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΝΟ]υΙ Δ ΠῚ Ἰ1Π Δ ΠῚ 6556 1π ΟΠΊ ΠῚ Ὀ115 ΠΊ ΘΠ 51} Δ ΠῚ, 

5ϑα δ] ττιπὶ δὲ Ῥ]τι5. ΔοσΟρ 556, δὲ θ᾽115 ῬΓᾶΣ 56 [ὉΓΓΘ, 

ΔΙ Ττ πὶ ὙΘΙῸ Πηΐ Πι15, ΘΟ ΡΟΓ [ΠῚ ὁ5ὲ οχ νου} 5 Πὸ- 

ὨλΪπὶ, 4] πο ο φαϊάσπι αἷΐ : Ομ σεγὸ ἷπ [ΟΥΤ απ 
Ῥοπάπι δοπεϊτιαί τι5 65, [εῖο 65: χιῖ αἰ σόγϑιιπι, 

εἰ ἐπιοιΤἰρῖι, φιῖ τϑοῖ 6 ἤγοιμπι ἀξξετγι. εἰ {αεῖϊ, 

αἴΐιις χιιΐάοπι σοτεοδίπαιίηι, αἰΐμς απΐοπι σοχαρε- 

δίπαιηι, αἰ ὑθνῸ τὶ σοδὶπείπι  ἀτιοα ἴῃ 115 αιιο- 
4π|ὸ {|| πὴ πὰ5 ΔΟΟΘρΟΓΔΠ , ΓΘΡΘΥ ΓΙ : ΠΟ 0 γΘιῸ, 

ἐπὶ φαῖάεπι εἰδαάϊ! ἡμῖπιιὸ ἰαϊοπία, αἰϊὶ ἀτιίδπι 

ἄπο, αἰϊὶ ὍογῸ τππίμι. 

» (οἶοχ (0]}». λόγον μου. Ἰδρ. (ογελι5 τῶν λύγων. 
Μοχ οὐπὶ οἱ ἄπο Μ55, ἐπὶ τῷ τὴν μνᾶν ὑποδεξαμένῳ. 

Οὐδοχ (}}. αἰ ἴπ οοπίοχία, 

ΡῬεαὶ. ςη. 
Σὸν 
Ῥεαὶ.15.8. 

Δαίαλι. κ3. 
43. 

ἔμο.το τ. 

Λαιελ. χ᾽. 
ι5. 



ὕοαπ. τή. 
15.-.17. 

“οαπ. τ. 
19. 

δΙαιιλ.5.3. 

ὥοαπ.θ. δή. 

οαπ. τὴς 

56, 

ἴοαι. τ. 

15: 

Μάαιάι. το. 
321. 

υϑὃ 8. ΒΑΒΙΠΙ ΟΥΒΑΚΕῈ ΟΑΡΡΑΡΟΟ ΛΑΠΟΗΙΒΡ. 

ΙΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΟΕἸν. 

Οιιοπιοίῖο ητιῖς ο[Ποϊαίτι" ἀΐβηιι5, φιὶ βαὶ δρίτὶ- 

{5 δατιοῖὶ ρανίϊοορ5. 

ἈΒΘΡΟΝΘΙΟ. 

ΤΟ λἾ πιι5 Ποϑίοιν {6515 ΟΠ εν ϑέι5 ἀθοῦ! Πἰς νους 

Ὀὶ5 : ιϑὲ αἰ σίεῖς τιθ, πιατιάκία πῖθα δευναίο. Εἰ 

Ἔδοτοσαῦο Ῥαίγοηι, οἱ αἰπιπι Ῥαγαοϊοίμι ἀκα ι 

φοδῖς, τιῦ τπαπθαξ ον ίδοιίηι ἐπὶ τίθγτιίν : ϑρῖ- 

τί ζιιηι συγ ἐαις,, {ιι6 1} τηυιιτιείιις τιοπὶ ροίθ5ι αοοί- 

Ῥόγο. Οὐαμλάϊα ἰσίταν ΠΟῚ ΒΟΥ  ἉΠῚ15 ΟΠ] ηΪὰ Π]ΔΠ- 
ἄαῖα Τ)ο μη], ΠΟ 116 Τὶ σι πλ115,. 41] ΠΟ [ΘΒ ΕΠπ|0Ὸ- 
Πΐτιμὴ ἃ] 1ρ50 γοϊρίδηλι5, Κ 705 τίοτὶ δε ἰϊς θὰ ἤοο 

πιιιτιο, τὶ ἰὰ Ὄχϑρθοίθηλιβ, τ ΒΡΙΡ 15. ΘᾺ ΠΟΙ 

ῬανΠΟΙρ65 οἰΠοϊ ἀπλῖν, 

Πῶς “ χαταξιοῦταί τις Πνεύματος ἁγίου γενέσθαι 

μέτοχος. 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΡΠ Ε ἄν τ Ξ Ξ 
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδίδαξεν, εἰ- 

ΙΑ "» -ὸ “ ΕΣ " 

πῶν "᾿Κὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τη- 
Ἂ Ἐὐξνς  ΚΩΝ 

ρήσατε. Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα, χαὶ ἄλλον 
Π , Ἂ ἂκπη ΓΤ ΠῚ , δ᾽ ΘΗ ΣῊ ον 

αἀράχλητον ἥ δώσει ὃμῖν, ἵνα μένη μεθ’ ὑμῶν εἰς 
ἈΝ 5“ ἈΝ Ὁ - δὰ ᾿, ᾿ “Δ ε -» 

τὸν αἰῶνα τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὃ χόσμος οὐ 
Ν, “-σἹ » 3 - 
δύναται λαδεῖν. Ἵζως οὖν οὗ τηροῦμεν πάσας τὰς ἐν- 

Ν Ὁ π , 5 "Ὁ 

Ε τολὰς τοῦ Κυρίου, οὐδέ ἐσμεν τοιοῦτοι, ὥστε μαρ- 

τυρηθῆναι ὕπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι Ὑμεῖς οὐχ ἐστὲ ἐχ τοῦ 

χόσμου τούτου, Πνεύματος ἁγίου καταξιωθῆναι 
Αἰ 

μιὴ προσδοχήσωμεν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ (ΟΥ̓. 

Ομὶ εἰτιξ μαι ρογθς δρίγίί. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐὐπι Ἰ)οΙηΐητι5 ἀϊοαϊ, ἅ}1ὰ5 ψαϊ θη, ἤ ογϑα ψι 

66Ὸ ἰογιιείις δίπι υοῖς, δριγίιι5 οἱ υἱΐα σετιῖ; 
Δ]Π1ὰ5. νΘΡῸ, ϑρίγιιι5 δατεοίιι5 ἀοοονὶξ ὑὸς ομιτιῖα, 

Εἰ 5ιιβϑογοί ψιροιπῖφιο εἴχοντο σοῖς ; ποπὶ Θηῖπι, 

ἰπαυῖῖ, ἰοφιιοίμ α δθηιθίΐ)50, θά φιιαροιιηις 6 ̓ϑὴ 

ατιαϊοτῖε αὐ πιθ, ᾿μθο ἰοφιιθίι" ; 1 Ῥαιρογο5. δπξ 

βρΊγἴτι, αὶ ΠῸΠ ΟΡ ]]Δ πὴ Δ] Ἰὰ πὶ Οατιβὰ πη ρᾶτρο- 
1Ὲ5. [δου διιηΐ, πἰδὶ Ὁ ἀοοινί παι Τ)ομιϊπὶ, «αὶ 

αἰχὶ : Κααθ, ὑοπῆθ οπιτια σι μαῦὸς εἰ (κα 

Ραπιρετίϑιις. Οὐοά 5 φυϊδρίαηι, Ῥαα ρον ταἴθ 510] 

δἴΐδηι Ζαοιομ 0. ΟΠ] ἴδῃ Δι θ]Θχιιβ, πᾶποὸ δά 
Τ)δὶ νοϊαῃταΐθη αἰ ροχθυὶΈ ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ Τιαζανὶ, τ Πὶο 
4αϊάθηι ἃ}0 11 Βϑαυ μι ἀϊπ6 Ἀ]1Θπιι5. θϑί. 

ς (οἄοχ Ο(Ο]Ρ. πῶς ἀξιοῦται. 

ἃ Βδρ. τουεϊι5 Ῥουῖπ4ο αὐ ΘΠ δώσει ὑμῖν τὸ πνεῦ-- 

μα. ΑἸΠ ἄτιο Νί55. οἵπὶ Ν ο55.. αὖ ἴῃ σομΓΌΧ τα, 

ὁ (οἄοχ (0]". ὑπομνήσει ὅσα. ΑἸΙψααπίο μοβὲ Βορ. 
Ῥυΐπηιβ οἵ (0}}». ἀχούσῃ, λαλήσει. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΕ" 

ἜΣ νι Τ᾿ 5 
Τίνες εἰσὶν οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου λέγοντος, ποτὲ μὲν, ὅτι Τὰ ῥήματα 
ἀϊῶνον » δὶ ὦ πο ΣΎ Γ ἢ ᾿ "᾿» - ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι, χαὶ ζωή ἐστι 

ποτὲ δε, ὅτι Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διδάξει ὑμᾶς πάν- 

τα, χαὶ “ ὑπομνήσει ἃ ἂν εἴπω ὑμῖν οὐ γὰρ λαλή- 
δ᾿ ὉΤΞ 9 - - “} μὰ . , 3 

σει, φησὶν, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀχούση πὰρ 
ἐμοῦ, ταῦτα λαλήσει" οὗτοί εἰσιν οἱ πτωχοὶ τῷ 

ἐξ Π ΕῚ 3 Ἅ, ΓΡ᾽) Ξὶ [4 

πνεύματι, οἵτινες οὐ δι᾿ ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐπτώ-- 

χευσαν, ἀλλὰ διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου εἰ- 
Ἀν “Ὁ ἐξ , ῳ “, . 
πόντος - Ὕπαγε; “πώλησον πάντα ὅσα ἔχεις, χαὶ 
ΓΝ - ΠΔι, "2 αι Ἐν ο. δὸς πτωχοῖς. ᾿Εὰν δέ τις, καὶ τὴν ὁπωσοῦν συμδᾶ- 
σαν πτωχείαν χαταδεξάμθνος, χυδερνήση πρὸς τὸ 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς ὃ Λάζαρος, οὐδὲ οὗτος τοῦ 
μαχαρισμοῦ ἀλλότριος. 

ἃ Ἄδξ. Ῥυΐπηιβ οἱ ὅο85. πώλησον σου τὰ ὑπάρχοντα, 
χαί. Τθ᾿άοπι Οὐάοχ (0]]». {{|5ῖτι5 δὺς πτωχοῖς χαὶ ἕξεις 

θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι, ΝΙοχ τιπιι5 

ΝΙ5. συμδᾶσαν αὐτῷ. 



πεοῦυμ πὶ ΒΠΕν δ. ΤΆΛΟΤΑΤᾺ. 
ὑδ 

-...-......--:---------.
-.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.

------------------------
-- 

Φ Ὁ. ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ Σς-. 

Τοῦ " Κυρίου παραγγέλλοντος μὴ μεριμνᾶν τί φά- 

γωμεν, ἢ τί πίωμεν, ἢ τί περιθαλλώμεθα, μέ- 

χρι τίνος ἐστὶν ἣ ἐντολή" ἢ πῶς κατορθοῦται. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἩΙ μὲν ἐντολή ἐστι μέχρι θανάτου, ὡς καὶ πᾶσα 
ἐντολή. Καὶ γὰρ ὁ Κύριος ὑπήχουσε μέχρι θανάτου. 
Κατορθοῦται δὲ τῇ ἐπὶ τὸν Θεὸν πεποιθήσει. Ἀπα- 

γορεύσας γὰρ ὃ Κύριος τὴν μέριμναν, ἐπισυνάπτει 
τὴν ἐπαγγελίαν, εἰπών " Οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν, 
ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 
Τοιοῦτος ἦν ὃ ἀπόστολος λέγων᾽ ᾿Γὸ ἀπόκριμα τοῦ 
θανάτου ἐσχήχαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ 

ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεχρούς" 

χατὰ μὲν τὴν χρίσιν, καὶ τὴν ἑτοιμασίαν τῆς ψυ - 
γῆς, καθημέραν ἀποθνήσχων, τῇ δὲ τοῦ Θεοῦ εὐ- 

δοχίᾳ φυλασσόμενος. Διὸ μετὰ παῤῥησίας ἔλεγεν" 
Ὡς ἀποθνήσχοντες, χαὶ ἰδοὺ ζῶμεν. βοηθεῖ δὲ τῇ 

τοιαύτη προαιρέσει χαὶ ἣ περὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ 
Κυρίου διάπυρος σπουδὴ καὶ ἀκόρεστος ἐπιθυμία, 
ὕφ᾽ ἧς ὃ χρατηθεὶς οὐδὲ σχολὴν ἄγει μετεωρισθῆ- 
ναι περὶ “ τὰς τοῦ σώματος χρείας. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΥἹ. 

5 ὅπηι Τοπεΐπιις. ργωοίρίαϊ, τι πὸ 5οἰ Πἰοϊὶ οἰπυιις Ια. 6, 

ν 

ιιϊά οἰαπιι5, απ φιίά ὑἱναπιι5, απ χιο {6- 

ϑαπιιν, απ πδητ ἰώ τπατιεαίτιτη 56 οαἰδπειὶ, 

απ χιοπιοεῖο μοτ ἰοϊίτιτ'. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἠος. πιαπεϊαίαπι ρουϊπθ αἰσαθ ππαπάδιιηι 

4πο  Π|νοι δ που οὶ τιϑάτιθ 56. ΘΧτΘη 1 :. Τ)οπη]- 

πα οπΐμπι Οοροάϊν!ς διίαπι πϑάιιο αὐ πιογίθμι. (ὁ Π- 

Ποἴτιιν. ααΐθι ρον Παποῖαπι Ποῖ. Νάπι ργΟΠΙΡὶ τα 

50ΠἸοἰτα ἀπο, ῬΡομἰϑϑίοποπι Δ πη ρὴ: ΤΟΠλΐΠιιδ5 

ΡΊεὶ, 2. 8. 

᾿ιῖ5 νου θα: Μονὶξ ὁπῖπι Ῥαΐοι Ὁθ5ι6 7, ψτεῖδιι5 Ορτι5 Ια]. 6. 

μανοιὶς, ατιϊδηιίατη ὑος ροίαιϊο ἔρδιιπι. ΤᾺ ]15. δΥ- 

Ἀροβίο!ιβ, αὶ ἀἴοοθαι : ΤΠ οσροτέδιίτν πιουῖς μα- 

ψειίτατι5, αι τιοτι οἰπιμς Πιθτιῖος ἐπὶ ποῦ 5, 56(1 ἴτι 

760, φιιὶ διιδοίίαι πιοτίιιο5. Νιμίνιι αυοὰ δὐ 

δηϊμΐ ρΡοροβί ταν ἀι 416. ῬΥΘΟΡαΡ ΠΌΠΟΙ αἰπὸ- 

Ῥαϊ, χιουϊοίναταν αι Π16, 564 βου ναθατιν θόπο- 

νοϊοπεία Τ)6ῖ. Οπαργρορίον Πάθηῖοι αἴθρθαῖ : Ομασὶ 

πιοτϊοτιίος, οἱ δοοα υἱνίπιι5. Δά)αναι ἁαΐθπι ἰιι- 

Ππιδπιοαϊ γοϊπίαίοπι [ον Θἢ5 δἴϊαιῃ εἶγοα πιὰ παίϊα 

Τϑοιαϊ πὶ ϑΠπά τι, πουιιπι 16 σΟΠ οἰ ΘΠ ἀοΥτιπὴ ἀο- 

δἰ ἀουίπιπι ἱποχρΙ θ}}6, {τιῸ αιιῖ5. 51 [ΓΘ πθαῖιι, οἱ 

πὸ ναραὶ αυαϊάοπι οἶγοα ΘΟΓρΡΟΥΙ5. ΠΟΟΘϑϑι [105 ἀἰ5- 

{γᾶ Π]. 

«ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ----------------------- - - --------------- --------------“---------“““
---------------. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΖ΄. 

Οὐκοῦν εἰ “μηδὲ μεριμνᾶν δεῖ περὶ τῶν ἀναγκαίων 
πρὸς τὸ ζῆν, καὶ ἄλλη παραγγελία ἐστὶ τοῦ Κυ- 
ρίου εἰπόντος, ᾿Εῇργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν 

ἀπολλυμένην " περισσὸν τὸ ἐργάζεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΔΛὐτὸς ὃ Κύριος ἐν ἑκατέρῳ τόπῳ τὸ ἑαυτοῦ πρόσ- 

ταγμα ἐσαφήνισεν. ᾿χεῖ μὲν γὰρ ἀπαγορεύσας τὸ 
ζητεῖν τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἐν τῷ εἰπεῖν. Μὴ ζητεῖτε τί 
φάγητε; ἢ τί «πίητε᾽ ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη 

τοῦ χόσμου ἐπιζητεῖ" προσέταξεν εἰπών " Ζητεῖτε 

» ΒΘρ,. Ρυΐπιιβ οἱ Αἴ β5. τοῦ χυρίου προστάσσοντος. 
οϑϑῖϊ γοίτιβ ΠΠΡον οὐ ἤος. ῬΥΐμλι5 πρὸς τὰς τοῦ 

ἀ Προς, ρυΐμηι εἰ μήτι μεριινᾷν, ΑἸὰ5 Μ5, εἰ υνήτε, 

" ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΥΤΙ. 

Πιάψιιθ οἱ πιθηιιθ 5οἰ Ποῖος 6556 Οροτίθί εἶὁ υἱϊ 

πιθοοοπαγὶϊς, οἱ αἰτία 65: ργοορίιηι 7)οπεϊτῖ» 
ψιιὶ ἀϊαὶε : Οροναμαῖπὶ ποης οἰαμα ἀαὶ ρονΐι, 

ἐπμειἰ16 {μοτὶι ορογατὶ οἰ ἰαφογαγο. 

ἈΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

Τομΐπιι5. ἰρ56. ἱπ πἰνόσιιθ ἰοθὺ Ργεοθρίιπι 

ϑ1 πὶ ΘΧΡΙ παν, ΠΠῚῸ Θπΐπη Ροβίθα Ζυια τη Ὑ86 Π6- 

Ἑ οοϑϑανία ἱπααίΐγογο ργο ἰιιῖϑϑθι Πἶβ νου ἷβ : δ οἱϊ- 

(6 ψιώτογο ηιϊά οεἰαιἰ5, ἀτιΐ γιά δὲν αι : ἢδο 

δπΐπι οπιπῖα βοπῖος παιπάϊ ἱπιχεϊσιεπιί; ὕὰπο ρτο- 

ἐ (οᾶοχ ΟἹ». πιήτε καὶ μὴ μετεωρίζεσθε. ΠΙυὰ, τοῦ 

χόσμουν, φιο ποὶ ἰοησο Ἰορίξιν, ἄοοθὶ ἴῃ ἤορ. ῥτῖπιο. 

Τρ᾿άοπι ᾿άοπν ἀιιοπι πιο αἰχὶ Οοάοχ καὶ προσέταξεν 

αἵ 32. 

9. Οο».1.0» 

2.0 ον.6.0. 

οωπ.6.27. 

αι). δ. 

ΞΟ ΕΣ 



00 5. ΒΆΒΙΗΙ ΟἾΕΒΆΑΠΕΙ ΘΟΛΡΡΑΏΟΟ. ΑΠΟΜΠΙΕΡ. 

1. ν. 33. σθρίπηι ἀθάϊε, οἱ ἀἰχὶς : Ομωγίξθ ἀμέθιη ΓΒ πιιηὶ 

1)εὶ εἰ 7μπιϊΐαπι ογμις5. Οὐουηο 40 ἁπίθπι Θὰ Παϑονΐ 

ἀθρϑαπι, ἴῃ 1115, 4] 1ρ0515 ἀἰσπὶ Παρόπίαν, ἀ6- 
ϑομι. 6.5. ΟἰΑΓΑν]Ε. ΗΙς νϑῦὸ σαη νϑελ ΟΡΕΡΑΥῚ ἀπαπη 41 

Ῥοεῖι, {Ππ4 ἀσοι!, ΠῸ5 Ορουανὶ ἀθρθυθ οἰ Ραπὶ (πὶ 
Ρουηα ποῖ 1π ΓΔ} ΦΘΙΘ  ΠΔ ΠῚ : (ΘΙ 1056 4110 1Π 

νοαπ.η.34. ΙΟσΟ. ΓΕ 5115 1π4Ἰσανῖ. οαπὶ Αἰχὶς : ἤοιις οἰϑιις 

ἐξ, τὶ [αοίαπι υοἰϊιπιεαξθηι 6715 ιεὶ πιϊσῖξ πιο, Ῥα- 

38 

ΤΟ] αι, ῬΓΟΥΒ.15 ΠΟΟΘ556. θϑὲ ΑΡοβίο]ιπι ᾿π} τα], 
“ει.50.35, αὶ αἷς : Οπιτιῖα οκἰοπαϊ υοδὶς, φιοπίαπι οἷο ἰα- 

Ροταπίος, ΟΡοΤ οὶ δι βοΙροΓο ἐπι γπιοϑ. Τίθηι οΡ6- 

τ ἀϊοπάπμη 65. οἰ θπι, ἀϊσθπιὶ : ἤ7αρὶς αἰίεπι ἰα-- 

Ῥοτεῖ, ορθγαπάο πιατιῖδιις διεὶς φιιοά Ῥοπιιπι 65ΐ, 

εἰ μαϑϑαὶ ππιάθ ἰγιδιιαὶ πιϑοθϑοϊἰαΐοπι ραϊιοπίϊ. 

ΠΝ ᾿σῖταν 5ῖς ΠΡ ἷ5 ἃ ΠΟΠΊΪΠῸ μεν ΕνΔΠΘΘ ΠῚ δὲ 

ΔΡοβιίοί πὶ {γα 1115... ΟΠΊΠΪΠῸ ΡΡΟΠΙ ΙΓ πὶ 6556 

Ῥαΐοθε, ἀὰΐ δια] ρ51π|5. σα ιι5ὰ 50]]ἸΟἸ τιΠῚ 6556, ἃ} 

ὉΡΘγαὶ : 564 οχ Ποιμὶπὶ πιαπάαϊο, ὁ} πϑορϑϑὶ-- 

ταΐθηι. ΡΓΟΧΊΠηΪ 50}ΠΠ1ΟἸ 1 Π| 6556, Δ. ΕΠΠΠΘ ΘΠ Επ|5 
ΟΡΘΡΑΡΙ Ρᾶν 651 : ΠΙαΧΙΠῚ6 οαπὶ ΠΟΠΊΪΠτι5. ἀαἴαπη 

15 4] 510Ὶ1 ἀϊοαϊὶ βιιπὶ Ορϑγατῃ γϑοὶ μαι. 1π 56- 

ΠΊΘΙ ΡΘ 1111, 6) 5416 σταῖϊα ΓΘ Πα ΠῚ ΟΘΙΟΥ ΠῚ Ρ]Ὸ- 
παῖ. 

Εἰ λε. ] 

28: 

ἀλαιαλι. 55. ἰγὶς. Οὐοα 581 Πηθιι5 να], αὐ ΘΠ ΡἸ 111" ΘΘΕΓΊΘΠ5, 485 

αἰ 5 {16 Π5. ΡΟ τ ΠῚ ἀσοὶρίαῖ, ταὶ νϑϑυϊαίιν παι τι5, οἱ Ἴ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΥ̓ΤΙΙ. 

«71π| πὶ πσιϊρουσίπι Ῥοπα εἱξ οσογοίζαϊίο εἰϊοηϊ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΘΠ]ΘΠΕΠ ἈΠ] 1ΠᾺ5. ΘΧ [ΘΙ ΡΟΓΙ5. ΟΡΡοΟΥΣΕπιϊαΐθ., 

ΘΧΩῸ6 ΡΘυΒΟΠὰ ΡΟ θαζαν . ἈΠ 6Χ ἀϊνῖπα Βουρίανα 

δάἀοοοην. Εχ το ρου 5 Ζαϊ ει Ορρογιπϊϊαῖο., 
Ἄριος 5.18. ψοΊατὶ οαπαὰ ἀἰοὶς : Ῥγμάθης ἐπὶ ἐδηιροτο ἔἰϊο ἰαοε-- 
“ναὶ. 8, μὲς φια ἰοπιρτις πιαῖΐπιπι Θ5ῖ : οἴ σγϑαβ: Ῥοσιῖ 

οΥγὶ πιθὸ ετἰςιοάϊατιπ,, οἵἰτπ. σοτιοῖδίογοὶ Ρεοσαῖοῦ 

αἀνογϑιίην τ. ἘΝ ῬΘυβοπα νΘΙῸ. , παῤ οὰπὶ Αρο- 

τε οὐ. τήν ςΊΟ]15. ΒΟΥ} : Οποά σὲ αἰϊὶ τονοίαξιηιν Πιογὶξὶ 

μιὰ. ν.3η. δεάοπῖϊ, ργίου ἰασθαΐ : ἃα ἰἴθυιιην : δμίϊογος 

δεῖν ἔπι δοοϊοςὶῖς ἰασϑαγῖ. ΑἸ] Π40 Θεϊδπ) 115 

«αἱ ᾿ϊπριιαπι ἸΠ ΓΘ ΠῚ ΡΘΡ ΠΟΙ ῸΠῚ Βαθθηΐ, πθὸ 56 }- 

γάγο ροβϑαης ΠΠπ|4, πεῖς 5ΘΓ ΠΟ ΣρΊΓΟΙ 5 δ: ΟΥΘ Ἐρλες. ἢ. 

Γοάοχ Ο0]}. ἐδίδαξεν ἐργάσασθαι. Δίοχ ἄτιο Ἅςς, 

Ῥτὸ εἰπών παρομπὶ λέγων. Οοάοχ Δ 85. ρῳ τούπῳ λέ- 

“ων, Ὶ 
ἃ Ν ΟΒοὴ1 γοῖας Προ μεταδοῦναι. Νοχ Ἀδρ. ρυΐπειις 

ν ῃ -» - ἣ ͵ Ξ 
δὲ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ χαὶ τὴν δικαιοσύνην αὖ- 

- “ ἈΝ τ - παστ - - ΄ 
τοῦ. Πῶς δὲ δεῖ ζητεῖν, διὰ τῶν χαταξιουμένων 

ἐδήλωσεν. ᾿Ενταῦθα δὲ κωλύσας ἐργάζεσθαι τὴν 
τν " 5 

βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ᾿ἐδίδαξεν ἐργάζεσθαι 

τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον" ἣν αὖ- 
᾿Εμὸν 

ἘΡΕΧΟΙΣ ᾿ ἘΡΉΤΕΝ ξυρες , 
βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 

᾿ , 5» , 2 , ΄ 9} 
τος πάλιν εφανερῶσεν ἕν ἑτέρῳ τοπῷ εἰπὼν " 

᾿»"»Ἴ Ὁ “-Ὁ-Ὁ 

με Πατρός. Εἰ δὲ θέλημα Θεοῦ ἐστι, πεινῶντα θρέ- 

ψαι, διψῶντα ποτίσαι, γυμνὸν περιδαλεῖν, καὶ τὰ 
Α - “ 

λοιπὰ, ἀνάγκη πᾶσα μιμεῖσθαι τὸν ἀπόστολον λέ-- 

γοντα, Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω κοπιῶντας 

δεῖ ἀντιλαμδάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων" χαὶ ὕπα- 
, ἀπ τΌῸΝ ἰδ ΤΣ ἘῸ ΒΞΕΣ 

χούειν αὐτῷ διδάσχοντι, Μᾶλλον δὲ χοπιάτω ἐργα-- 

ζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ τὸ ἀγαθὸν, ἵνα ἔχη ὃ με μενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ τὸ ἀγαθὸν, ἵνα ἔχη ἅ με- 
ἌΡΡΕΝ ἘΞ: , 

ταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 'Γούτων τοίνυν οὕτως 

ἥμῖν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ εὐαγγελίου χαὶ τοῦ 

ἀποστόλου παραδεδομένων, φανερὸν ὅτι τὸ μὲν 
- - μὴ 

ἑαυτοῦ ἕνεχεν μεριμνᾶν, ἢ ἐργάζεσθαι, παντάπα- 
» , ἐ φθοραὶ τ ὐ δας ΔΑΝ , ΝΙΝ σιν ἀπηγόρευται " χατ᾽ ἐντολὴν δὲ τοῦ Κυρίου, διὰ 

τὴν χρείαν τοῦ πλησίον μεριμνᾶν καὶ ἐργάζεσθαι 

σπουδαιότερον χρή μάλιστα τοῦ Κυρίου εἰς ἕαυ- 
τὸν ἀναδεχομένου τὴν εἰς τοὺς ἀναχειμένους αὐτῷ 

σπουδὴν, καὶ βασιλείαν οὐρανῶν ὑπὲρ "ταύτης 

ἐπαγγελλομένου. 

ΕΡΩΤΗΉΗΣΙΣ ΣΗ΄ 

Εἰ χαλόν ἐστι καθόλου σιγὴν ἀσχεῖν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

'Τ τῆς σιγῆς τὸ χαλὸν καιρῷ χαὶ προσώπῳ δοχι- 
ς Ὁ ΡΣ, ἘῈ πε πος αὐτου 

μάζεται, ὡς παρὰ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς " διδα- 
Ε ἐξ ἘΡτν ᾿ , ἜΝ ς 

σχόμεθα. Καιρῷ μὲν, ὡς ὅταν λέγη, ὅτι Ὃ συν- 
ἘΣ ᾿Ὰ : 

α ιὧν, ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ σιωπήσεται, ὅτι καιρὸς 

πονηρός ἐστι᾿ χαὶ πάλιν - Εθέμην τῷ στόματί μου 

φυλαχὴν, ἐν τῷ σύσκίναι τὸν ἁμαρτωλὸν ἐναντίον 

μου. Προσώπῳ δὲ, ὡς ὅταν γράφη ὃ ἀπόστολος " 

"Ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποχαλυφθῇ χαθημένῳ, ὃ πρῶτος 

᾿ Αἱ γυναῖχες ὑμῶν ἐν ταῖς ἐχ- 
»Ὲ [ἢ Γ - τὶ 
ἔστι δὲ ὅτε καὶ τοῖς ἀχρα- 

ἃ δ 
σιγάτω "χαι παλιν 

χλησίαις σιγάτωσαν. 
Ἃ“" ᾿ 

τεστέροις τὴν γλῶσσαν, χαὶ μὴ δυναμένοις φυλά-- 

ξαι τὸ, Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐχ τοῦ στόματος ὑμῶν 

διά τε τοῦ. 5᾽ατίι Οοοχ (Ο]}. ᾿ 

» Αδε4" ἄπο ΠΡΡῚ οὐ Ν᾽ οϑ5. διδασχόμεθα λεγού- 

τῷ. Δῖοχ ᾿ἰοπὶ Νῖσα. πονηρούς 

τ Ἐν 
χαὶ ἐργάζεσθαι. 

σης" ποτὲ μὲν ὁ συνιὼν ἐν 

ΒΝΝ 

»ὕὉὕὕψν 



ΒΟ ΒΆΕΨΠ 5 ὙΚΑΟΤΑΤῈ. 

μὴ ἐχπορευέσθω,, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς, πρὸς οἰχοδο- 
μὴν τῆς πίστεως " ἀναγκαία ἣ τελεία σιωπὴ, ἕως 

ἂν ἐν ταύτῃ “τό τε πάθος τῆς ἐν λόγοις προπετείας 

θεραπευθῶσι, χαὶ δυνηθῶσι μαθεῖν ἐπὶ σχολῆς, 

πότε, καὶ τί, χαὶ πῶς λαλεῖν δεῖ, ἵνα, καθὼς γέ- 
γραπται, Δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. 

": 

091 

νόδίγο ποτὶ ργοσεάαϊ, ςοἀ οἱ ψιιὶς νοπιις αὐ «αϊ- 
᾿Ποαιίοποπι {ἀδῖ, τιΘοοϑβαυ πη 65. 516 Ππεῖαπὶ ἱπίθ-- 
σσαπι,, ἄοπος ἴῃ ἀϊοοπάο δὲ ἃ υἱεῖο μοι! απεῖε 

Ρον ἰὰ σαγοπίιν, δὲ ρου" οἴϊιπι ἀἴβοθγο Ρουιθυῖηΐ, 

ἀυαπάο,, οἱ χυϊά, οὐ φιοπιοάο ἰοαιὶ ορογίοας, 

τιῖ, 4αθιηδαπηοάτιπὶ 5ου ρέμα πι οϑὲ, 1261 σταίίαπι 

αἰιαϊοπιϊνιι5. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΘ΄. 

Πῶς δυνηθῶμεν φούηθῆναι τὰ “χρίματα τοῦ 
Θεοῦ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Κατὰ φύσιν ἢ προσδοκία παντὸς δεινοῦ, φόξου Ε 

ἐστὶ ποιητική. Οὕτω γὰρ χαὶ τὰ θηρία φοδούμεθα, 
χαὶ τοὺς ἄρχοντας, καχοῦ τινος πείραν ἐξ αὐτῶν προσ- 
δοχῶντες. Ἐὰν οὖν τις πιστεύσῃ, ὅτι ἀληθεῖς εἶσιν 

αἱ ἀπειλαὶ τοῦ Κυρίου, καὶ “ προσδοκήσηῃ τὴν φρι- 
χώδη καὶ δεινοτάτην αὐτῶν πεῖραν, φοβεῖται τὰ 

χρίματα τοῦ Θεοῦ. 

ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΆΤΙΟ (ΟΙΧ. 

Ομοπιοίο {πιθοῦ ρμοϊιογίπιις 1)6ὶ γαϊοία. 

ἈΒΒΘΡΟΝΒΙΟ. 

ΜΑ]1 οὐ)αθνὶθ Θχϑρθοίδεϊο Ππαιαγα 6} {ΠΟΥ 5 
651 φοποι]αίγῖχ. Τὰ ΘΠΪΏῚ πη Θ Π] Πη115 δὲ ᾿θϑιαβ οἱ 
ῬΥΪποῖροθ, ἀθὶ ἃ} ᾿ρ5ῖ5. τη]} 8]1σπ}τ15 Θχϑρθοία- 

ΠΙῚ5. ΘΧΡΟΓΙ πιο Πίτιπι. 51. {π||5. Ισίταγ ογθάἀ ον 
γΟΓὰ5 6556 ΠηΪπᾶ5 ΠΟΠΙΪΠΐ , ΘΑΥΙΠΊ 116 ἐχϑρθοία-- 

γουῖς ΠΟΡΓΟΠ πὶ ΡΥ 55: Π] 116 ΘΧΡΟΥΪπιθη- 
ἴὰπι.. οὶ ρϑΡ Εἰ πηθβοὶὶ [υἀϊοῖα. 
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ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙ. 

Τίς "ἐστιν ἢ τοῦ ἀποστόλου παραδεδομένη χατα- 
στολὴ χόσμιος. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ε " ΕῚ , νι » "Ὁ 

Ἢ πρὸς τὸν σχοπὸν τὸν ἴδιον σεμνοπρεπὴς χρῆ- 

σις, ἐστοχασμένη χαιροῦ, " τόπου, προσώπου, 

χρείας. Οὐ γὰρ τὰ αὐτὰ ἐγχρίνει ὁ λόγος σχεπάσμα- 

τὰ ἐν χαιρῷ χειμῶνος χαὶ θέρους, οὔτε τὸ αὐτὸ 

ΙΝΤΕΒΒΆΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧ. 

Ομίσπαπι 65 ἀπιϊοίτι ἐἰΐ6 ποποσίιις, αὖ 4ροςίοῖο 

ἐνααίιις. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

1|5115 ἃἀ ῬΓΟΡΥ απ 5οορην Ποποϑϑίθ δὸ ἐθοθη- 
ἴον ἀσοοπηπηοάδίιι5, πὰ Ὀῖτὰ γα τόπο τθηιροτίβ, ἰοοὶ, 

Ῥουβομδ., αἰαιιθ πϑοθϑϑιαι5. ΝῸΠ Θηΐμπ ϑαάθηι 

Ἰπιεριιπηθηΐα γαῖ σοι ργοθαϊ ΓΘ ρογο ᾿γϑιηΐθ 
“- “-» , " ἐ- 3 : . - “. σχῆμα τοῦ ἐργάτου, χαὶ τοῦ “ ἀναπαυομένου, τοῦ Β ἃς τϑίαιϊ5. : ποι ἰάοπι οδὲ μα [τς ΟΡΘΡΑΡΙ δὲ 

ς Ἑάϊεὶ ἐν ταύτῃ πάῆος. Αἱ Μ55, γος αἱ ἴῃ σοπίοχίιι. 
ἃ Απεχο ἄπο ΠΡτὶ τὸ χρίμα, ΑἸϊψιαπῖο ᾿πῖγα 

Βερ. Ῥτίπιιβ ἐξ αὐτῶν προσδοκήσαντες. 

ὁ Ὑοβοῖ γοίαβ ΠΡῸΣ οἱ 111 ἄιιο προσδοχήσῃ τὸ φο- 
Θερὸν τέλος αὐτῶν, εἰ ἐχορεοίοι ̓ 7ονπιϊ αϑίϊοπε δαγιισι 
δαίμιν. Τά οπι οοάοχ (01Ρ. κρίματα τοῦ θεοῦ, Βορ. 
Ῥυίπιιβ τὸ χρίμιαι τοῦ θεοῦ, ΠΙαα, τοῦ θεοῦ, ἴῃ οαϊιῖς 
ἀεοἀοταΐατ, 

ἃ Ἀερὶὶ ἄνιο Μϑς, τί ἐστιν ἡ. Μοχ Οοᾶοχ (]". πα- 
ραδιδουένη. Πρ᾿ ἄοππι Ν οβ51} ΠΠΡοσ εἴ 111 ἔτος χαταστολὴ 
κόσμιος. ἘΦΙΕ οἱ πτπιι5 Μ5, χοσμία, Ῥορίψααπι Οοπαθο- 
ἤκῖυ5 ποίανις Ἰοσὶ ἴῃ δι (οάϊος Μ ἡ χόσμιος, ἁαα1ε : 
οἰεϑαμς ἐαργεϑοίο, στο Ἰοχιοπαϊ ταϊτίοποπι οἰοραπ- 
Τ6 ΠῚ 6556. [ἀ σου «υϊάοπι : 

τον. 
564] ἀτεουϊαπι, ἱπ 480 1ο- 

τ. 

ἴαπι {Πὰπὶ οοσ απ πὶ ὙἹν οουβοίπητιβ ροπῖς,, δ ἴῃ 

Ἰῖρτὸ τορογῖτὶ πορο. Ηὶς οπῖπι Οοἄοχ, φιετι Βορίαπι 
Ῥυΐπεασ νοσάπηιβ, Ῥουίπαο οὐ οατοτὶ βἰπιρ! Ἰοῖτον [ὰ- 

Βοι χαταστολὴ κύσμιος. Οὐπλθο  κῖι5 Ἰοσοηείο [δββιιβ βῖπο 
ἀυθῖο ὁχ αἱεῖπια ΠΠτογα υοοῖβ χαταστολὴ 6] ασπιοάϊ αν- 

τἰσαϊαπι ἴοοῖξ, 

»  οἴοτοβ ἄπο ΠΡ γὶ οἵπὶ Λοβ5, ἢ τόπου ἣ προσώπου. 

Τριάοπι Ἀδρ;. Ῥγίπιιβ ἕνεχεν χρείας. Νοο ἴϊὰ ταυτὸ ροβὲ 
ἄυο Μϑ5, ρετῖπάε τὖὸ  ἴοββ, λόγος σκεπάσματα. οχ 

αἱεῖπια ἀδογαΐ ἴπ σα] σαῖς. 

“ ἘΔ οἐἐ Βερ. τογίϊαβ. ἀναπαυομένου, τοῦ στρατιώ- 

του. ΑἹ οβϑιῖ νοῖας Πἰνοσ οἵ 411 γὸ5 τ ἴπ σοπίοχει. 

ΑἸ’ φααπῖο Ρροϑὲ Ἀδρ. Ῥυίπιις ἀνδοὸς ἢ γυναιχύς, 

ιὸ 



Ἐβξαὶ. ι΄. 
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(65 ΘΠ 115.) [Δ Π}}}1 δὲ 7115. οὐ [ἃ πλυ] 1}. τη}}1- 
εἰς δὲ ρυῖναι!, ἀπὲ νἱγὶ δὲ ΓΘ πη] Π80. 

5, ΒΛΘΙΠΙῚ ΟΕΒΑΚΕΙ ΟΛΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

Ξ ΝΣ Ἔ 
ὑπηρετοῦντος χαὶ τοῦ θεραπευομένου, τοῦ στρατιώ- 

του χαὶ τοῦ ἰδιώτου, ἢ ἀνδρὸς χαὶ γυναιχός. 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΆΤΙΟ. (ΟΧΙ. 

Οιμιὶς πιοήπι5 αἰϊροπάϊ 7) όιηι. 

ΒΈΘΡΟΝΒΙΟ. 

Αϑϑι ἃ οἵ ΔΠΙΠῚΪ ΘῈΡΓὰ Ὑ]ΓῸ5 σοπίθητο δά 

Θχβθαιθηάαπι 1)61 νο]πίαίθη}., 60. ΡΙῸΡρΟΒΙΟ 

ἀἰοϑ! θυ] 116 5. τ} 6]115 σ]ουῖα Φαςογα αν, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙΑ΄. 

Τί τὸ μέτρον τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ ὑπὲ δύ 9. δὴ ἣν ἶ " Α 2 “ὦ ἘΝ μ" ῃ 

ὃ ὑπὲρ δύναμιν ἀεὶ τὴν ψυχὴν ἐπεχτείνεσθαι 

πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ θέλημα, κατὰ σχοπὸν χαὶ ἐπιθυ- 
Ξ' ἈΡΕ ΕῈ 

Ὁ μίαν τῆς αὐτοῦ δόξης. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΊΙ. 

Ομοπιοῦο 7) εἰ οὐἐἱποαίΐι ἀϊἰδοίο 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

51 οὐπὶ ῬῸΠα ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ Πα δὲ φάιιο ἀπίπηο αἵ- 
ἔθου! Πιου  πλῖι5. Ὁ} 6}115 οποῇοϊα : [Δ «πο οοπ- 
ππσὶῦ ν6] ἴῃ Ὀνατῖ5. ὙἸΔΘΠτ5 ΘΠ ΠῚ δὲ οἅΠ65 ΡΔΠΪ5 

ἸΑγρΊ Οὐ 6 ΠῚ [ἀπ πη 0. Π]ΠΠσοΡὸ ἢ ἀἸδοϊπηι5. πος 

Θἰ]Δ ΠῚ ΟΧ 115. {126 δῖ. Οὔ] αν σα !τονῦῖο. προ ἀϊοία 

510 ΡῸ Ἐδβαϊδηι ΡΙΌΡΠοίδηι : ΕἸϊος σοπιὶ οἱ 
ὀχαϊιανὶ : ἱροὶ ἀπίοπι Ἐργενογηὶ πιο. Οὐσπονὶϊ 
θο5 Ροϑϑθϑϑογθπι,, οἱ αδίγιιι5 ρΓΓ 56 ρὲ εἰοηιϊτεὶ σι: 

]ογαθὶ Ὁ6ΓῸ τὴ ποτὶ οοσπουῖί, δὲ ροριιίι5 πιὸ 
γιοπ, ἱπτοἰ οαὶξ. Οὐοηαι οι Θηΐηι [05 οἱ ἀϑὶ-- 

Ὧϊι5 ΘΡοπίθ Παίτγϑο ΔΙ ΓΟΡΘ πὶ ΟΠ] Ἰσιιπ!., Ὁ θ6πο- 

Ποῖαπι 40 ᾿Ρ50. δοσορίμπηι : ἴἴὰ δὲ ΠῸ5 5» 51] ἅΠΙΠῚῸ 

Ῥθπθ ΘΟΠβ010 οἱ ϑβιι0 505 ΘΡ  Πητι5. ὈΟΠπο οἷα, 
4αποπιοάο Ῥθιιηῖ ἰοΐ ἃο ἰἈπίογι μὴ ὈΟΠΘΙΟἸΟΥ ΠῚ 

Δυιοῖο ΘΠ ΟΠ ΔΙ] ΟῚ Πη115.. ΟἸ1Π} βθοσπάιϊιπ Παίι- 

ῥᾺ ΠῚ, αὖ Ἰΐα ἀἸσαπη., οἱ ποηΐηθ ἀοοθηίθ., Π]ιι5- 

ΠΟ] αἰθοιιι5. ΔΠΪΠΊε6 θὰ περ ̓ πΠπαβοδίτν ἢ 

ἃ (οάεχ οβ5. ὅπερ χαὶ τοῖς λόγοις, οουγαρίο, Νοο 

ἴα ἀπυϊῖο πέτα ἰάθη Μί5. οἱ ορ. Ῥυϊπιὰβ μάθωμεν 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙΒ΄. 

Πῶς χατορθοῦται ἣ πρὸς Θεὸν ἀγάπη. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἐὰν εὐσυνειδήτως χαὶ εὐγνωμόνως διατεθῶμεν 

ἐπὶ ταῖς παρ᾽ αὐτοῦ εὐεργεσίαις" ὅπερ χαὶ τοῖς 

ἀλόγοις ὑπάρχει. Ορῶμεν γὰρ τοὺς χύνας τὸν δι- 

δόντα ἄρτον μόνον ἀγαπῶντας " μανθάνομεν δὲ τοῦ- 

το καὶ ἐχ τῶν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου ἐγχλημα- 

"» τικῶς εἰρημένων οὕτως" ΥἹἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα" 

αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν. Ἔγνω βοῦς τὸν χτησάμενον, 

χαὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ χυρίου αὐτοῦ" Ἰσραὴλ δέ 

με οὐχ ἔγνω, χαὶ ὃ λαός με οὗ συνῆχεν. “Ὥσπερ 

γὰρ τῷ βοὶ καὶ τῷ ὄνῳ ἐχ τῆς παρὰ τοῦ τρέφοντος 

εὐεργεσίας, ἣ πρὸς αὐτὸν ἀγάπη αὐτομάτως ἐγγί- 

νεται" οὕτω χαὶ ἡμεῖς, ἐὰν εὐαισθήτως χαὶ εὐγνω- 

μόνως τὰς εὐεργεσίας δεξώμεθα, πῶς οὐκ ἀγαπή- 

σομεν τὸν τοσούτων χαὶ τηλιχούτων εὐεργέτην 

Θεὸν, κατὰ φύσιν, ἵνα οὕτως εἴπω, καὶ ἀδιδάχτως 

τῆς τοιαύτης διαθέσεως τῇ ὕγιαινούσηῃ ψυχ ἐγγινο- 

ἕνης; 

δὲ τοῦτο. 



ω 
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ἘΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ΣΙΙ 

Τίνα ἐστὶ τὰ γνωρίσματα τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. Ε 

Αὐτὸς ὃ Κύριος “ἐδίδαξεν ἡμᾶς, εἰπών " ̓Ιὰν 

ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. 

ΙΝΤΕΒΆΟΘΑΆΤΙΟ ΟΟΧΤΙΠ. 

θ νὼ οἰπὶ ἱπιαϊοία οἰιαν αι ἐγρα 7) όιμι. 

ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ, 

Τοουῖς πο5 Τθομηΐητι5 'ρ56.., οὐππὶ αἰχὶε : δὲ αἰἰὶ- εἴτ τή. 
διε Τη6 τπαπεαία πιθώ σογναΐο 

ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣιΙΔ'. 

Χρηστότης καὶ ἀγαθωσύνη " τίνι διαφέρουσιν ἀλ- 
λήλων. 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Δαδὶδ εἰπόντος, ποτὲ μὲν, Χρηστὸς Κύριος 

τοῖς σύμπασι, χαὶ, Χρηστὸς ἀνὴρ ὃ οἰχτείρων καὶ 
χιχρῶν᾽ ποτὲ δὲ, ᾿Αγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς: 

χαὶ τοῦ Ἱερεμίου, ᾿Αγαθὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν 
αὐτὸν, πλατυτέραν οἶμαι εἶναι τὴν χρηστότητα, 

εἷς " εὐεργεσίαν τῶν ὁπωσδηποτοῦν ἐπιδεομένων 

ταύτης συνηγμένην δὲ μᾶλλον τὴν ἀγαθωσύνην, 

χαὶ τοῖς τῆς διχαιοσύνης λόγοις ἐν ταῖς εὐεργεσίαις 

συγχρωμένην. 

437 ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΑΤΙΟ ΟΟχΧΙν. 

1κ φιιο αἰϊδογορθπὶ ἃ 56 ἱπρίοθμι ϑεπίρπίίας οἱ 

δοπιῖία5. 

ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οαπὶ αν ἃ ἀϊχουῖς,, ἃ]1ὰ5 συ! άθπι,, δ πίστι Γοαὶ. τἠῆ. 

δὶ Τοηιίγιι5 τἰτιϊν ογ515., οἵ, Μεπίσητις οἷν αιὶ 9. Ῥχαῖν ττῖς 

τηιϊϑογθίμ οἱ σοπιποίαϊς, ἐπ8ς γοῸ, βοποίαος,, 5. 

Τονιῖπθ,, Ῥοπιῖς : Τονουοϊαθ ᾿Πἀθη., βογῖι5. 65 κ᾿ 

Τοονιῖντις διιδεϊτιογ δι Θιίπι,, Ἰαῖῖτι5. ἀν γον θ6- 

πἰσαἰ τα θη) ραΐθυδ, {παρ αι 4αΟΒΠ Ποῖ, φα Ρι5 

Β Ορῖι5 δϑῖ. , Ῥοποιϊο 5. αΠΠοῖαῦ - σΟΠ ΡΔΟΙ]ΟΥΘΙ γΘΓῸ 

6556 Ὀοηἰτατθ, ταὶ αιι85. ἴῃ ἀπά ]5 ΒΘ πο οἰ 5 }1.-- 

5[π|ὼ γατ]οηο5 Δ } θαῖ, 

πο ππΦἔΠοΕοΠσΨσσπ-πΦορ“ “ο΄ ΠὋπὋΠ’πἴππἔοἰἷὐππ--π΄ρ΄΄΄΄΄΄ῤ΄΄᾿ῤ᾿΄΄΄΄΄ 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙΚ΄. 

Τίς ἐστιν ὃ ὑπὸ τοῦ Κυρίου μαχαριζόμενος εἰρηνο- 

ποιός. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ “τῷ Κυρίῳ συνεργῶν, κατὰ τὸν ἀπόστολον εἰ- 
, εν" Ὁ , « Δ "- 

πόντα" Ὑπὲρ Χριστοῦ πρεσόεύομεν, ὡς τοῦ Θεοῦ 

παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν 

χαταλλάγητε τῷ Θεῷ ᾿" 
Ε , ΞΕ. ,᾿. δ " , « ἐχ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν. Ἣ γὰρ 
ἄλλως ἔχουσα εἰρήνη “ ἠρνήθη ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰ- 

δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, 

χαὶ πάλιν " 

ὁ Ἀορ, ρυΐπνιβ ἐδίδαξεν εἰπὼν ἡμῖν. 
4. Βορ. ῥυῖπειιϑ ἐν τίνι, Νοχ ᾿άοπι Ν5. ὅτι χρηστός. 

»͵ τι εὐ Ἄδα. βοοιπάιι εἰς ἐργασίαν. Αὐ Ἀορῖὶ 

Ῥυΐπιιις. οἱ Του ἴιι5 εἰς εὐεργεσίαν. Μοχ Ἀδρ. ῥυΐπιιις οἵ 

85. δὲ μᾶλλον τήν. δοχ μᾶλλον αἰροδῖ ἃ νυ]ραια, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟΟχΧν. 

Οεὶς οἱι μαοϊ ποις, ιὶ ὦ ]λονπῖπο αϊοίίμν ϑθαίιις. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

ἴ5 αἱ απὰ οὐπὶ ΤΠ η0 Ορογαῖαν,, Ἰυχία Δρο- 

Ῥεαὶ. ιλή. 

Τὰν. 3. 25. 

Ἥαμλ. 5. 
9. 

δίο απ, (υἱ ἀἴοῖς : ἔγο ΟἸγίδίο ἰομαίϊοπο {πρῖ- ας σον. 5. 

πλμγ, ἰαπιη αμην [)60 θα ιογία δ ΡῸΡ πος : οὗ-- 30. 

Διχκαιωθέντες Ο σϑογάπιι5 ΡγῸ ΟἸιγϊδίο,, τθοοποὶϊαπιὶμὶ [260 : οἱ 

ΤΌΓΘΙ5 : ὐμδεϊοαιὶ 6. Πάἀδ, μάθοι ἐνα νομεῖς αἰ ἤονι. ὅ. τ. 

Τ)οιιπι. Ῥὰχ δηΐην., “τι ἈΠ 1ΤΟ 56. Πα θοῖ., γο]θοία 

«Ἄορ. ρυΐπηιιβ ὁ τῷ θεῷ συν. Μοχ τπι5 Ν5. Χρι- 

στοῦ οὖν. 
ἃ Ψοίογοβ ἄπο ΠΠΡυὶ οὐ Θά 1Π εἰρήνη ἐῤῥήθη, ἀορχα- 

ναΐο, θα. ῥυΐτηιι5 οἱ 955, εἰρήνη ἠρνήθη, οπποπάαις, 

ἀδ. 



οαπ. τή. 
7" 

δΙα1ι),.. 18. Ομα ἵπι γ6 σοπνογιϊ οἱ οἤῇεὶ οἷσι ρατγριῖὶ ἐ6- 
ῶ, 

«Ἰογοπι. 0. 
23. Ξή. 

0. 5. 

ὑδὲ α Ῥομιῖπο, οαπὶ ἀἰκχὶῖ : Ῥάσθηι πιθαπὶ (0 

νονὶς - ποπ φιοηιοίο πιυιπάιϊις5 ἀξ, 650 ἐο υοὐϊς. 

ΒΑΒΘΙΠΙΙ ΟΥΒΆΒΕΤ ΘΑΡΡΑΌΟΟΘ. ΑἈΒΟΠΙΕΡ. 

, , ; ὡ 
ὄντος" Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν" οὐ χαθὼς 

, ὌΧ.Ν ΕΑ ἈΡΝ ' μὴ 

χόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι δμῖν. ὃ 

ΙΝΤΕΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΥῚ. 

ὑδαηλῖί5.. 

ΒἈΕΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΤΟΟΟΣ ΠῸ5 'ρ56 ΕνΔΠΘΟ]1 ἸΘοι5. 5 1 ΤΑ ΠΟ ΠΘῊῚ 

οἷν {ιδμι πος ἀἸοἔιιπη 511, ἰθοϊανας τ ΠΙΒΉ]ΓιιΠῚ ταὶ 

ΠῸ ΦΕΠ.115 ΡΥ ΠΟΙ ρα πη... 5ο παι ἅἃσπο- 
50 Πη115 ΘΟ ΠΆΠΑ ΓΟ ΠῚ, ΘΕ δ] βοΐ ἀπ} ] ΘΟ  μλῖιν 
το πα] Πα τ0 } 7 ΟΥσα ΘῸ5. “πὶ ν] θητιν ᾿Π ΟΊ 5 

ΠΟ 15. 0556 1η ΔΙΌ Πιι5. Τα]ο5. ΘΠ ΠῚ ϑηῦ μιονὶ 
ΤΠ 5656, Τὶ σοῦῖο, || ΘΟΥῚΠῚ (ΕΠ τιβοιιη γου- 
58 Π ΠῚ} ΘΠ] Ἰὼ ΠΟΠΑ πὶ ἀϑϑι δ οα βιιπε. 

ἘΡΩΤΗΣΙῚΣ ΣΙς. 

ΕΝ αὐ τ ἢ 
Ἔν τίνι στραφῆναι δεῖ χαὶ γενέσθαι “ὡς τὰ νήπια. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Αὐτὴ ἣ περιχοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου διδάσχει ἡμᾶς, 
τὴν ὑπόθεσιν δηλοῦσα πρὸς ἣν εἴρηται τοῦτο ὥστε 

οἶ " Ν - 
ἢ μὴ ζητεῖν ὑπεροχὴν, τὴν δὲ ἰσοτιμίαν τῆς φύσεως 

ἦγ. ΚΣ Έδης Ὀρεν δ σον τὰν γ ΔΕΣ ΟΝ 
γνωρίζειν, χαὶ ἀγαπᾶν τὸ ἰσότιμον πρὸς τοὺς ἐλατ- 

τοῦσθαι δοχοῦντας ἔν τισι. Τοιαῦτα γάρ ἐστι χαὶ 
᾿ δ, Ἂ, Ν᾽ ΄ , » 

τὰ παιδία πρὸς ἄλληλα, τά γε μήπω προσεθισθέντα 

τῇ τῶν ἀναστρεφομένων χαχία. 

ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΘΟΟΧΥΠΙ. 

Οεοηιοίο ειιδοὶρίθηι5 γϑβσαιη 71) οἱ τι ραγνιῖιις. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

51 [165 {που πλῖι5. πὶ πϑοϊρίοπα Πομϊηὶ ἐο- 
ΟἸΡΙ Πα 5 4115 δὲ Ῥιου ἴῃ ἀἰἸἰβοθη 115. αἰ οι ρ! 1 πἰϑ : 

ΟΠ. ΘΟ ΡἸσΘΠ5., ΠῸΠ ΘΟΠΙΘΠθΠ5. οἰ Ργῶ- 
Θορτουθι5., 561 ΠάΘΙΠτον οἱ οὐιπὶ ἀοοἸ ΠΠταϊὸ {γὰ- 

ἀἴτα 5101 ἀοιιποητα ἜΧΟΙ ΡΙ 6 Π5. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΣΙΖ΄. 

Πῶς δεξόμεθα τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

“- ΑῚ Ε Ἐὰν τοιοῦτοι γενώμεθα πρὸς τὴν διδασχαλίαν 
τοῦ Κυρίου, οἷόν ἐστι τὸ παιδίον ἐν τοῖς μαθήμασι" 

μὴ ἀντιλέγον, μήτε δικαιολογούμενον πρὸς τοὺς 
διδασχάλους, πιστῶς δὲ χαὶ εὐπειθῶς δεχόμενον 

τὰ διδάγματα. 

΄ 

ἹΝΤΕΒΒΕΆΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΥΠΙ. 

Οἰιμδηιοάὶ ἐπιο  Πἰροπίΐατι μϑίθνο ἀθϑδαπιις α 

1700 : πιιοπιοάονε ἴρξα Ποτγὶ αἰϊστιὶ μοςπίπιιις. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ϑαπο ΄υϊά ἰπιθ  Ἰσοπιῖα. 518 9, 1ρ86 πὸβ Ποιι5 
ἀθος ΡῈΣ ῬΥΟΡ ΘΙ ΠῚ 5). οἴιπῚ αἰξ : οσι οἰογίοίιιν 

ὁ Απεχαὶ ἄπο Ἰἰρυὶ οὐπὶ  ο55. ὡς τὰ παιδία. Τὴ 
ἴρθοὸ ἤπεὸ ᾿λ}15. τόσα ἴα Παθομὶ Ν᾽ οβοῖῖ Οοάοχ οἱ 
ΠῚ ἄπο, τῇ τῶν ἀνατοεφομένων, 

ἠδ8 

Α 
ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙΠ΄. 

Ποίαν σύνεσιν αἰτεῖν παρὰ τοῦ Θεοῦ ὀφείλομεν" ἢ 
μεθα. ὺ πῶς αὐτῆς χαταξιωθῆναι δυνά 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

, δ᾿ - τ "»"Ὁ- » 

Τὴν μὲν σύνεσιν παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ 
ς προφήτου μανθάνομεν λέγοντος " Νὴ χαυχάσθω ὃ 

ΓΔΕ δεξώμεθα. Αἴ ΟΟμπιθοί κι οίοχ οἱ 1} ἄυο 

δεξόμεθα. 



πξαυια 

σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὑτοῦ, χαὶ μὴ καυχάσθω ὃ ἰσχυ- 
ρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, χαὶ μὴ χαυχάσθω ὃ πλού- 
σιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ - ἀλλὰ ἐν " τούτῳ χαυχά- 
σῇω ὃ καυχώμενος, ἐν τῷ συνιεῖν χαὶ γινώσχειν 

τὸν Κύριον᾽ καὶ διὰ τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος " Ἀλ- 

λὰ συνιέντες, τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Δυνάμεθα ᾽ Ἣἱ ρ ! 
- » Ἁ 

δὲ ταύτης χαταξιωθῆναι, ἐὰν ποιήσωμεν τὸ γε- Ἢ ᾽ Ὥσωμ. ἢ 

γραμμένον - Σχολάσατε,. καὶ γνῶτε, ὅτι ἐγώ εἶμι ὃ 

Θεός " χαὶ ἐὰν πιστεύσωμεν ἀληθὲς εἶναι πᾶν ῥῆμα ς Ὁ] 

Θεοῦ - Ἐὰν γὰ πιστεύσητε, φησὶν, οὐδὲ μ. εὐ 9 φῆσιν; ! 

συνῆτε. 

ΒΆΒΨΤΒ ΤΕΉΛΟΤΑΤΕ, 

ϑαρίθπς πὶ σαρὶοπίία τα, οἱ ποῖ βἰονίοίμν 

Πονιὶς ἐν γον εἱεεἰϊτια σία, οἱ ποτὶ αἰονίοίπ εἰν ος 
ἐμ εἰν εἰὶς σεῖς : οο ἐπ ἰὸς ρσ]ογίοιμν ἡιὶ σἰονία- 
{ι.,. φιιοιί ἐπιοἰ ἶσα! αὸ σοσποβοαὶ 7)οπιίμιιπι : 

οἱ ρου" Αροϑβίο!επι,, εἷ5. νου ἷ5 : δώ ἐπι Πἰρόπίος 
ψιί οἷς σοϊμπίας Ζ])οπιὶπὶ. Ῥοϑδιιμηιθ. ἀιι 0} 
Ποῖ ἐπι Προ πιῖα αἶμηὶ ,),. 51] τποάο [σον  ἤηι15 

4ιιοε βου ρίιπ ὁ51: Κασαίο,, οἱ ἱπιοἰ ἰαίτο, χιιοι Ῥεαὶ, ἠ5. 

ὁρῸ 5ιιπὶ 1265: οἱ οἱ ρϑυϑιιαϑιιπ ΠΟ 5. 51, νὸ- 

ΥἼ1Π} 6556 ΟἸΠ6. ψΘΡΡαπ [οὶ : δὲ ὀπίμι σγοιϊ- ἔα. 7. 0. 
ἀρ ΧΧ. 

ἰογι εἰς, ἴπάααϊε, ποῖ ἐπιοὶ ἰϊσοιῖς, 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙΘ'. 

᾿Εὰν εὐεργετηθῶμεν παρά τινος, πῶς δυνηθῶμεν 

χαὶ τῷ Κυρίῳ τὴν ὀφειλομένην εὐχαριστίαν χα- 
θαρὰν χαὶ δλόχληρον ἀποδοῦναι" καὶ τὴν πρὸς 

τὸν εὐεργέτην ἐπιστημόνως πληρῶσαι, μήτε 
ἐλλείποντες, μήτε ὑπερόαίνοντες τὸ μέτρον. 

ο 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Ιδὰν τὸν μὲν Θεὸν ἀρχηγὸν χαὶ τελειωτὴν " παν- 
τὸς ἀγαθοῦ εἶναι πληροφορηθῶμεν " τὸν δὲ διάχονον 

ὡς ὑπηρέτην τῆς τοῦ Θεοῦ εὐεργεσίας γνωρίσωμεν. 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΛΤΙΟ ΟΟΧΙΧ, 

δὲ δοποἠίοίιπι αοοορογίπιις αἷν αἰΐψιιο,, φιιοπιοεῖο 

Ῥοιογίπιι5 ἔμπα 1λοπιῖπο εἰοδίίαμι ργαιίανιη 

αοιίοποπι ρράμι (Ὁ ἐπ στα μετ ϑοίνογ, {π{πὲ 

θαάπι ᾿φμοημ6., ει "πιο αοϊοπίὶ εἰονοίμιν., 5οἷτα 

εἰ τί τορομπείθυθ., πιῆ εἰο[οἰοπίος ἃ πιοίο,, 
ποι ἐἰζιιηι ἰΓαπιοργθαϊεπίος5. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

51 ΠΟΙ15. [ΟΡ ΘΓ ΘΙ 5.551 111}... Ποῖ}. αἰϊ-- 
ἀθπὶ οὐ]ιδνῖ5. ΟΠ δὲ Διο ΠῚ 0550. οἱ μουΐο- 
ΟἸΟΥΘΙΠῚ : ΘΕΙΠῚ ἀιι 6}, 4 ΠΟΪ5 ΟΡΟΥ ΠῚ ρΡΏΡΟΙ, 

τη πὰ πὶ ΔΟΟΟΡΙ ἃ [60 Ῥοποίϊοῖ! μι] ἰδ σαι 
ΔΘ ΠΟΥΨΘΥΙΠΠ15. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΚ'. 

- δον ᾿ 
ΕἸ παντὶ τῷ βουλομένῳ ἀδελφαῖς συντυγχάνειν 

᾿ὔ ΄- - 

ἐπιτρέπειν χρή᾽ ἢ τίς, χαὶ πότε, καὶ πῶς ἀδελ- 

φαῖς συντεύξεται. 

ΑΔΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Περὶ “ τούτων εἴρηται ἐν τοῖς χατὰ πλάτος, ὅτι 

οὔτε ἀνδρὶ ἀνὴρ κατ᾽ ἐξουσίαν ἕχαστος, ἁπλῶς χαὶ 

5 ἤορ. ρῥυΐπηιβ ἀλλ᾽ ἢ ἐν τούτῳ. ϑ[αἰίπι ΚΝ οδδὶϊ γοῖτιβ 

Ἰπον ἀλ)ὰ συνίετε. Μὸχ ᾿άοπι Νί5, θέλημα τοῦ θεοῦ. 
Ν οο ἴϊα πιι]το πῆγα Πἶο ἴρδο Οὐοχ οὐδ᾽ οὐ μιὴ συνῆτε. 

» Ἠορ. Ῥυίπιιιβ οἱ οβ8, παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ. ΑἸ1- 

“ασπῖο μοδὲ αὶ ἵπορίο πὶ 115 οἵ τ ἀπιολιι5. Μ55, 

Ἰορίταν τοῦ θεοῦ ἐργασίας, ἀρῖς 5ουρίιπι ᾿ανοπῖίαν ἴῃ 

Ὦ ἹΝΤΕΚΒΒΑΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧ. 

«{π οὐ νοι νοϊεμιὶ ρογπιἐἰοηιάμιην οἷ, μι ὔο- 
γιΐαι ἐπ οοἰοηιίμπι οἴιπι σογουῖ νι: «κι ἡιῖς, 

οἰ ἡμαπάο, οἱ φιοπιοίίο οἰιπὶ σογονγί ὑπ 501- 
πιοπόπι παϑονῖι. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τ)6. 15. ἀἸοῖα πη. οϑὲ ἰπς ΠΙϑ ΟΠ 115. [515 
ΧΡ Ισαυἶθ. ,. νἰριιπὴ. 50 ΠΣ οὐπὶ ὙἱνῸ «πιοπιάτιο 

γοβϑιὶ Οοάϊοο οἱ ἴῃ Βορ. ρυΐπιο τοῦ θεοῦ εὐεργεσίας, 
ς ορ, ῥυίπιιιβ περὶ τούτων ἐν τοῖς κατὰ πλάτος εἰρυ- 

μένοις, ὅτι. Οοάοχ Ν 55. μάθοι ποίας χατὰ πλάτος εἰ- 

ρημένοις. ΑἸτψααπῖο, ρμοϑὲ ἀϊάοπι ΝΊ55, εἰπόντος ὅτι περὶ 

παντὺς λόγου ἀργοῦ δώσετε λύγον ἐν ἡμέρα χρίσεως. 

ἔρλες, ὃ. 
17. 



090 

5110 7076.) 5ΠΠΡ]1Οἰ ΤῸ οἱ δἰπθ ἀο᾽θοῖι., ἘΠῚ1ΠῚ 

οαπὶ 8110 ΘΟ]]Οατΐ ποῖ ἀθθθγ , ΠΟ τι ΠῚ ΟἸΙΠῚ ΠῚ - 

Ἰίον : 56 διιηὶ, 41] Ῥ ΘΟ ΠΊΪ550 ῬΥΘΟ]Ο ΘΧΆΠΉΪΠΘ » 

Ροίδϑε {αναγὸ δὲ ἡαναν!. Οτιοά 5] σαϊδρίδιι πηθπηῖ- 

ΔΙαττλ. χα. πους Το πΪ πὶ, ααΐ ἀἰχῖς - Οπησιθ ϑεγύιπι οἴϊο-- 

3»: σηι, φιοί Ἰοφιειὶ ιθτῖτιι Πιοπιῖπος., τά άθηὶ 

ταϊίοπθηι εἶθ 60 πὶ αἷδ ιαϊοῖϊ,, ἰ5 ῬΘΥΕπΊθβοὶα ἴῃ 

οπιπὶ γὸ ἡ Ἰοίπιπι Πυ)ϑπιοαϊ ; φαϊποιίαμι οὔθ θα 

το Θολιτον ΑΡΟΒΙΟ]Ὸ., 4] αἷς, ϑὲνο πιαπαπιοαιῖς, οἶνο δι ὶ- 

ἯΣ ἐἰς., οἷνθ φιιϊά [αοϊεῖς, οπιτῖα ἐνὶ βἰογίαπι 1)εὶ 

5. 

36. πο Φυϊάχυιαμη να] οἴΐοϑθ δὲ Ἱπ Π]Π 16} [ἌσΘΓΘ. 

Οὐοά αὐΐοπι αἰποι δ 1ΠΠ8πὶ αι βι] οἶδ Ρᾶ}- 

ἴδπὶ : Οὐἶβ, δὲ 4ιάπάο,, δ ψιομηοίο,, {84 ο}»- 

ΒΟΥ  ΔΠΉΠη1 Θδ[, τὖ [ΘΠ] ρι15, ἸΟσΠ 5416 Θ᾽ ῬΘΡΒΟΠἃ 

οἰ Ἰαπ αν» ἃ ΦΆΡιι5 τουηοῖα 51} γ6] πηΔ}1 οὐ π541|6 

διιβρίοἶο τ ἂς δια πὶ σαν Θ τι ̓πὶ ΟΠ ΠἾθῖι5 Οὔ δη- 

ἀϊουίιμι,, Πδίψιιθ σοησΡθβϑιιβ αὐ Πάοὶ ἐφ ἀπ Ποδιο- 

ΠΘΗ]. 110 ΠΟΘ ὙΔΕ]Ο 51Π10 ῬΘΥΒΟΠΑΠῚ 11Π8}1} ΟἿ} 

Ἑροῖο. ἤ.9. ἀπᾶ σΟησΓΘαΪ. Νάμι., ἱπηι1, Βοπιὶ ἄπο ΡῈ 

«γιά χα. ἀαιπαιπι., δὲ ρυδίονθα ἀὰ (λοϊοπάαπι Πάθπι. Ρ τι 

ν. νυ ῖο, ψαϊθπῖ : 7 απιίοπι δοῖϊ : χιῖα οἱ οϑοϊάονὶἐ., τιοτὰ 

δεΐ ιιὶ ἐγ αἴ. 

ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΣ ΟΑΡΡΑΒΏΟΟ. ἈΠΟΗΙΠΡ.- 

Ε ὡς ἔτυχε, συντυγχάνειν ὀφείλει - μετὰ δοχιμασίας 
δὲ δ δυνάμενος ὠφελῆσαι καὶ ὠφεληθῆναι, οὐχ ὅτι 

γε γυναιχί. Εἰ δέ τις μνημονεύει τοῦ Κυρίου εἰπόν-- 
τος" ὅτι Πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἵ ἄν- 
θρωποι, ἀποδώσουσι λόγον περὶ αὐτοῦ ἐν ἡμέρα 

χρίσεως, φοθεῖται ἐπὶ παντὸς πράγματος τὸ τοιοῦ- 

τον χρίμα,, καὶ “πείθεται τῷ ἀποστόλῳ εἰπόντι " 

Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα 

εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε ᾿ χαὶ ἀλλαχοῦ, πάντα πρὸς 

οἰκοδομὴν γινέσθω, χαὶ οὐδὲν ἀνέχεται ποιῆσαι 

τ. Οον. τή. [ποῖ : οἱ ΑἸ}, Οπιπὶα «ἡ ωαὶ[οαιίοτοηι παι: ΠΝ ἀργῶς χαὶ ἀνωφελῶς. 'Γὸ δὲ, ἥ“ τίς, καὶ πότε, καὶ 

πῶς, ἵνα χαιρὸς καὶ τόπος, καὶ πρόσωπον δοχιμά- 

ζηται, ἀφ᾽ ὧν χαχοῦ μέν τινος οὔτε ὑποψία ἔσται" 

τὸ δὲ ἀπρόσχοπον τοῖς πᾶσι φυλαχθήσεται, χαὶ 

πρὸς οἰκοδομὴν τῆς πίστεως ἡ συντυχία γενήσεται. 

Ἀλλ᾽ οὔτε ἕν πρόσωπον ἑνὶ συντυγχάνειν ἐπιτρέπει 

ὃ λόγος. ᾿Αγαθοὶ γὰρ οἱ δύο, φησὶν, ὑπὲρ τὸν ἕνα, 

ἅμα δὲ καὶ ἀξιόπιστοι" Οὐαὶ δὲ τῷ ἑνὶ, ὅτι ἐὰν 

πέση,, οὐκ ἔστιν ὃ ἐγείρων. 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΧΙ. 

δας. 52.γ0. σαι Ποπιΐτιιις ἀοοθαξ ογαπάπιπι 6556. τ πὸ ἴπ- 

(γὁπιῖις ἐπι ἰοτιίαἰϊοτιοτι., ατὶ ΤΟβατάδιιτη οἷΐ, τε 

πιὸ ἱποϊ απ ἴτε σογροτὶς ἀοίογες ᾿ δὲ οἱ {ιεὶς 

ἱποϊάογῖς, χιιοηιοίίο θοὸς ρογ[ὀγοΐ. 

εὖ ΒΈΒΡΟΝΘΡΙΟ. 

Νοη ἀϊδιϊηχὶς τοπιαομΐβ σθηῖ5, 564 ἴῃ ππὶ- 

γΘΥϑ ΠΣ ῬΥΘΟΟΡΙ  : Ογαῖθ 76 ἰγιτοἰϊς πὶ ἰθπία- 

τϊοτιοῖη ἢ αὶ ἀπίθην 78 πι ᾿π πιοῖτι5 511). 6] ἃ Πο- 

1. ον. το. ΠΪΠῸ ΡοΙοπ 5. δὲ πιπὰ οΠῈ ΓΘ Πα ΟΠ Θχίτιθ 

ο: δ]πδιποάϊ,, πιὸ ΡΟΒ51} 5 {ϑγνὸ : πὶ ρϑυ Ποία ταν ἃ 

Ια. οἡ.. ΠΟῚ5 {Ππιὰ, Οιεὶ ατΐοηι ρον ονεγαν τὶς τιϑτι6 ἔτι 

18. βηιόπι, Ἰεὶο σαῖνιις ΘΤῚ!. 

δαργα. 

ἃ ἘΔ χαὶ μὴ πείθεται. Απηαιὶ ἄπο ΠΡΥῚ ρουϊπο 

δ. Ἄδερ. Οοάοχ (ομΡεξ, χαὶ πείθεται, τοοΐε. 

ἃ Ἄδρ. ῬΥΙΠΙΙ5 τίς, χαὶ πόθεν, καὶ πῶς, ἵνα χαιρὸς χαὶ 

πρόσωπον δοχιμάζωνται, ἀφ᾽ ὧν χαχοῦ μέν τινος οὐδὲ 

ὑποψία ἔσται - καὶ τὸ ἀπρόσχοπον. ΑἸ φιαπίο Ῥοβῦ 1ἄθπὶ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΑ΄. 

Β Τοῦ Κυρίου διδάσχοντος προσεύχεσθαι Ὁ μὴ εἰσελ- 

θεῖν εἰς πειρασμὸν, εἰ δεῖ προσεύχεσθαι μὴ πε- 

ριπεσεῖν ὀδύναις σωματικαῖς " ἐὰν δὲ περιπέσῃ 

τις, πῶς παρέλθῃ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οὐ διέχρινε πειρασμοῦ ποιότητα, χαθολιχῶς δὲ 

“προσέταξε " Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρα- 
, 5 , Ξὺ - - " 

σμόν- εἰσαχθέντα δὲ σὺν τῷ πειρασμῷ τὴν ἔχθασιν 

τοῦ δύνασθαι ὑπενεγχεῖν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτεῖν 

ἃ δεῖ, ἵνα χατορθωθὴ ἡμῖν τὸ, Ὃ δὲ ὑπομείνας εἰς 

τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

Μϑ. οὑπὶ οβ5. συντυχεῖν. δι πᾶς Ἀδρσ. Ργΐπλιβ τῷ 

ἑνὶ, ἐὰν πέσῃ, ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ ἐγείρων αὐτόν. 

» ΒΘΡῚ ρυίπιιβ οἵ τουίϊι5 μὴ ἐμπεσεῖν ὡς πειρασμόν. 

ϑυρῖπᾶς Υ᾽ οβοὶὶ Οοάδχ δἰ 4]1|5 ἐμπέσῃ τις. 

ὁ Ἄδερ. Ρυίπηιιθ προσέταξε προσεύχεσθαι. 



ἈΒΟῦΤῈ ΒΚΕΥΙΒ. ΤΚΛΟΤΑΤᾺΣ, γ] 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΒ΄. 

Τίς ἐστιν ὁ ἀντίδικος ἑκάστου ἡμῶν" ἢ πῶς αὐτῷ 

εὐνοήσομεν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Επιτετηρημένως ἐνταῦθα ὃ Κύριος ἀντίδιχον 

ὀνομάζει τὸν ἀφαιρεῖσθαί τι ἐπιχειροῦντα τῶν δια- ἢ) 

φερόντων ἡμῖν. Ἐὐνοοῦμεν δὲ αὐτῷ, ἐὰν φυλάξω- 
μὲν τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου εἰπόντος: Τῷ θέ- 
λοντί σοι χριθῆναι, χαὶ τὸν χιτῶνά σου λαῤεῖν, ριϑηναι» χ, 
“ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον, χαὶ ἐπὶ παντὸς πρά- 

ματος τοιούτου ὁμοίως. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΧΗ. 

Οιμὶς οἱτ ομ ιδημθ τιοσίσπι αὐἀνογοαγίας : ἀμ ΤΩΣ 5. 
22. 

γμοπιοίῖο ἱρδὶ οοπιδεπίϊοπίθς δγίπιμδ. 

ἈΒΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

ϑρδοϊα τον ᾿ος Ιοοοὺ Ποιηΐπιιθ Δ νουϑαγ 1 Π) νῸ- 

οδὲ ΘΠ], «αἱ ΑἸ (αἰ δουιπὶ 4 αὶ ΠῸ5 Ροτ- 
εἰποηΐ., ἃ πο ῖ5 ἀπίουγο οοπαίαν, Αἴ ὙΘΡῸ 51Π|115 

οἱ ΘΟΠΘΘΠΠΘΠΙΟ5. 7. 81 βουναυ θυ] ηλι5 ὈΓΘΡΟΘρ ΠῚ 
Ῥομλΐπὶ, «αἱ αἶχὶς : Δὲ ἱροὶ φαμὶ αι τθοιιπὶ Ὑπι- 1». ν. 

εἰϊοῖο οογιίοηείογε,, οἱ {πίσαπι ἐμαπι ἰοἰΐογα,, εἰϊ-- 

πιΐειε οὲ ραϊιπι., οὐ ἴῃ Οπηηὶ ᾿π} αϑηηοϊ γὸ δὰ 

Θαμ θη τηοάϊιμηι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΓΙ". 

Ῥοῦ Κυρίου εἰπόντος, Σὺ δὲ νηστεύων, ἀλειψαί 
σου τὴν χεφαλὴν, χαὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 

ἵνα “μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ὃ θέ- 

λων διά τινα λόγον ἀρέσχοντα Θεῷ νηστεῦσαι, καὶ 
καθὼς χαὶ οἵ ἅγιοι πολλάκις πεποιηχότες εὑρί- 

" « 5 ᾿ , Ϊ 4 

σχονται, ἐπειδὴ χαὶ ὡς οὐ θέλει φαίνεται, τί 

ποιήσει. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ παράγγελμα τοῦτό ἐστι πρὸς τοὺς ἐπιτη- 
δεύοντας ποιεῖν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ θεα- 

θῆναι τοῖς ἀνθρώποις, ἵνα τὸ πάθος τῆς ἀνθρω- 

παρεσχείας ' θεραπεύσωσιν. ᾿Επεὶ ὅτι γε ἡ ἐντολὴ 
"- ἣν "490 τοῦ Κυρίου, εἰς δόξαν Θεοῦ γενομένη, χατὰ φύσιν πῇ 

ἃ ἀνεπιτηδείως ἔχει πρὸς τὸ χρύπτεσθαι παρὰ τοῖς 
φιλοθέοις, ὃ Κύριος ἐδήλωσεν εἰπών " Οὐ δύναται 

ΡΥ , Υ , κ᾿ ] δὰ ͵ πόλις χρυδῆναι ἐπάνω ὄρους χειμένη " οὐδὲ χαίουσι 
λύχνον, χαὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, χαὶ τὰ 

ἑξῆς. 

ἃ ερ, ρυίπιιις ἀφήσεις αὐτῷ. 
9 Απεφυϊ ἄπο ΠΠρτὶ ουπι Ν ο55, ὅπως μὴ φανῆς. Μοχ 

ἐἰάοπι Μ55. πεποιηχότες φαίνονται. ϑιιθίηας φαἀ1 φαί- 

νεται τοῖς ἀνθρώποις, τί, Ν οἴογον (ααίαον ΠΡ νὶ φαίνεται, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΗΠ. 

πμπι 1)οπεῖτιις εἰϊχογῖς ᾿ Τὰ ἀατθηι οἴμπὶ 76} Π 5.» ἥατιλ. 6. 
ἀΠ56. οαριΐ {ἀππη., δὲ [ἀοἰΘ πὰ ἔππὰπὴ ἰᾶνα,, Π6 17" 

νἱ ἀθανὶθ Πμοτη  ΠΙ} 115 16} πὰ π5 : ψμὶ οὗ αἰίψιαπι 

ταἰϊοτιθπι 1260 ρμἱαοίίανη ἠθγτιανο ὐτεἴξ, χιοπι- 

αὐἀπιοάιπι οἰΐατε ἑαπιοῖὶ σι ροτιιπποτο {δοῖδ5 6 
ΘοπιροΤ τεΐι" Σ πιαπιεῖο οἷ ἱπνίζιι5 σοπορὶ- 
οἰξατ, φιϊα ἔαοῖει. 

ΒἈΕΘΡΟΝΞΙΟ. 

Ησοο ργφοθρίιμπι βρθοίαι δ θὸ5 {αὶ 460 πηὰπ- 
ἀατιπι Τ)οὶ σοπίσογο διάθηξ, τ ν᾽ ἀδαπίι" ἃ} 
ποι  πιθιι5., αὉ ν᾽] ἀοἸοθὺ ν πὶ σομρ] ἀσο πὶ πὸ- 
τ ΠἾ 115 σαγοπῖ. Νάὰπι πος Ποπιϊπὶ τη αι, 

δ ρ]ονίαπι [)6ὶ [αοίιπι., Παίαγα 518. ἃ Τ)οὶ ἀπλὰ- 

του 115 Θσοι! αγὶ φοστο πιο πὶ ρΟ 5511, Τλομηἷ-- 

Πιι5. Πΐδ γΘΡ 5. οδίθπαϊε ἢ Δοπ ρμοΐθοι εἰνίτας 

ἄπιπὶ ᾿οοτπιαπι, οἴ ροπιτῖ θαπὶ σιν τποάϊο,, οἷς. 

τί, 

ΓΟ οάοχ ΟἹ}, θεραπευθῶσιν. 

α ἘΠΕῚ δὲ ἄιιο ΝΜ35, ἀνεπιτηδεύτως. ΑἸ ἄπο Μ9. 

Ῥγώϊον 'οβ5, ἀνεπιτυδείως. 

αιιλ, 
αὐεσοοπαὶ ϑρΓΩ τποπίθπι μοϑδιία ; πϑήιι6 ἀροθγι τή. τ5. 

ἄορ. 

5. 



0.8 5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΟΕΒΆΒΕΛ ΟΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΧΙ͂ν. 

ΙαΠ}. 50. ἅτι οἰϊαπε ταπιο αἰϊὶ αὶ ργίπια ἰοτα ΟρδΥ θη, 

5. Τίνι, 3. ῬΌΘΙΟ αἰδοῖ ϑδογὰ5. ΠΠ ΓΘ 5: 

10. 

ονα. τὸ, 

τή. 

Μίαιιλι α 

20. 

αἰϊὶ αὖ ταιαθοϊπια : οἱ ψμΐπαπι εἰπὲ μϊ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ἩοοΟΊ ἰουίαβθθ οὐ 06 ΠΟ 55: τη} οϑὲ ΘΧ 115 
4118 1π ἀἰνὶ πὰ ΒΟΥ ρΓα ἃ ΤΠΘΠΊΟΡΔΠΓΙ] ,. ΠΠᾺ]Π1Ὸ5 
4αϊ 6 Πη 6556... {11 1αχία ΑἸ ΡΟΒ[Ο]1 ΓΒΕ ΠΟ] ΠῚ ἃ 

γ1] 105. ΘΕ] τη, 

«αἰ, ΟΟΥ̓ ΠΟΙ ΘΧΘμαρ]ο., παίαδθ αι ἄθπι πη 0115 

γϑοίθ τη". 564 ἴλη, ῬΓΦΘΟΘρίογη ΡΘΠῖ- 

γἷα , ἰαγάθ ρου πρσιηΐ δ 50] 6 Π128 ΡΘΡ ΘΟ ΟΠ ΘΠ. 
Ομοηιοίο ὀτῖμι, πάτα, ογοοπί, οἱ τιοτὶ αμάϊ6-- 

τί ὃ 851 Ἰρίταν. ΘΟΠΕσοΥΙ , τὖ δῖπέ ΠΟΠΠΆΠ]1, 

αὶ, ΟΥ̓ ΠΟΙ ΘΧΘρ]Ο., ἴῃ ΠαΠ}1ὰ γὸ πηα]α ὁσοιι- 

Ῥαι, σομ να ΡΥ ΘΟ Ο 5. οἰ 141, δὰ θΟΠὰ, {1:8 

ἴδοθυθ δὲ σορΠΟβΟΘΓΘ ᾿Οβδιιηῖ,, ὙΘΙῸ 5Ι ΠΟΘΓΘΙ 6 
ἐχϑιοθαῃΐ, ἢἰ5. Πριι5. Ιανσίτιν 46 δὲ ΟΟγΠΟ]1Ὸ 

Ἰανσιτιι5. δῦ 5 ΠΘῸ 6ἷ5 ψϑΡΠ 5 σΠ δὶ ψΊτ10 Ρ οἴου - 
Ἰταην [ΘΠ ρι5., «υδπαοαιϊοηι., τἀ] 18πὶ αϊχὶ, 
1Ἰά ποη σοὶ 1 Ἰρβουτιηι οὐρὰ : 564. πος 5ἰπαϊο 
σοπίθηϊιβ δϑῖ, «φαοιὶ ῬΕΥΓ δὰ 45 ΡΓῸ [θη ΡΟΓῈ 

Ῥοβίμδο βιππάϊοβα ἀστιπε, δὲ δ ἤπδπὶ πβήιι ἀΠ]1- 
ΘΘΠΕτι5 ῬΘΡ Ποῖα, ἀθοϊαναῖαν. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΔ'. 

ΤΑΥ͂ πτν ν τῶ Ω ὸ ἜΣῸΣΣ 
ἰ χαὶ νῦν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς πρώτης ὥρας ἐργάζον- 

ΔΗ Ἐπ ρον 
ται, οἵ δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεχάτης, χαὶ τίνες εἰσὶν 

οὗτοι. 

Β ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τάχα γνωριμώτατόν ἐστι τοῦτο τοῖς πᾶσιν, ἐχ 

τῶν ἐν τῇ θεοπνεύστῳ Γραφῇ ἱστορουμένων " ὅτε 

πολλοὶ μέν εἰσι, χατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου μαρτυρίαν, 

ἀπὸ β ἃ ἱερὰ "γράμματα μανθάνοντες " 

πολλοὶ δὲ, οἵ, κατὰ τὸν Κορνήλιον, τοῖς μὲν φυσι- 

χοῖς χινήμασιν ὑγιῶς χρώμενοι, εἰς δὲ τὴν χατ᾽ 

ἐπιστήμην τελειότητα β βεάδύγοντες; διὰ τὴν ἀπόλει- 

ὧν τῶν διδασχόντων. Πῶς γὰρ - πε στεύσουοι, φη- 

σὶν, ἐὰν μὴ ἀκούσωσιν; Ἐλν οὖν οὐ μοῦ τινὰς εἰ- 

ναι, χατὰ τὸν Κορνήλιον, περὶ μηδὲν μὲν χαχὸν 
ΡΟ γε τ 

( ἀσχολουμένους, ἐν δὲ ἐπιθυμία τῆς τελειότητος τὰ 
ξ π ρατ νες 
δυνατὰ χαὶ εἰς γνῶσιν ἥχοντα χαλὰ γνησίως ἐπι- 
ΓᾺ ᾿ , ἐν α Α ὃ Θεὸ Ἂ ,γ..- ΕῚ 
δεικνυμένους, τούτοις εὸς χαρίζεται ἃ χαὶ τῷ 

Φ , ᾿ » , 

Κορνηλίῳ, μὴ τούτοις λογισάμενος τὸν παρ θοῦ τα 

χρόνον τῆς ἀργίας εἰς ἔγχλημα, ἐπεὶ μὴ παρὰ τὴν 

αὐτῶν αἰτίαν, ἴ ὡς εἶπον, ἐγένετο, τῇ δὲ ἐπιθυμία 

ἀρχούμενος, τῇ φανερω ωθείσῃ διὰ τῶν χατὰ χαιρὸν 
σπουδαζομένων, χαὶ ἐπὶ τέλει ἐπιμελέστερον χατορ- 

; 
θουμένων. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΆΑΤΙΟ ΟΟΧΧν. 

9, Οἰπι Ἰοπεῖπιις αϊχοτὶξ : 

ΘΟΠΘΤΟΡΑΙ π᾿ ΠΟΙΏΪΠ6 τη60., 1θ] διηῖ ἴῃ ἸηΘ ἴὸ 

ΘΟ : φοπιοίο ποο αϊρπὶ εἰπεῖ ρμοίονίπιιις. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΘῈΣ πὶ ΠΟΙΉΪΩ6 ἈΠΠΟΥ} 15 ΘΟΠΘ ΘΘΆΕ δυιηϊ, 6]1ι5., 
4] 605 σΟΠΡΊ ΘΑ 5. ΘΟΠΒΙΠ ΠῚ 5016 ΟἸΠΠΠΪΠΟ 
ἄἀθροηὶ, οἱ δά {Ππ|| 5656 σοι ροπθΘ, τ σοηβ6- 

ἀααπίι" ᾿ρϑῖτι5. στα αηι., Θἰαπι6. σΟΠΙθΙἀσοαπὲ,, 

ΠΟΠ ἁιιθη} Π᾿ὰπὶ ΟἸΠΟΧῚΪ τη] τα ἀ11 Π ΘΟ] τ 180 

Τιάϊοῖο. {{Ὲ οπὶπὶ 4] ϑιηὶ ἃ}0 ΔΙΊ το νοοαιῖ, 5ἱ Εὶ τινος, εἰ μὲν σχοπὸς τοῦ θερίσαι 

"Ν οββιὶ νοῖαβ ΠΡ Ὺ οἵ ἈΠ ἄπο γράμματα μιχθό 

εὕπιις Με, ΑἸΗ ἀκ τ οἵ οἄϊπι πιστεύσωσι. 

{Π|0Ὶ ἀπ γεὶ ἰγδ5 [πθυῖη: Ὁ Τοῦ Κυρίου 

ἘΡΩΤῊΉΣΙΣ ΣΚΕ΄. 

εἰπόντος, Ὅπου ἐὰν ὠσι δύο ἢ τρεῖς 
κΥ 3 ᾽ὔ ι Ρ 

συνηγμένοι εἷς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐχεῖ εἶμι ἐν μέ-- 
σῳ αὐτῶν, πῶς τούτου χαταξιωθῆναι δυνη- 

θῶμεν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οἱ εἰς τὸ ὄνομα τινος “ συναχθέντες, πάντως 

ὀφείλουσιν εἰδέναι τὸν σχοπὸν τοῦ συναγαγόντος, 
᾿ 

χαὶ πρὸς αὐτὸν ἑαυτοὺς καταρτίζειν, ἵνα εὐαρεστή- 

σεως “χάριν εὕρωσιν, 
΄ 

καὶ μὴ χαχίας ἢ ἀμελείας 
ε 

χρίματι ὑποπέσωσιν. “Ὥσπεο γὰρ οἵ χληθέντες ὗὅπό 

πρόχειται τῷ χα- 

σουσι. 

ἃ Ἄορ. ρείπιιβ εἴ Ν᾽ ο55, τινος συνυγμιένοι. 



ἈΕσυ  ΒΑΕΈνΙυδ. ΤΙΛΟΤΑΤΑ͂,, 

λέσαντι, “ πρὸς αὐτὸ ἑαυτοὺς παρασχευάζουσιν, εἰ 

δὲ σχοπὸς τοῦ οἰχοδομῆσαι, πρὸς τὴν οἰχοδομὴν 

εὐτρεπίζονται " οὕτως οἱ χληθέντες ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
μνημονεύειν ὀφείλομεν τοῦ ἀποστόλου λέγοντος " 
Παραχαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὃ δέσμιος ἐν Κυρίῳ, ἀξίως 

περιπατῆσαι τῆς χλήσεως, ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πά- 

σὴς ταπεινοφροσύνης χαὶ πραότητος, μετὰ μαχρο- 
θυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη, σπουδά- 
ζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ 

συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. Ἕν σῶμα, χαὶ ἕν πνεῦμα, 

χαθὼς χαὶ ἐχλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς χλήσεως 

ὑμῶν. Σαφέστερον δὲ ἡμῖν παρίστησιν ὃ Κύριος τὸ 
πᾶν διὰ τῆς πρὸς ἕνα ἐπαγγελίας εἰπών" ᾿Εάν τις 
ἀγαπᾷ ἴυε, τὸν λόγον μου τηρήσει, χαὶ ὃ Πατήρ 

μου ἀγαπήσει αὐτὸν, χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, 
χαὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν. Ἃς οὖν γίνεται 
παρὰ τούτῳ ἣ μονὴ ἐχ τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν, 

οὕτω χαὶ τῶν δύο ἢ τριῶν ἐν μέσῳ ἐστὶν 
τὸ θέλημα αὐτοῦ χαταρτισθῶσιν. Οἱ δὲ μὴ ἀξίως 

τῆς χλήσεως, μηδὲ πρὸς τὸ "θέλημα τοῦ Κυρίου 

συνηγμένοι, χἂν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνῆχθαι ἐν ὀνόματι 
Κυρίου δοκῶσιν, ἀχούουσι" Τί με χαλεῖτε, Κύριε, 
Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 

γ ἐὰν πρὸς 

Δ91 
Α 

099 

"ἸΘθῸ ἴῃ ἀπἰπιο πα] που πὶ νοσᾶνὶ τ, δὶ πιο- 

τοπα ιν 56 Ῥαγαπΐ, δὶ νουῸ Θ ΠΠοαγὸ 50] ργορο- 
506}, ἀροϊπριπι 856. αὐ ταἀϊποαπάαμι : ᾿ἴὰ ΠῸ5., 
411 νοοδεὶ δι π18. ἃ ΤΟΙΪΠΟ., ΠΙΘΙΠΠΟΥῸ5 6556 ἐ6- 
Ἰθθπλι5. ἈΡΟΒΙΟΙΪ, ααΐ αἷξ : Οϑοθογο θοὸς ὁ60 υἱη-- 

οἷς ἐπ ]οπιῖπο,, εἰ εἰἴρτιο ἀπιϑιιϊοις υοοσαίίοπο, 

ιία τυὉορσαίὶ δεῖς, οτεπι οπιπὶ ἐμεπεϊ αἰ εἰ πιαπ- 

διιθιμϊπθ., ομιηὶ μαιἰοπίία,, σμρροτίαπίος ἱπινὶ- 

ὁθπι ἵπι οἰιαγίταί : 5οἰϊιοιἱ σογναγο τιπίταίοπι 

δρίγιειις ἐπὶ υἱποιιῖο μαοὶς. ἔὔπιιπι σοτριις., οἵ πίπαῖι5 

δρίγι{πι5, δἰοιι οἱ υοοσαιὶ Θείϊδ ἐπι πὰ 506 υοσά- 

«ἰογεὶΣ ϑδδίγ. ΑΡΟΥΕἾτι5. ἀπ [6 πὶ ΤῸΠῚ ἰΟἴαπι ΠΟΙΪ5 
Ἰ)ΟΠΉ Πτι5. Οϑίθ παι, μον ἰὰ ρυοπιϊβϑιιπὶ «οὰ ρεῖ- 

1.-τή. 

Ερ]ιες. ἢ. 

γαῦηὶ τππἰ οι ἔδοῖε ἷ5 νου 5 : δὲ ιιὶς αἰ ἰρὶι “οαπ. νή. 

Π16., ΘΓ ποποπι Ἰπθιηὶ δοΥνανὶι., οἱ ΠΡ αίεγ ἡϊειις 

εἰϊ σοὶ διεπι, εἰ ααἰ διιπὶ ϑοπὶθπι5, οἱ πιατισϊοτιθηι 

ἀρμα διιπὶ ἤαοίδηιις. ϑἴσουϊς ἰσίταν ΟΡβουν αι 
τηδη (4115. ΠῚ ἀρ οιιη) ΠΙΆ Π510 : δῖ0 «ποι ἴῃ 
πηθαϊο ἀπιουτιμὴ γ6] {ὐ]πππὶ οϑῖ, δὶ 56 δ {Π|5 νο- 

Ἰπιητατθ πὴ. σΟΠ ΟΥΤη νηΐ, Οὐ γογῸ ποὺ ὃχ νορὰ- 

το η]5. ἀἰσηϊταῖο, ποίμιο ἃ νοϊαπίαϊοπι Τ)ομἰ ηὶ 
ΘΟΠΡΟΡΘΘΑΓ 5 η1, [ἀπιοῖϑὶ ν θη τιν [ἰῖ556. ἴῃ πο- 

τὴΐπΠ6 Ἰλοπηϊπὶ σοαοιΐ, διμάίπιπὶ ἰΔπιθη : 

φοραίς πιθ ])οπιῖπθ,, ])οπιῖπθ,, εἰ ποθ αοϊεἰς 
σι εἰϊσο ἢ 

ἘΡΩΤΗΉΣΙΣ Σᾷς΄. 

Τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, Λοιδορούμενοι εὐλογοῦ-- αὶ Οιπι “Τροξίοἴιις αϊοαξ : Τγαπι πη] οἰ Πλῖι}, 6 -- αν ον. 
μεν, βλασφημούμενοι παραχαλοῦμεν, πῶς ὀφεί- 
λει εὐλογεῖν ὃ λοιδορούμενος: ἢ τί παραχαλεῖν 

ὃ βλασφημούμενος. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Καθόλου νομίζω τὸν ἀπόστολον ἐνταῦθα διδά- 
σχειν ἥμᾶς ἀπὸ τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν, ἀνεξιχαχία χρῆ- 

» ᾿ ; Ἁ » " » (6 ᾿ 

σῦαι " πρὸς πάντας, χαὶ ἀγαθοῖς ἀμείδεσθαι τοὺς 

πονηρευομένους " ὡς μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ λοιδοροῦντος 
, Ἁ “ μ} ᾿ 3. 4 " 

γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ παντὸς πονη- 

ρευομένου, πληροῦντας τὸ εἰρημένον - Μὴ νιχῶ 

οΝείογος ἄπο ΠΡγὶ πρὸς τοῦτο. (οἄοχ δοβδ5. πρὸς 

τοῦτο χατασχευάζουσι. 

ΓΆΡ. Ρυΐπηιβ ἀγαπᾷ με, τὰς ἐντολάς μοὺ τηρήσει, δὲ 

ες εἰϊ φὴς πῖὸ, ππαπάϊαία πιθα ςοννανῖξ. 

» Οὐάεχ 9]. θέλυμα τοῦ θεοῦ, διαιίνι οὶ χἂν 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΥΙ. 

ΠΟΙ οἰ Πλ115 : ἀτιπὴ Ὁ] ΔΒ "ΘΠ Πλιι1", ΘΟ ΠΒΟΙ αμλι" : 2’ 

ψιιοπιοίῖο τπαῖθ αἰἰϊοτις ἀεθοὲ ᾿οποάϊοονο, οἱ 
ψιιάπι οοπϑοϊαιίοτιοηι ἀεἰιίδονο ἀοδοὶ χιιὶ σοπ-- 
νἱἰϊς αὐοίιιι. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τῃ ππίνθυϑιπι Θχἰϑέϊπηο Αροβίοϊιπι {ΠΠΗ͵ | ἢΐς 
ἀοοονο. ΠῸ5. ΘΧΘΠΊΡ]ΟῸ 810... αἱ Ῥαιϊθητἴα, αὐ Πλι: 

οΥσα ΟΠ]Π65) ᾿Ι541ι0 4 πιαϊὰ [ἀοῖτιπ!, ὕοπα τὸ- 

Ροπάδηλαϑ : ἀξ νἸ θ]ῖοθὲ πὸπ πο 0 οὐαὶ ππα!οε - 

608, 566] Θ[ΔΠ} Οὐσὰ “ΘΠ 116 πα] ἰϊοιιηι παπς 
ΒΟΓΥΘΠΊΙΙ5. ΡΟ ΠΕ γα ΠΟ Π ΘΠ, ρου Ποϊανηιβαιο ψιοὰ 

ἐπὶ ταὐτό. οἴογοβ ἰγο5 ΠῚ χὰν ἐπιτοαυτό. Μοχ Βορ, 

ῬΓπλι5 τί με λέγετε, χύριε, 

» οου]α πρὸς ἱπορίο ἴπ ὁ 115. ομνῖσϑα Γπογαΐ : 5οιὶ 

ὁᾶπὶ ὁχ νοι γί ιι5 πὰ α} 15 ΠΠΠουἷς τ οβυ  επιΐπητιο, 

Οιμὰ ζμς. 6. ἠδ. 

, 
ἡ. 



οιπ. τὸς 
21. 

Ἐεαϊ.ἤο. τ. 
«ρει ΧῸᾺΧὶ 

ον. ταις 

-τἋὦ. 

2. Οοτ. 7. 
ρ. 

Ἐπα. 5.21. 

Πονα. Τ01Ὸ 
--᾿Ἰ2. 

5. τοῦ 

ἀϊοίιπι οϑὲ : ΛοΪΐ υἱτπιοὶ α 
ὕῬοποὸ πιαΐμιπι. 110 ἀὐιῖθ π], ΘΟ Π5Ο]ΑΡΪ ,. ΠΒΌΓΡΑΓ 

580 161 Θουριαγα, ΠΟῚ ΘΧ τ5ι1 οΟηϑιιθῖο, 5664] αὐ Δ ηΪ- 

ΤΉ11} ἢ οΘΡ πὶ ψΘΡ ΓΑ 15. ΠΟΙ απ. δά άιιοαξ, νϑ- 

1 που Ιοοο : (ογποϊαπιϊχι μορτείμηιν ἡπειίπι,, 
αἰοῖς 16. Οὐΐπ οὐ ΑΡοβίο!β αἷὲ : Ζ72)6οίθγο 

ὀπῖηι υἱάογθ ὑο5., τι αἰϊφμϊά ἱπυρογίϊαν υοὐὶς 

δγαίϊω οριγ πιαἰὶς αεἰ οοπ ΠΡπιατιος ὐος, ἰώ 65, 

δἰπιμῖ σοπϑοϊατὶ ἵτι υοὐὶς, ρ6 1 δαπι ψι ἱπνίοοπι 

ὁδί, Πάσπι υϑείταμι αἰπιιθ πιθατη, τ οἵ 410] : δα 

ιιῖ σοπϑεοίαίιιτ' ᾿τιηιῖϊθ5, σοτιδοίαίιι5 ἐπἰ τι05 7265 
ἐπ αἀνοπῖι Τὶς 

γιαῖο, 56 υἷποθ ἵπ 

ΒΑΒΘΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΙΣ ΘΑΡΡΑΠΟΟ. 

" 

ἈΒΟΘΗΙῈΡ, 

ὑπὸ τοῦ καχοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ χαχόν. 

Τὸ δὲ παραχαλεῖν οἶδεν ἣ Γραφὴ τιθέναι, οὐ χατὰ 

τὴν χρῆσιν τῆς συνηθείας, ἀλλὰ πρὸς τὸ συμδιδά- 

ζειν τὴν χαρδίαν εἰς πληροφορίαν τῆς ἀληθείας, ὡς 

ἐν τῷ, Παραχαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει ὃ Θεός. 

Καὶ ὃ ἀπόστολος δέ φησιν" ᾿Επιποθῶ γὰρ ἰδεῖν 

ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδὸῦ χάρισμα ὑμῖν πνευματιχὸν 

στηριχθῆναι ὑμᾶς " τοῦτο δέ ἐστι, συμπαρα- 
» ᾿ 

εἰς τὸ 

χληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως 

ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ" χαὶ ἀλλαχοῦ" Ἀλλ᾽ ὃ παραχα- 

λῶν τοὺς ταπεινοὺς, παρεχάλεσεν ἣμᾶς ὃ Θεὸς ἐν 

τῇ παρουσίᾳ Τίτου. 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΧΥΙ͂Ι.. 

ἔλισιιηι Ορογ θαὶ τιταιετη τη 116 δα “μι θη, 

αἰϊῖς ραϊοξαρσογο : ἀπ οτίηι οἰ δὲ ρμογοιιαδιίηι {μ6- 

τί, στθηι 410 ΘΟΥ ἔπ, [260 6556 ϑῇ'αἰαηι, Θάπι 

ἀοὐεαϊ ἀριια σοί ρϑιίηι οΟτιι6 6. 

ΒΈΘΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΜΘΠΊΟΡ65 ϑθπίοηιϊς Ποῖ, αὶ ἀἸχὶξ μον ΡΙΌρΡ 6 - 

ἴδηι], 7 υοὐῖς ψιιὶ ργμάογιος Θοἐἰς ἐπι οὐ οὶ ρος, 

δἰ σογάπι οὐ δίροὶς δοϊθπίθ 5, ̓λθ 116 ΠΟΥ ΠΊ66 

γουοστι ἢ ΑΡΟΒΙΟ]1, 7 6δίάθγο ἐπΐμι υἱάθγθ ὑὸς, 

μὶ αἰϊᾳιϊα ἱπιρογτατ' υονὶς στα οριγιαϊὶς αὐ 

δον γι ατιος ὑὸς, ἰὰ Θεί. οἰππτεῖ σοτιδοίατὶ ἐπ νο- 

δ, ΡΘΓ δαπὶ ἡτι ἱπνίοοπι θεῖ, πάθην τϑείγαπι 

αἰιι πιδαπι, ΘΟ. 1] ΟΓΘ. ΠΟΘ γ85 ΠΟΘ[Γ 5. ΟἸΙΠῚ 

115. «αὶ ΠΟ}15. ΟΠ] ΠΟΥ 551 1} 51 πη... ΤΌ Ζ116. {π1ΠῈ 

ΠΔ6] τὰπὶ ρει θη ϑρθοίμηθη ἀθάθυιιηΐ, πθοθθ56 

6556 Δ. } 1 Δ ΠΊ111" : ταῦ ἀπ ὶ «ιιο ΘΥΡΌΠΘΙΙΠῚ Θϑῖ, 60 υ- 

γραῖαν, ἀαΐ θα γθοῖθ ἔκοίτιπι οϑι, δια ΠἸαταν, 

5᾽ο]ιιθ. οἰ Γρ Δ Πλι5. ΠῸ5. ΠΙΘΙΠΟΡ απ 7απὶ {π|6}]-- 

οἴη), 404 Δάἀνθυβιιηι 605 ἡ] ἴῃ 5  ρ5ῖ5 ρυάθη- 

ἴδ5 διιπῖ, ῬΡοΪαίιιπι δϑῖ. 

ὁ ΔΗ οἱ Βορ, βεοιπάπι ἐν πληροφορίᾳ τοῦ ἀρέσκον- 
τὸς θεῷ γενόμενον, παρ᾽ ἑαυτῷ. 65. ρυίπιιβ ἐν πληρο- 

φορίᾳ τὸ ἀρέσχον θεῷ γινόμενον ἐκ ἑαυτῷ. Ἀ65. ἰογῖτι5 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΖ΄. 

Εἰ χρὴ ἕκαστον ἀνατίθεσθαι καὶ ἑτέροις ἃ φρονεῖ, 

ἢ ἐν “πληροφορίᾳ τοῦ ἀρέσχειν τῷ Θεῷ τὸ γενό- 

μένον, παρ᾽ ἑαυτῷ χατέλχ ειν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εν βαωενκοι αὐ σα νρς γε.» 55} 
Μεμνημένοι τῆς τοῦ “Θεοῦ ἀποφάσεως, εἰπόντος 

διὰ τοῦ προφήτου Οὐαὶ οἵ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, χαὶ 

ἐνώπιον ἑαυτῶν ἐπιστήμονες - χαὶ τοῦ ἀποστόλου 

λέγοντος, ᾿[δπιποθῷ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ 

χάρισμα ὃμῖν πνευματιχὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι 
- .Ὁ ) - - Ἀ ὑμᾶς" τοῦτο δέ ἐστι, συμπαραχληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ 

ῬΑ μα ταν , ἘΡΣΕΝΣ τον Σ 
τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε χαὶ ἐμοῦ " λογιζό- 

μεθα ἀναγκαῖον εἶναι “ἀνατίθεσθαι ἡμᾶς τοῖς ὅμο- 
΄ Ἂ; 9. δ. Ἰα ὃ “Ἂν , “ ,ὔ ὶ ἐς 

ψΨύχοις, καὶ ἀπόδειξιν δεδωκόσι πίστεώς τε καὶ συνέ- 

σεως, ἵνα ἢ τὸ πεπλανημένον διορθωθῇ, ἢ τὸ ἦχρι- 

δωμένον βεδαιωθῇ, καὶ ἡμεῖς φύγωμεν τὸ προει-- 

ρημένον χρίμα, τὸ κατὰ τῶν ἑαυτοῖς συνετῶν. 

αἰ ἴῃ σοπίοχῖα., 

ἃ (οᾶεχ (Ο]Ρ. 

Π ἈςΡ. Ῥτίπιιιβ 

τῆς τοῦ χυρίου. 

ἀνατίθεσθαι ὑμᾶς. 
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192 ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΗ͂. 
ἦ 

Εἰ ἐπὶ παντὶ πράγματι πληροφορεῖν χρὴ τὸ θέλη- 
μα τῶν σχανδαλιζομένων,, ἢ ἔστι τινὰ, "ἐφ᾽ ὧν 
οὗ δεῖ ροσποιεῖσθαι,, χἄν τινες σχανδαλίζωντα'. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Σαφῇ τὴν ἐν τούτοις διαφορὰν ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ 

ἐπερωτηθέντες ἐδηλώσαμεν, χαὶ τὴν περὶ τούτου 

ἀχρίδειαν, ὡς δυνατὸν ἡμῖν, παραδεδώχαμεν. 

ΙΝΤΕΒΒΕΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΥΠΙ. 

ζτιγιτα ϑοϊιπίας θοτιίπι ψιὶ σοαπεϊαϊ ταπίϊιτ,, ἵτι 

οπιπὶ Τὸ ΡΥΌΓσιις ζαοίοπάα εἰ, απ ροίζι5 σἰπὲ 

χιιαάαπι, ἵτι φεῖνιις οἰπιμϊαίοτιο πεπάϊιπι τιοπι 

δἷε, οἰϊαπισὶ σοαπέαϊιπι μαιαπίιτ' ποτιπμϊι, 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Μαπί[οϑϑίαμη Φυοά 4πὶ ᾿π 5 «ἰοῦ 6 οβίθη- 
αἴπιιϑ., οαπὶ ᾿πίθυγ στ Εἰ ΘῈ ΠΊΔ5 5110 ἰοσο, δὲ πιᾶ- 

Β χίπια {πᾶ βοξα Πη115 οαγα, Θὰ (16 ΥῈ (ἰἰ55 ΓΕ  ΠΉ115. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΚΘ΄. 

Εἰ χρὴ τὰς ἀπηγορευμένας πράξεις ἀνεπαισχυντό- 
τερον ἐξαγορεύειν πᾶσιν, ἢ τισί" χαὶ ποίοις 
τούτοις. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἧ ἐξαγόρευσις τῶν ἁμαρτημάτων τοῦτον ἔχει αὶ 
τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἣ ἐπίδειξις τῶν σωματιχῶν πα- 

ρῶν. Ὥς οὖν τὰ πάθη τοῦ σώματος οὐ πᾶσιν ἀπο- 

καλύπτουσιν οἵ ἄνθρωποι, οὔτε τοῖς τυχοῦσιν, ἀλλὰ 
τοῖς ἐμπείροις τῆς τούτων ἢ θεραπείας " οὕτω χαὶ ἢ 

ἐξαγόρευσις τῶν ἁμαρτημάτων γίνεσθαι ὀφείλει, 
ἐπὶ τῶν δυναμένων θεραπεύειν, χατὰ τὸ γεγραμ- 
μένον " ὑμεῖς οἵ δυνατοὶ, τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδὺυ- 
νάτων βαστάζετε᾽ τουτέστι, “αἴρετε διὰ τῆς ἐπι- 
μελείας. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΧΙΧ. 

“1π| οροτίεαξ σπυεἰϊας5 αοίϊοπες οἰίγα νετεοιιιάϊαπι 

οπιπιῖϑιι5 ἀδίορεγε, αὶ αἰϊφιῖνιις ἀμπιίαχαί, 
εἰ φιΐπαπι ἐὶ εἰπί. 

ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

ϑεγναπάα δϑὲ γαῖϊο θα θπὶ 'ῃ ρδοσδίογιπι Θ0η-- 
[ἐϑϑίοπθ, {{|ὲ86 ἴπ ἀείοσθπαϊθ σΟΥρΡΟΥ5. ΠΠΟΓΡῚ5 
δά θοῖαγ. Οοπηδἀπηοάτιπι ᾿σΊ ΓΙ ΠΟΓΡΟΥΙ5 ΠιοΥ-- 

"Ὸ5. ΠῸΠ ΟΠΙΠΐΡιι5. ρμαἰείδοϊπιπε Ποπηΐποθ, ποάπ6 
4υϊθυϑν 5, 564 115 411 Πογπῦ σαγαπάογιμ ρογἰ 
5πηξ : ἰΐὰ Ποσὶ συοαιθ ἄθραὲ ρῥϑοσαίογιπι ςοη-- 
[δϑϑῖο, σογᾶπι 1ϊ5, 401 σα Πεθο ροϑϑὶπε, ργοῦξ 

βου ρίμπη δϑὲ : 705. 4υἱ [ογίθθ δϑιϊβ, πῆ γπἴαῖθ5 
ἀεὶ ρογίαϊο : πος εϑῖ, ουγα ἂὸ αἰσθητὰ 
γοβίγα (ΟἸ]116. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΛ΄. 

Τί ἐστι λατρεία, καὶ τί ἐστιν ἥ λογικὴ λατρεία. Ρ 

ἈΠΟΚΡΙΣΙῚΙΣ. 

Λατρεία μέν ἐστιν, ὡς λογίζομαι», ἢ “ συντετα- 
μένη, χαὶ διηνεχὴς, χαὶ ἀμετεώριστος περὶ τὸ 

ἃ Ἐδτι ἀφ᾽ ὧν. Αἱ φυαίποτ Μ55. ἐφ᾽ ὧν. Νέεο [ἴα 
πλμΐίο ροσὲ ἄϊο Μίε5, ουὐπὶ οβ5. χαὶ τὴν ἐν τούτοις 

ἀχρ. 
ν Ψοσϑιϊ γοξιις ΠΠρον οἱ Ἀδρ. ῥεῖπιιις τῆς τούτων ἐπι- 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧ, 

μία οἷξ σαι, οἱ ψιιῖς οἱξ ταιϊοπαϊὶς σεϊέτις. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙ͂Ο. 

Οὐ 5. οϑὲ.,. αλ ορίπον, ᾿ἱπιθηΐα, ρογροίπδηιιο, 

πϑο ἱπίογγιρία 6]05 4 οἰ τα, σα! ταγὰ : 56 ε15-- 

μελείας χαὶ θεραπείας. σοάεχ (0]Ρ. διὰ τῆς τουτων ἐπι- 

μελείας. 

Βοος. ρτίπιιις αἴρετε διὰ τῆς θεραπείας. 

ἃ ἘΔΙιῚ συντεταγμένη. Οὐἶοχ Οὐοπιρεῖ. εἰ αἰϊῖ {το- 

ον. 

Πονι 



Ὶ. (σν.1Ά. 
2. 

Ἰοιη. τ. 

:, 

Ῥταϊ ὙΧ 81 

105. 

Τυϊά. ν. 2ή. 

ΔΙ 1.7.3. 

102 5. 

Οὐπποπ αο ἱπίθ δὶ γα πα οπι Ἰηἴον οἱ ἰννὰ- 

τἰοπαίθιη οὐ] τη}, ἀθοαναι ΠΟ 15. ΑΡΟβίο] 5, οαπὶ 

αἷτ, τηοο 4ιῖάθμι : ιϑοϊεἰς ψιιο οι σοηΐοθ5 65- 

ϑοἰἰς, αὐ οἰμιίαογα ππιιία., ργομέ ἀπιοοῦ αἸεϊγιὶ, 

ἐναϊς : τὰοάο νοῖὸ, χμιϑοίθ σοῦροτα υϑείσα 

Ποκίίαπι υἱνοπίθηι., σαποίαπι, 1260 ρμ]ασοπίθηι, 

γαϊϊοπανίϊο οὐδοχιίιηι ὑδπίγιιι. ΟἿ] Θηΐπὴ 1, 

ΡΓΌΣΕ ἀπιοῖταν, γϑ 1} οὐ] τι πὶ ἸΡΓΔΠ ΟΠ] Θὴι : 51- 

ἀαϊάθηι πὸπ᾿ Ρ θοιιπἴδ ΡΆΠΟΠ6, 566 5110. ᾿π] 0 6 {πὶ 
ἀἴψαθ γοἠ παῖ ᾿πηρι 5115, ἀπ οΘ ΠΕ15 ἃν [10 4πιο- 

«πονϑιϑυτη (ἰπποῖ πιν, ἃ0 Θιϊλ ἢ} Ὀ ΘΟ ΓΘ Ρ 56 ΠΓ ΘΠ ΓΔ ΠῚ 

[ογταγ : 4] νΘΓῸ ΓΆΠΟΠΘ πα ΘΓ ΘΟΠ51Π0 θΟΠΟ, 

ΤΠ] ΓΔ 116. Οὐ ἃ 5ΘΙΠΡΟΥ δὲ ἀρ] 46 14 «ιοά 60 
ῬΪαςοῖ, βροοῖαι οἱ ρϑγαρηῖ, ἃ} 60 ΘΟ ΠΟΙ ἔτ ΠΙᾺ - 

ἀλύαπη γι ]Ο ΠΑ} 15. ΟΌ]τπ|5.,. Πιχία οαπὰ 4π] ΕἸΧῚΕ : 
Ζισοτπα ροαϊϑιις πιοὶς ἰδ ἐπα, οἱ ἰπιππιθηι 5 θην 15 

πιοῖς; ἃ0 ὙΌΓ515 : (οπϑὶἑτμην πιθιίπι, {ιι5{{|6α-- 
ἐἴοπος {π. 

ΒΑΒΘΙΠΙ ΟΥ̓ΒΑΚΈΕΣ, ΘΟΑΡΡΑΘΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ, 

λατρευόμενον θεραπεία" τὴν δὲ διαφορὰν τῆς λογιί- 

χκἧς λατρείας χαὶ τῆς ἀλόγου 
ΕἼΡΞΕΙ ἂν } ἀπόστολος εἰπὼν, ποτὲ μὲν, Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη 

͵ 
Ἐαε ΞΞρς ἡμῖν ὃ 

- Ἧ ππν βεὺς ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα, ὡς ἂν ἤγεσθε, 
ῬΨ , ΑῚ ἀπαγόμενοι ποτὲ δὲ, Παραστήσατε τὰ σώματα 
«ς - , -Ὁ -“ -᾽ ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, 

λ Α - τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. Ὃ μὲν γὰρ, ὡς ἂν 
ΡΞ 3 , ν , , 
ἄγηται, ἀπαγόμενος, ἄλογον λατρεύει λατρείαν, 

ἅτε μὴ ὑπὸ λόγο θηγουμέ ἰδία Γδουμῇ χαὶ τε μὴ γου χαθηγουμένου, ἰδία ᾿δρομὴ χαὶ 
ἢ ΝΣ ἘΣ ΕΙΣ 

προθέσει χινούμενος, τῇ δὲ τοῦ ἄγοντος ἐξουσίᾳ, 
Δ αν τ ὙΠ 5,2 , Ν 

πρὸς ὅπερ ἂν ἄγηται, χαὶ ὡς οὐ θέλει, φερόμενος 
ἊΑ ἣ , -- “Ὁ “- 

ὃ δὲ μετὰ λόγου ὑγιοῦς καὶ βουλῆς ἀγαθῆς σὺν πολ- 
δι Ἶ Ξ προσες 
λὴ φροντίδι δ τὸ ἀρεστὸν τῷ Θεῷ πάντοτε χαὶ παν - 

δα , τ Ξ - 
ταχοῦ σχοπούμενος χαὶ χατορθῶν , οὗτος πληροῖ 

Δ ΝΛ, - -Ὁ οἡ 

τὴν ἐντολὴν τῆς λογικῆς λατρείας, κατὰ τὸν εἰ- 
, ᾿ πόντα- Λύχνος τοῖς ποσί μου ὃ "νόμος σου, καὶ 
ΠΥ ΩΣ τ ΚΣ ξ φῶς ταῖς τοίδοις μου - χαὶ πάλιν " Καὶ ἣ συμύου- 
; 

λία μου, τὰ δικαιώματά σου. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧΣΙ. 

δὲ ἤγαίεν ἐπιϊφιιο 56 σϑγαὶ ἐπ πῖθ, οἱ ἐπιίηιϊοιι5 δι 

πιεῖ, ἀπ αἰϊψιιανο ςασογεῖος οἰΐαηι, ατὶ ἰοθαὶ 

τυϊμὶ ἀαία (ὁ ἱνϊηϊοῖς ρυοορία οἰΐαπι ἐγρα 

ἐἰ{πιηὶ 5ΟΓΡ ΩΤ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΝΠ πὶ Τ)ΟμΉ  Πτι5. ἴηι {γ 4115. (6 ΠῚ ΠῚ] Οἷ5. Π]Δ 

αι, πϑίιιθ ᾿μἰπηϊοὶ, ΠΘι16. ἐπ᾿ ΠΉ 1 15. (Ἰδου 6 ἢ 

ὈΧΡΥΘβσῖ. τ Ζαΐῃ ρΟΙ 5 [πὶ 115. 40] ΟΡΘΙΟ5 σνδάπι 

Ῥ δδίαπτ, [ἀ6 ΠῚ ῬΘΟΟΔ ΓΙ ΠῚ ΘΑ ΤΠ5. 6556 Πα ΙΟΑΥ 

οαπὶ δὰ ἴρ5ὸ5 ἀἰχῖε: Ομ ατίθην οἱεο5 [ἐπι απι 

ἐπι οσμῖο {τ αἰτὶς {πὶ, (τα ϑηι Ὁ ΤῸ ἧπι Θοτεῖο {πιο τιοτ 

“ἰος Ὁ Μαχίμιο ᾿σῖταν ἴῃ ΤᾺ Π|015. οἱ ἴῃ τὶς αὶ νἱ- 
ἀἰδηται" 6556 ΡΥ Ὡ ΘΙ ἈΠ ΠΟΡΟ5, Ορ 5 δὲ 5[π610 ἃ0 Θ0η- 

ΘΙ Φουα ποπο, αἰ οἱ ἀθ θ᾽ Π οἰ Γὰ ΠῚ ῬΓῸ Ο]5 5156 ἴῃ 

Θομβοϊαπάο, 5ἶνο ἴπ γα σι η 0 οὐ ΟΠ ΘΙ ΗΓ 

Ἰομῖταῖο. διιβοι θ᾽ ἃ Πλ115.. ΘΕ ΤΟΙ 1115. ΟΙΠΠΙΡιι5., ΘΧ 

Τροιαἶπὶ τηαπηάαίο, οὐρὰ 0505 ΟὈξαυῦν 115, ποϑιηθῖ- 

συντεταυένη, Μοχ Ὑο5511 νϑῖαβ ρου περὶ τὸν λατρευό- 

ψμενον λατρεία. 

α (οἄοχ δοβδβ. ἄγηται, ἀπολογούμενος. 

τ Ἑδιο Ῥανῖβ. ὁρμῇ δὲ καί. Νοου]α δὲ πεάιο ἴῃ 

ΑἸ 5 απ ιῖ5, ποάαθ ἴῃ γον θιι5 ᾿ρτῖβ Ἰοσίταν, 

5. ἘΠῚ οἵ Ἀδρ. βοοιπάιιβ φροντίδι τὰ τῷ... .. δο- 

ος. δα. [ογεῖτι5. οὲ ΟΟ]Ρ. 

ΡΥϊπλιι5 ῬῸ ἀρεστὸν μάθοι ἀ 
χοῦντα σχοπούμιεν αἰ ἴῃ οοη- 

τοχία, Ἀοκ 

ἡπ ΤΟΙ ]15 σοπβο ἢ ΕΓ ΟἰιΠὶ Διο [15 4πὸ5. τπὸχ αἰκχὶ 

χὸν : 564 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΟΣλα΄. 

Πὰν ἀδελφὸς πονηρε ύηται εἰς ἐμὲ χαὶ ἐχθραίνη 
Ε , ΕΓ , 

μοι, [τὴ ἐνίοτε χαὶ ἷξε ρεὺς εεῖ ξεζςεστι μοι τὰς ὁξοομε- 

νᾶς μοι περὶ ἐχθροῦ ΠΑΝῚ χαὶ ἐπ᾽ " αὐτῷ φυ- «μοῦ περὲ ἐχύρου ς ΕΊ Ὁ Φ 
λάσσειν. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ Κύριος ἐν ταῖς περὶ ἐχθρῶν ἐντολαῖς, οὔτε 

ἐχθροῦ » οὔτε ἔχθρας πϑοῦτοι ἢνίξατο - μᾶλλον δὲ 

ἐπὶ τῶν ὕπερ ἐχόντων υβαθμῷ τὸ αὐτὸ ἁμάρτημα 
᾿ ἘΣ Ξῃ 

βαρύτερον εἶναι ὡρίσατο, εἰπὼν πρὸς αὐτούς᾽ Τί 
; ᾿ Ἂς ἜΜΟΝ στλος 

δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελ- 
ὦ ταὶ ἔξ τὐδύτ να ἤρα 

φοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοχὸν οὐ χατα- 
- ," ἤπ ρ κα αν ἐν δυς , λαῦναν. ν 

νοεῖς; Μάλιστα οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων χαὶ τῶν δο- 

χούντων εἰναι 
Ὰ Σ ᾿ 
ἐπισχέψεως " ἵνα χαὶ τὴν ὀφειλομένην ἐπιμέλειαν 

ΞΟ δ , ᾿ 
ενοοζοτερῶν, σπουοὴς χρεια χαι 

Ὁ 5: ὦ ν Η λῆσε ἜΣΚΕΝ  νθες Ἐπάν 
αὐτῶν, εἴτε ἐν παραχλήσει,, εἴτε ἐν ἐλέγχῳ μετὰ 

τὴ προσηκούσης μαχροθυμίας ποιησώμεθα, χαὶ 

τὰ λοιπὰ πάντα, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου ἐντολὴν 

᾿ρυῖ5. 

᾿ (οοχ (0]Ρ. εἰ Ὑοβ5. ὁ λόγος σου. {πά46 γυϊβαία, 

Ζαιοενπα ρεάϊϑιις πιεὶδ ϑδγϑιιπι ἐππιπι. Μοχ Βορ. ρυὶ- 

πλι5. αἱ συμῥουλίαι. 
α ψεῖίετοβ ἄπο ΠΥ] ἐπ᾿ αὐτοῦ . ἘΔ ἐπ᾿ αὐτῷ. 

» ἘΔ εὐ Βοος. Ξοσπηάιι ὑπερεχόντων βαθμῶν, πηα]ο, 

ΑἸΗ τὸ5 Ν55. βαθμῷ, Ρεπο. 

ε Βοσ. αν αὐτῷ. Μὸχ Ν ῬΥΐπλι5. εἰ 085. ἐπ 

ἐλέγχῳ. Ν οου]α ἐν ἴπ ἐατς ἀοκιάογαίαν. 



ἈΕΟυΚῈ ΒΑΕΥΒ ΤΑΛΟΤΑΤΑ͂,.. 

ἐπ᾿ αὐτῶν παραφυλάξαντες, ἀνυπαιτίους ἑαυτοὺς 

χαὶ ἐν τούτῳ τῷ μέρει φυλάξωμεν. 

γ|}} 

᾿ρ505 ἱποι!ραῖοβ ἱπ πὰς 4Ο116 ῬΑ Ο ΒΟΥ ΘΠι15, 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΛΒ΄. ΙΝΤΕΒΆΟΘΆΤΨΙΟ ΟΟΧΧΧΗΙ. 

αν τις ἀδικηθεὶς “ὑπό τινος, μηδενὶ ἀνάθηται, λό- Ὁ Αἰ σιιὶς αὖ αἰΐψιιο ἐπι) ιγῖα ἀρίοοιπις, πιοπεϊπιῖ ἰε 

ῳ μαχροθυμί ὶ ἀνεξικαχίας, δόξη δὲ τῷ γῳ μαχροθυμίας καὶ ἀνεξιχαχίας, δόξη δὲ τῷ 
Θεῷ ἀποδιδόναι τὸ χρίμα, εἰ χατὰ Κύριον ποιεῖ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

'ῬΓοῦ Κυρίου εἰπόντος, ποτὲ μὲν, Ἀφίετε εἴ τι 
ἔχετε χατά τινος" ποτὲ δὲ, ᾿Ἐὰν ἁμάρτη εἰς σὲ ὃ 

ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ χαὶ 

χαὶ αὐτοῦ μόνου. Ἐάν σου ἀκούση, ἐχέρδησας τὸν 

ἀδελφόν σου" ἐὰν δὲ μὴ ἀχούσῃ, παράλαδε μετὰ 

σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 
χαὶ τριῶν “ σταθῇ πᾶν ῥῆμα. ᾿Εὰν δὲ παραχούσῃ 1 
αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐχκλησία. ᾿Κὰν δὲ χαὶ τῆς ἐχχλη- 

σίας παραχούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὃ ἐθνιχὸς χαὶ ὃ 

τελώνης" τῆς μὲν μαχροθυμίας καρπὸν ἐπιδείχνυ- 
σθαι χρὴ; τῷ Θεῷ τὴν προσευχὴν ὑπὲρ τοῦ ἠδικη- 

χότος ἐξ ἀληθινῆς διαθέσεως προσάγοντα χαὶ λέγον- 
τα Κύριε, μὴ στήσης αὐτῷ τὴν ἁμαρτίαν, ἵνα 
μὴ; ὡς ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, "ἔνοχος γέ- 

νηται τῇ χρίσει. Τὴν δὲ παράκλησιν τῷ ἠδικηχότι, 
καὶ τὸν ἔλεγχον ἀποδιδόναι ἀχόλουθον " ὅπως χά- 
χεῖνον τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς 

ἀπειθείας ἐλευθερώσῃ. ᾿Εὰν δὲ ἀμελήση χαὶ λόγῳ 
δῆθεν τῆς ἰδίας μαχροθυμίας ἐφησυχάση, διπλῆν 

ἁμαρτίαν ἁμαρτάνει " ὅτι ὅτε αὐτὸς παραδαίνει τὴν 
ἐντολὴν τὴν λέγουσαν " ᾿Ελεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλη- 
σίον σου, χαὶ οὐ λήψη δι᾿ αὐτὸν ἁμαρτίαν, καὶ 
χοινωνὸς τοῦ ἁμαρτάνοντος διὰ τῆς σιωπῆς γίνεται" 

χαὶ ὅτι τὸν δυνάμενον ἴσως χερδηθῆναι διὰ τῶν 

ἐλέγχων, χαθὼς καὶ ὃ Κύριος διετάξατο, τοῦτον 
ἡ ἀφίησιν ἐναπολέσθαι τῷ χαχῷ. 

ἃ Ψοβοὶὶ γοίυβ λον οὐπὶ 4}115. ἀπιοΡριι5 παρά τινος, 

Ῥαυΐο μοβὶ Ἀδρ. ρῥυΐπιις εἰ χατὰ θεὸν ποιεῖ. 

ὁ Ἀος, ῥυΐπιις σταθῇ πᾶν. ΑἸ1Ι Μ55, οἱ ἐπὶ σταθή- 

σεται. 

ΓΟ οάοχ (0}}. ἔνοχος ἔσται. 
ξ Απεψαΐ ἄτιο ΠΠρεὶ ὅτι καὶ αὐτός. Πϊάοπι οατιὶ πα- 

»- - 

Ε 

τοίογαί, ἰθπζαιὶς οἱ ραιϊϊοπίϊ στγαίΐα,, οἱ 1) 60 

γοἰἑιφιιονο ἡμαϊοίιεπι, υἱάθαί", ἀπὶ σθοιιπάδειπι 
Τονεΐπιπι [αοϊαξ. 

ΒΈΒΘΡΟΝΒΞΟ. 

Οὐαὶ Πομΐπιι5. ἀἰχουῖε ποο αυϊάοπ), 7) πη-- 
εἰϊο οἱ φιιίά Πανοιὶς αὐνογοιις αἰϊήπθηι : νλοὸ 

γοιὸ, δὲ ροοσανοτγῖξ ἵπ 16 ἤλαίοτ' {πιι5, ὑαεθ, σον- 

τῖρο ϑιίπι ἱπίοτ' (6 οἱ ἴρϑιίηι δοίμπι. δὶ [6 ατιάϊονι!, 

ἱμογαίτι5 65 {παΐγθηι ἐπίιετη, : σὲ ατιΐθπι τιοπ ακιεϊε-- 

τίς, αὐ] τδοτιπι ααΐιιο τπιίπι οἷ ἄπο 5., τι τι 

ΟΓῸ αἰπιοτιίπι σδἷ {τίει {65 {τιτη 5[6ὲ οπιτιθ ογϑιιπι. 

Οἰιοὰ οἱ ποη ατιάϊογί! 605, εἶς ΘοοΙ ὁ5ἴα;. δὶ ατιίθηι 
δοοϊοοίαπι φιοημθ ποτὶ αμαϊοτὶ, οἷς εἰ δὲ οἱ οιεῖ 

οἰδιτίοιις οἱ ρει ϊραγιις : 15. Ἰομ τα τῖ5. ἀἴαιιθ Ρὰ- 
τἰοπτῖα [τοῦ πὶ οδίοπάθνο ἄθθοῖ, [τὰ τ ΡΓῸ 60 

«αἱ ἐπ)ανίαπι ἱπαυ]11, ῬΡΌσο5. ΘΧ Ὑ6ΡῸ Δἰθοια οἵ -- 
[ογαι Ὅθο,, ἀϊοαίχιιο : 7οπιῖτιθ., τι6 δίαίπας ἐἰ{ϊ 

Ρϑοοαίιιι ᾿ αἴ τ, ψϑἸτιεὶ διὸ ἔγδ Εν ἰγαιι5, 7πα1- 

εἷο αι οὈποχίιιβ. Αἀπιοπουΐ ἀὐτθπὶ οἱ τοάαγραϊ 

ῬΑ δι ἱπἼανῖαρ. Διο ΟΡ Ὁ ΠῚ, τ 6. ἰδ 10 γᾷ αι 

516." σοπειπιδοῖα Π]Ϊο5 νθαΐ!, ΠΠΡοσθιιν. Οοά 5ἱ 
ποροχουῖε, σοπεϊοιιθυ ἔα ιι6.,. ΘΧΘΡΟΘπ 85. 50}Π|6θὲ 

51185 ῬΑΓΙ ΘΠ α οατιδα, Δα ΠΉ1ΠῚ: ἀπ ρ]6χ ρθοοδίιπι : 

οἵ ποα ἰρ5θ νἱοίαι πιὰ πάαςιπι Ππὰ. Ἷτριιοτεῖο Γὸν.το.17.. 

ἀγριιος ργοαϊηιιίπι {ππιπι, οἱ τιοτι ἀοοὶρὶο5 ῥΓΟΡΙΟΤ' 

δίην μϑοοαίπεπι, οἵ ᾿οο 5ιἰο πιο ρϑοῦδιὶ Πξ ρανεῖ- 
ΠῸΡ5 : δὲ «ιοὰ «τιθπὶ ροίοναι. [ονίαβϑο γοίαν- 
σθοπαο Ππογανῖ, νο τς ΟΠ ΐπι5. ῬΡΘΘΘΘΡΙ  , πιπο ΜΠΡΝ, 18. 
511} ἱπ πὰ]ὸ ρϑυῖγο, 

ραθαίνει τὴν λέγουσαν ἐντολήν. Ἀδρ. Ρυΐπηι5 παραθαίνει 
τὴν ἐντολὴν τὴν λέγουσαν. Ηλι Ἰοππο γὸχ ἐλεγμῷ αἀι]- 

αἴτα ἐ5ὲ ἐχ {ὐἰθιι5 Οὐαἰοῖθιι5, 
" Ψοίοτοβ ἄπο ΠἰΡεὶ ἐναφίησιν. Πϊάοπι Ἀδρ. βθοιπ - 

ἄϊχι5 οὐ απ ἐναπολέσθαι τῷ χόσμω, ἐν πιιμιίο ρον. 

ΑΙΠ ττὸ5 Μ85, τῷ χαχῷ, τορι, 
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ΙἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧΗ͂Ι. 

Ἐπὶ οπιπίνιις τϑοῖθ [αοιὶς, οἱ υδΐ τιπιιπὶ ἀεεὶϊ αἰϊ- 

δὶ: παππὶ ργορίογοα σαἰμίθπι ποτὶ ααϊρίδοϊιιιτ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

απ τα δἰπὶ {ππὶ ἴπ γεῖθυὶ,, ἴὰπΠὶ ἴῃ ΠΟΥ͂Ο 

Τοβίμηθηῖο, 1185 ΠῸ5. ροϑϑίπε 46 ποῸ ΘΟΓΠΟΙ 5 

ἔλοθγο, [ΠῚ ἢ 58 15 6556 ἄιιοο οὐἶν]5 Π6}1 γε] 1]- 

Τὰ ἀπτιπὶ ἐθ Ῥεῖγο 7πάϊοῖαπι, 4αὶ ρΡοϑὲ ἴοὶ οἱ 
τα πία ΡΓΈθΟΪΆΓο σθϑία, ροβίαπθ ἴα ]65. Ὀθδυ τι η 65 

ἃ Ῥοπηΐπο ΡΓΟΠηἰ5585., ἰ ἀθβτι6 ἃ} δοάθιη ἐτὶ- 

λῖα5, αὶ ἴπ τππὸ ἀππηΐαχαΐ νἴϑβιιβ θὲ πὸη οΡ6- 

ἀϊνθ, αἴψιο πος πϑάι6 Ὁ 565] 6, ἤθ αι οὉ 

φοπιδπηρίιπ), 564. ΡΓΡΟΡΙΘΙ Γονθυθπ πὶ Θὲ ΠοηΟ- 

τοι Πομηπὶ, Ο 1ἀ βοϊππη διάϊε : δὲ σιοτὶ ἴανθγο 

ἐδ, ποτὶ παθὸς ρματγίεπι πιδοτίπι 

ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

Ἦν ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΣΑΓΙ΄. 

ἢ ; - 
Ἔχ πάντων τῶν κατορθωμάτων, ἐὰν ἕν λεΐπη τινὶ, 

τ 
εἶ διὰ τοῦτο οὐ σώζεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πολλῶν ὄντων ἐν ὅ τῇ τε παλαιᾷ χαὶ ἐν τῇ χαινῇ 

Δαθήχη τῶν δυναμένων περὶ τούτου πληροφορῆ- 
Ε ἜΤ ἐΡτν ΤῸΣ εξ ἣΞ Η 

σαι ἡμᾶς, ἀρχεῖν ἡγοῦμαι τῷ πιστῷ χαὶ μόνον τὸ 
, 

ἐπὶ τῷ Πέτρῳ χρίμα᾽ ὃς ἐπὶ τοσούτ ὶ τηλιτ τὶ τῷ Πέτρῳ χρί! ς ἐπὶ τοσούτοις χαὶ τη 
; ἘΣ 

χούτοις χατορθώμασι, χαὶ ἢ τοιούτοις τοῖς παρὰ 

τοῦ Κυρίου μαχαρισμοῖς χαὶ ἐπαίνοις, ἵνα ἐν ἑνὶ 
ΝΣ ΜῊ δῇ 

μόνῳ δόξη παραχούειν, χαὶ τοῦτο οὔτε διὰ ὄχνον., 
τς, Ό2΄'Ἦ΄'η , ὦ τη) “Φ᾿ “6ε Ἁ 

.» οὔτε διὰ χαταφρόνησιν, ἀλλὰ δι᾽ εὐλάδειαν χαὶ τι- 
Ἁ 3 

μὴν τὴν περὶ τὸν Κύριον, ἐπὶ τούτῳ μόνῳ ἀχούει ; 
ΓῚ ἢ Ν Α ΓΑ] Φ Ψ', Τὰ δὲ -Ὁ 

Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐχ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΛΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧΙ͂ν. 

Ομοπιοίο ηιιῖς τποτίθπι ])οηιϊτεὶ ατιτεμτιζαί. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

διοας Το Ϊπιι5 μἰθ νου θῖ5 ἀοουὶ : δὲ φιῖς ὑδ- 
πὶϊ αὐ πιο, αὐ ποδεὶ σοπιοίἤρδτιπι, δὲ ἰοἰ αὶ ογισοπι 

σαπι. Οὐΐπ οἱ ἈΑροβίο!ιιβ ἰἀϊρϑιπη ἀδοίαγανις, 

οὰπὶ πος σοηίεδϑϑιιβ δϑὶ : ἤιε πυιτιάτις οτγπιοὶ ἴατις 

ἐξῖ, δὲ 650 πειτιῖο. Οὐοὰ αϊάθην ὰπὶ ἃπέθ 5ρο- 

Ροπαάϊπιιϑ ἴῃ ἴρϑο Ῥαριείβπιο : (μουηιι6 Θπῖπι, 

ἰπφαῖς, δαριἰταιϊὶ σιίπιις ἐπ ΟἸιγίδίο όδιε, ἐπ 

πιογίθ ἱροῖιις δαρεϊταιὶ κιιπειιδ ᾿ αυθιι5. μδθο 50}- 

Ἰαπρῖις, ἱπιθρργοῖαπθ αυϊὰ δς ἴθ που Ομ πὶ 

Ῥαριϊζανὶ : Ζ δέιις όηιο τιοϑίθι δἰπεί ογμοὶ τὰς 

ἐπὶ, τιὲ ἀδειγιαίπτ οογριι5 ρεσοαϊὶ : τι τιος τἶῖγα 
τιοπὶ δογνίαπιτις ρδοσαῖο : μι ΡΟΙ 5. τι οππὶ 
νἰτ διά ϊο ραν, οἰβοίαπηιν. ἀἰσπὶ τοβιϊ μη πο 
ἈΡοβίοΙ!, αὶ ἀἰχὶε : οσγιμὶ ἐπῖπι Θϑιὶς., εἰ υἱΐα 

φορίγα δὲ αὐεοοπαϊια οἰιπὶ Ολτίσῖο πὶ [)εὸ : 

α Ψοουΐαπι τε αἀάἀτάϊπιις ἐσ ῬὈυϊϑοῖβ ἀπόθιιβ ΠΡΊΝ. 

» ἘΔ τοιούτοις παρά. τ Μεθ. ἄπο τοιούτοις τοῖς 

παρά. Π|ὰ τοῖο ξαοῖα, 48 φαΐθιις πὶ ἀσῖταν, ποι 56- 

ποταῖπι καπποπα 5δηΐ ρτὸ 4  ΡΌΒΙ ΠΡ Σὲ σθοῖς ἔλοιβ, 

Ξοἱὐ βροοϊαιτπα Ρτὸ 15. 48: το ρ᾿ απίαν ἃς ΤαΡεπίιν. 

πὸ νρο, ᾿πιο ΠἸσοηᾷα. βαπΐ τρβὰ Ῥυωοορία, πῸὰ 

Πῶς τὸν θάνατόν τις τοῦ Κυρίου “χαταγγέλλει. 
ἴ 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ο Ὡς ὃ Κύριος ἐδίδαξεν εἰπών: Εἴ τις ἔρχεται 

πρός με, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, χαὶ ἀράτω τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ. Καὶ ὃ ἀπόστολος παρέστησεν δμο- 

λογήσας τὸ, ᾿Εμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, χἀγὼ τῷ 

χόσμῳ. Ὅπερ ἐν αὐτῷ τῷ βαπτίσματι προλαδόν.- 

τες, συνεθέμεθα - Ὅσοι γὰρ, φησὶν; ἐδαπτίσθημεν 

εἰς Χριστὸν ᾿[Γησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐῤαπτί- 

σθημεν " οἷς ἐπιφέρει, ἑρμηνεύων τί ἐστι τὸ εἰς τὸν 

θάνατον τοῦ Κυρίου βαπτισθῆναι - Ὅτι ὃ παλαιὸς 

ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα χαταργηθῇ; τὸ 

σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηχέτι δουλεύειν ἡυᾶς τῇ 

ἁμαρτία " πάσης δὲ τῆς πρὸς τὸ ζῆν προσπαθείας 

Ὁ καθαρεύοντας ; ἀξίους γενέσθαι τῆς ἁμαρτίας τοῦ 

ἀποστόλου εἰπόντος - Ἀπεθάνετε γὰρ, χαὶ ἣ “ζωὴ 

ὑμῶν χέχρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ, ὥστε 

πιθγὰ ΘΟΠΒ1]1α. 
ς ἘΘΙΠ χαταγγελεῖ, ἀππιιπίίαδιε. Αἱ φααΐαοῦ 55. 

χαταγγέλλει. 

ἃ Βερ. ρῥυΐπιιβ εἴ (0]Ρ. ἡ ζωὴ ἡμῶν, υἷέα ποείγα. 

Μοχ δε. ρυΐπηιις ἐν ἐμοὶ εὑ οήσει οὐδέν. Οοάεχ δ ο85. 

εὐυρισχει.- 



ἈΠΟαυ ΕΒ ΒΆΒΥΠΙΒ. ΤΆΛΟΤΑΤΕ. 

θαῤῥοῦντας ἡμᾶς λέγειν μετὰ παῤῥησίας, Ἴζρχεται 
ὃ τοῦ χόσμου τούτου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐχ ἔχει 
οὐδέν. 

Ργΐσισορς πιμπιάϊ ᾿μι μι5.,. οἱ ἱπ πὶ ποτὶ Πα οί 

τ0ῦ 

αθο αὐ σομ[ϑὶ ΠΠ]Πλογο εἰἴοθυο ῬΟΒΘΙ ΠΊΝ5. : ἤδη σόα. νή. 
30. 

χιιάηιαπι. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΛΕ΄. 

Εἰ συμφέρει πολλὰ ἐχμανθάνειν “ἐκ τῶν Γραφῶν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Δύο ταγμάτων χαθολιχωτέρων ὄντων, χαὶ τῶν 
μὲν τὴν προστασίαν πεπιστευμένων, τῶν δὲ εἰς 

εὐπείθειαν χαὶ ὑπαχοὴν τεταγμένων ἐν διαφόροις 
ἿΣ ᾿ , 

χαρίσμασι., λογίζομαι, ὅτι ὃ μὲν, τὴν προστασίαν 
χαὶ ἐπιμέλειαν τῶν πλειόνων ἐγχεχειρισμένος, "τὰ 

, 27 Ἧ [59 , τὶ " πάντων εἰδέναι χαὶ ἐχμανθάνειν ὀφείλει, ἵνα τοὺς 
πάντας διδάσχη τὰ θελήματα τοῦ Θεοῦ, ἑχάστῳ 

ὑποδεικνὺς τὰ αὐτοῦ ἐπιδάλλοντα. Τῶν δὲ ἄλλων 

ἕχαστος μεμνημένος τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος, Μὴ 

ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ 

σωφρονεῖν, ἑκάστῳ, ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε, τὰ ἑαυτῷ 
Σ Τ᾿ , ,ὔ λ , ἐπιδάλλοντα σπουδαίως μανθανέτω χαὶ ποιείτω. 
μηδὲν πλέον περιεργαζόμενος, ἵνα γένηται ἄξιος 
τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου εἰπόντος " Δεῦρο, ἀγαθὲ δοῦ - 

λε- ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστὸς, ἐπὶ πολλῶν σε χατα- 

στήσω. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧΥ. 

“1π ἐχρθάϊαϊ πιεῖία ὁα δογὶριιιτὶς δα ΐξοογο. 

ἘἈΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΤλιιῸ Οἰι ΠῚ 51π| Πηὰρ 5 ΘΟ ΠΟ 65 ΟΡ ἰη65, οἱ οο- 
ΤΠ], 4υΐ }115 ῬνΘ ΠΟΙ Πῖιι",. ΘΓ ΘΟΥῚΠ}}, (ΠΟΥῚΠῚ 
Ῥᾶγἴο5. 5110 ΠΠΟΓΘ ΠῚ ΘΟΙΟΓῸ δὲ Οὔ θα ἶνθ, 5Θοι Πα τ ΠῚ 
ἀἴνουβα ἀοπα, ἃ  γῸν, οαΐϊ Ῥγρίδοιαγα δὲ οἰγ 
Ῥ᾽ασίπιπι σο που ἃ Θϑῖ, Θιι ΠῚ {π|85 ΟΠ Πἶθι15. ΘῸΠ - 

συιπιηΐ, 5016 ἃ0 Θά Ἰβοθνο ἄθθθνο, τὶ οποίος ἐο- 

οθαΐ γο]πίαϊο5 [)6ῖ, 51: Πρ 15.616 Θὰ ατιε δὰ ἰρ50- 
ὙΠ Οἰοἰτι πὶ Θρθοίαπι, οϑίθπάαι, ΑἸ νΘΡῸ ΟΠ Π65 

ΑἸΠῚ ΤΠΘ ΠΟ 65. ΑΙΡΟΒ[ΟΪ1, 411 αἰχῖῖ, Δοσα ρῥἷμις δ.- Ἰΐονι.κα.3. 

ΡΕΤΘ. ἡιίαπι Ορογίθι 5αρογο, 5θε σάρογα αὐ εοὔγῖο- 

ἑαίοηι, ττεϊοιεῖψιι6, εἰσί 7}6ιι5 αἰϊν δὶς, οἰ οἴ τι πὴ 

ϑαιπὶ ἋΠΠΠσθηΐον ἀἰδοαηῖ, ρου ΠοΙαπίιιθ, πἰ8}} 

ἈΠΊΡΠπ5. ΘΓ  Π 65 : αἱ ἀἰσηὶ οναἀαπί νοοθ Ποιη]ηϊ, 

4] αἷξ : βοάκμη, δοῦν 6 Ῥοπθ, 5067 ράμοα {μἰδιϊ γ]αιε). 55. 

Μαοϊῖδ, διιροῦ πειΐία 6 οοτιδίζαπι. τ 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ. Σλς΄. 

“Ὅσοι κατηξιώθησαν τὰ τέσσαρα Εὐαγγέλια ἐχμα- 

θεῖν, πῶς ὀφείλουσι τὴν χάριν δέξασθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ἀποφηναμένου ὅτι ᾿ Ὧ παρέθεντο 
πολὺ, περισσότερον ἀπαιτήσουσιν αὐτόν " περισσο- 

τέρως φοδεῖσθαι χαὶ σπουδάζειν ὀφείλουσιν, καθὼς 

ὃ ἀπόστολος ἐδίδαξεν εἰπών " Συνεργοῦντες δὲ χαὶ 

παραχαλοῦμεν μὴ εἰς χενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 

δέξασθαι. Τοῦτο δὲ γίνεται, ἢ ἐὰν πεισθῶμεν τῷ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧΥΙ. 

Αμἰοιηῖψιιθ αἀἰἰσηὶ Ἰναδιιϊ σιιι, χιιὶ αἰϊδοονοτιὶ 
ψιαίπον ἰναπσοῖϊα,, ιμοπιοῖο παπς ἀονεπί 

55 ρ6ΥῈ δταἴϊαπι. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

αὐτὰ Ἰλοπηΐπιι5. πᾶπο ϑοπίθη απ. Ῥγο α] εὶς, 
Οἰὶ οοπυπιθπαανογιτε ταιεϊψμτη., μὶπις γορεοίθπὶ αν 
60, ἈΝΉΡ Π1ι5. Εἰ πηΘγΘ ἃ 50]Π1Ο 1] 6556. ἀθροηΐ, 

«αριηαπιοάτιπι ΑρΟβίο ει5. ἀθοις., ἢἶ5. νου δ : 
«“ἀ}μναπῖος απίθπι οἰΐαπι δα ΠΟΥ ἀπλμ7,. σιθ ἐπὶ 

νασιιπι σγαίϊαμι Π])εὶ τοοϊρίαἰὶς. Πος. ἁπίοπι ἢι, 

Ζμις.15.4η8. 

9.Οον.6.1. 

Κυρίῳ λέγοντι, Εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν " 5ὶ Ῥοπιΐπο ογθάδπηιιδ ἀϊοθηιὶ, δὲ ἤρο βοὶ ἰδ, γραν.ν3. 

ποιῆτε αὐτά. 

“ Ἑδτὶ παρὰ τῶν γραφῶν. Ἀορ, ρυΐπιι5 ἐχ τῶν ἁγίων 
γραφῶν. ΑἸ ἀτὸ5. Μ85.. αν ἴπ σοπίοχίι, 

Ἄρα. τουγεῖτ5 οἱ (0}}ν. τὰ πάντα, οὐππῖα σοῖγε, ΑἸ 

ἄτι Μ85, οἱ οὐπὶ τὰ πάντων. 

᾿ϑαϊϊ οπιὶς δὶ {δοογιιἰς θα. 17. 

ἃ ἘαΙ οἱ Πορ. βοοιιπάτι5 ᾧ παρέθετο, ΑἸΣῚ {γὸ5 Δἴςς, 
παρέθεντο. Μοχ ἤορ. Ῥυΐμιιβ οἱ Ν ο55, περισσότερον φο- 

Οεῖσθαι. 

» Ἀανθας ἤθα. Ῥυΐπιις οἱ Ν ο55. ἐὰ, πιστεύσωυ ε.». 



5. ΒΑΒΙΠΙ ΟἸΒΑΒΕΚΑ ΘΆΑΡΡΑΌΏΟΘΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΧΧΥΙΗΙ. 

Οιΐπαπι απίπαις αὐ 1) οὶ αἰτγίσαίιιτ υοἰπιτι αἴθηι. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙ͂Ο. 

15 4 ΔΙΠΡΙΘΧῚ5. δὶ βθηίθηταπι Π)ΟΠλΪηὶ, αὶ 
ἌΤαιι]ς τό, αἰχὶε : δὲ φιεὶς υϑηῖΐ αὐ πιὸ. αὐπιορθί δθηιοίἑρδιέμι, 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΣλΑΖ΄. 

Ποταπὴ ψυχὴ κατευθύνεται πρὸς τὸ θέλημα τοῦ 

Θεοῦ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ε ΚΣ ΠΕΣ ΤΥΣ τς , “- ͵ » 
Η χκαταδεξαμένη τὴν “πρότασιν τοῦ Κυρίου εἰ- 

πόντος" Εἴ τις ἔρχεται πρός με, ἀπαρνησάσθω 

5:6 οἰ ἰοϊϊαι οτιίσθπι σίαπι., δὲ βθημαΐίατ π16. Νὶδὶ ἑαυτὸν, χαὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, καὶ ἀχολου- 

Θηΐπι 4115 1ΠΠπ|4 ΡΥἶτι5. ἀβϑθατιαίτ5 51} 9 τὶ ἀΡποσοὶ θείτω μοι. ᾿Εὰν γάρ τις μὴ προχατορθώσὸ τὸ ἀπαρ- 
5ΘΠΊΘΙΙΡ511ΠῚ δὲ [01] ΟΥΙΙΟΘ ΠῚ 5018 Π| ; ΠλΠ]Π1, 485 ὦ γήσασθαι ἑαυτὸν, χαὶ τὸ ἄραι τὸν σταυρὸν, πολλὰ 

«ποπλΐπι5 5θ δ , ᾿ηρθάϊαπι, ἴπ ΡγΟοθόθιι θχ ἐξ ἑαυτοῦ εὑρίσχει “προϊὼν τὰ τοῦ ἀχολουθεῖν 
5610} 50. ΠΑ ΠΟΙ ΒΟ ΓΕ]. ἐμπόδια. 

ἹΝΤΕΒΒΕΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΧ ΧΥΠΙ. ΕΡΩΤΗΣῚΙΣ ΣΛΗ’ 

Μιαπφιῖὰ βογὶ ροσοὶξ, τι σις οἷπο μἰϊα ἱπίοτ- ἘῚ δυνατόν ἐστι τὸ ἀδιαλείπτως ψάλλειν, ἢ ἀναγι- 
τηιϊδδίοτιθ ρμεαϊίας,, ἰοσαίνο., αἰ φογία ἱγαοίθὲ γώσχειν, ἢ σπουδαιολογεῖσθαι περὶ τῶν ῥημά-- 

δ 1)εὶ νοῦς, πιιμτισψιι οπιπῖπο οἷς πιϊο- των τοῦ Θεοῦ, χαὶ διάστημα μὴ γίνεσθαι χαθό- 
εἴἰιπι ἐθηιρονὶς οραίζμηι., οὐιπι ποπτιε ἐς οοτι- λου, διὰ τὴν ἐπισυμδαίνουσάν τισιν ἀνάγκην 

ἐἰπισαΐ, μὲ δογαϊαϊονίνιις σοτροτὶς τιθοο5πἰ ται -- τῶν ῥυπαρωτέρων “τοῦ σώματος χρειῶν. 
διι5 ΡαΓΟΓῈ οοσατιάμ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. ᾿ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

06 πᾶς τὸ Ἀροϑίο]ιιβ ΠΟ] 5 γΘριι "1 ΡΥΩΘΒΟΙῚ - Τοῦτο ἡμῖν ὃ ἀπόστολος χανονίζει εἰπών " Παν- 
τ. Οον. τα. ὈΪΣ,. σαπὰ αἰχὶς : Οπιηία Πιοτιθϑίθ δὲ δθοισιάιιπι τα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. Ὥστε δεῖ 
ήο. ογαϊποηι Παπῖ. Οὐα ΠΟ πὶ Ορογίθὶ Πγὰ 5. ἴα μᾶλλον τῆς εὐσχημοσύνης καὶ τῆς εὐταξίας φροντί- 

ῬΓῸ [ΘΠΡΟΓΘ. ἔπ|πῈ ΡΓῸ ἰοοο,, Ποποϑίδιῖβ ἃ0 ΤΟΙ 
ΟΥ̓ ἸΠ15 σαγαπη Πα θ γ. 

ς Ἐ4ΙΠ οἱ Ἀδρ. βθοιηᾶιβ χαταδεξαμιένη τὴν προ- 

στασίαν τοῦ, πια]ο. σοάοχ (0]Ρ. χαταδεξαμένη τὴν πρόσ- 

ταξιν, τιο]ϊα5. ἈΘΘῚΙ ρυΐπηις εἴ τουεῖι5. χαταδεξαμένη 

τὴν πρότασιν, ορίϊπι6. ΑἸ φυιαπίο Ροβὲ ὅτι Ν55. σταὺυ- 
ρὸν αὐτοῦ, καὶ τότε ἐπάγοντος τὸ ἀκολουθείτω μοι. 50- 

Ν , 

ζειν χατά τε χαιρὸν χαὶ τόπον. 

ἰπς Βδρ. Ῥυΐπιιβ χατορθώσῃ. 
ἃ Τῦμπις Μ5. 

ΟΟἹΡ. π 

οἵ δὶ προϊών. 
ὁ (οάοχ (]Ρ. ῥυπαρωτέρων χατὰ τὸ σῶμα χρειῶν. 

εὑρίσκει προσιόντα τοῦ. Ἀ6ρ. ἐδγίλα5 οἱ 

οἴόντα τοῦ. (οάεχ Νοββ. προσιών. ΑἸτι5 Μ5. 



που ἡπενῦ5 ὙΠΛΟΤΑΤΑ. γ1|}} 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΛ,ΛΘ΄. ΓΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΧΙ͂Χ. 

Ὑίς ὃ θησαυρὸς ὁ ἀγαθὸς, χαὶ τίς ὁ πονηρός. Ομεΐς οἱ ψοπιις {]ιθ5 αι Γι 5.) οἱ ας πιαῖιι5. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἡ μὲν φρόνησις πάσης τῆς ἐν Χριστῷ εἰς δόξαν Ε Ῥυυάοητῖα «υϊάθηη,, {τι οἶτοα οὐηποπι ἴῃ ΟΠ ν- 

Θεοῦ ἀρετῆς θησαυρὸς ἀγαθός ἐστιν " ἣ δὲ φρόνησις 510 γἱγιϊθπὴ γουϑαίαν αὐ σ]ουίαπι Τ)οὶ, ῬΟΠΙΙ5 

τῆς χαχίας τῶν ἀπηγορευμένων ὑπὸ τοῦ Κυρίον {{|65Δ 115 651 : ῬΓι ΘΠ εἶα γΈ ΡΟ, «0185 οἷ Γοὰ ΓΙΈ] 
θησαυρὸς πονηρός ἐστιν" ἐξ ὧν προφέρεται, κατὰ ἃ Τοπηΐηο. ΡΙΟ Ν᾽ ταν τιπὰ πη} τ ΠἸ ΓΘ ΨΟΥΘΑ ΓΙ, 

τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν, ἐν τοῖς οἰχείοις ἑκατέρων ΠιΆ]115. 651 {Π|65Δ 0115: ΘΧ ]}0115., Ἰαχία Πομμΐπὶ 
ἔργοις τε καὶ λόγοις, ἤτοι πονηρὰ » ἤτοι ἀγαθά. γΟΟΘΠῚ, ἵπ ΡΓΟΡΙ 5. ΕΓΓΠΙ5 116. ἔλο 5. Δ0 ψΘΥΡΪ5 5 

βῖνθ θοπᾶ,, δῖνϑ πηα]ὰ ργΟ ΘΓ Π͵, 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΜ΄. ε ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧῚ.. 

Κατὰ τί πλατεῖα ἣ πύλη, χαὶ εὐρύχωρος ἣ δὲὸς Ομ ἀἴοία εἷξ ἰαία ρογία,, εἰ οἰ υἷα, χιι ἡμιοξ 
εἴρηται, ἣ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν. αὐ ἱπίοτγί ἐπι, ἀρροἰϊαία κεἷῖ Ξραίϊοξα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ὁ Κύριος διὰ πολλὴν φιλανθρωπίαν τοῖς ὀνόμασι Ἰοπηΐπιιθ. Ο» πιμ] απ ᾿Θηἰσ ἰάθη, ΘΑΤΊΙΠ 
χαὶ δήμασι τῶν " γινωσχομένων πραγμάτων χέχρη- ΤΟΙΙΙΠῚ , 1185 ποίδΡ 5ι1π|, ΠΟΙΠΪΠΙΡτι5 γ ΘΔ ]βαιι6 
ται, πρὸς παράστασιν τῶν ἀληθείας δογμάτων. τιδιι5 681 ὦ ἀδοαγαπάα γον ἰδ 15 ἀορπιαία. Ομθηι- 

Ὥσπερ οὖν τῆς χατὰ γῆν εὐθείας ὁδοῦ ἣ παρέκόα-ὀ  αἀπποάιπιτη ἰρίξιν ἴῃ ἴογγὰ ἀθο!ηδ 10 ἃ σθοῖο 11- 

σις πολλὴν πλατύτητα ἔχει οὕτω, φησὶν, ὃ ἐχ- Β ΠΟΙΘ., τηᾶσπᾶπι Πάθοὲ Δι ἀπ θπι : 510, ᾿πααῖῖ., 
δαίνων τῆς ὁδοῦ, τῆς ἀγούσης εἰς τὴν βασιλείαν ἀυὶ ἀενταῖ ἃ υἷα ἀπιοθπίθ δὰ γΘρΠιΙΠῚ ΟΩΘΙΟΓΊΙΠῚ ν» 
τῶν οὐρανῶν, ἐν πολλῷ πλάτει τῆς πλάνης εὑρί- ἴῃ πηυ]τα ΘΓΓΟΥΪ5 Ἰατἰπἀϊπ6 ἀθργθμθμά τιν. Ηδ5 

σχεται. Τὸ δὲ πλατεῖα χαὶ εὐρύχωρος λογίζομαι δἁυΐοπι γΟ065, ἰαία δἰ Ξὁραίϊοσα,, ἰάθπι να]θνὸ ἂν- 
ὅτι ταὐτόν ἐστιν. Τὸ γὰρ εὐρὺ χαὶ παρὰ τοῖς ἔξω νἱῖγον. Νὰ) σραίϊοκιιηι δἴδμι ἀρι Χίου πᾶ 

πεπαιδευμένοις πλατὺ λέγεται. Ὁ οὖν χῶρος, του- ἀοοιτίης ρουῖῖοβ ἰαξιεπι ἀἰοῖταν, βϑραιαπι ᾿σῖταν,, 

τέστιν, ὃ τόπος τῆς " πλάνης, πλατύς ἐστιν, ἧς τὸ [( 65ι, Ιοοῖι5 ΟΥΓΟΥΪ5, [αῖ6. Θχιθ πα τὰν : οαιι5 15 

τέλος ἀπώλεια. οδ1 ᾿πιουϊίι5. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΜΑ΄. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΤΙ. 

Πῶς στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς, ἣ ἀπά- Ομοπιοίο απριιδία 65 ρογία,, δὲ αγοία υἷα, ἡ 

γουσα εἷς τὴν ζωὴν, χαὶ πῶς δι᾽ αὐτῆς τις ἀμοὶξ αὐ υἱζαπι : δὲ φιιοπιοίο φιιὶς μετ ἴρδαπι 

εἰσέρχεται. Ο,.. ἱἐπργοαάϊίιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΈΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Πάλιν χαὶ ἐνταῦθα τὸ στενὸν χαὶ τεθλιμμένον Βαγοι ἰὸς οἴϊαπι ἰοοὸ ἀγερεδέμηι οἵ αγοίτεπι 

4 Ἑάτε ῥήμασι τῶν γινομένων. Αἱ Μ55. {τὸ5. ῬΓΏΓΟΓ ν Βορ. ῥτίπιι ὁ τόπος τῆς πλατείας πλατύς ἐστιν. 

35, τῶν γινωσχομένων, ΤοΟί 5. 
τὸ 

ΤΟΝ. 11. ͵ 

δαιι]ι, 12. 
35. 

λήαιι)ι. 

ι2. 
" 

Μαια!ι. 7. 

τή. 



Ῥεαί. 130. 
6. 

ἤει, τῇ. 

κἰὰς 

Πορι. τ2. 

10, 

Κορ. ι2. 

10. 

Ἐ,ρ]}ες. ἠ. 

20 

Ἱνι.ν. 8:.- 

χρδ 8. 

ΠΟΙ ΠΔΠ Δ ΠῚ γῸ5. ᾿Π|6} 56. αἰνουβαβ βἰσηϊΠποδηΐ : 
561 ἀγοίμην ᾿πἸοαῈ ΔΙ] να ]6. ἀμρτιβίι πη . 

οαπτὴ νὰ ν᾽ ἀθ!οθῖ ᾿τὰ σοαγοίαία 65: τ ᾿γΘηηδ ἔτι", 

πος οδῖ, πὶ ἈΠ Θ ΙΒΓ ΠῚ ὉΠΡῚ ΠῚ 116 ΘΟ ΠΟΙ ἀπ ν]ὰ- 

ἴου 57. ππ}1ὰ ἀδο! πα το πΠθ δῖνθ δὰ ἀθχίθγαμη., δῖνδ 

Δ 51Π|5[}Π},. ΡΟΥΊΟα] 0 ναοδηῖο. 6] ἴπ ροπ- 
τ6..,. “υϊδ 5. ἀρῆθοῦς. π΄ ΔΙ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ῬΑΓΓΘΠῚ , 

40 ἀπὴπθὸ πη 6] 106} 5 οΥἤΠ ιθητο ὀχοϊρίταν, Οὐὰ- 

ΡῬγορίον αν ἀἴοῖε : ζμαία {εν δοαπαάαϊιιηι 

Ῥοδιθγ τι τηὶ ῖ. Τί ι6 4 ΡΘΡ ἀησιβίαῃ). οἱ 

ἉΡΟΙΔ ΠῚ. Ὑ]ΔΩ} π᾿ νἰτα ἢ) ἰπρυθϊ 510] ργοροβιϊε, 

ΘΠ} Οαν ΘΙ ΟρΡΟΡΙΘΕ ,. πΘ 1|}0 τηοὸ ἀφο θοίαι 

0 ἀδοϊϊηθὶ ἃ πιὰ Δ 1}5. ΠΟ ΠΝΪ πὶ , ρου Ποῖθπβ ιοά 

50. θίπιπὶ οϑὲ : Ὁ ἀφοϊίπες αὐ ἀοαίγαπι,, τιδητις 
«ὦ εἰνϑίνατι. 

ΒΑΆΒΙΗΙ ΟΙἜΒΑΒΕἙ ΟΑΡΡΆΑΡΟΟ. ΔΆΘΗΙΕΡ. 

Ξ Ν , 
ἄλλο τι δηλοῖ, ἀλλὰ τῆς στενότητος 

ἢ 
τὸ τεθλιμμένον παρίστησιν ἐπὶ το- 

οὖχ ἄλλο χαὶ 

τὴν ἐπίτασιν 

σοῦτον τῆς ὁδοῦ ἀπεστενωμένης, ὡς θλίδεσθαι., 

τουτέστι, στενοχωρεῖσθαι ἑκατέρωθεν τὸν δδεύοντα 

"παρεχύάσεως πάσης ἐπικινδύνου οὔσης, “ εἴτε δὲ- 

ξιᾷ, εἴτε ἀριστερᾷ " ὡς ἐπὶ γεφύρας, πάντοθεν τοῦ 

ὑποῤῥέοντος ποταμοῦ ὑποδεχομένου τὸν ἐχχλίνοντα. 

ἁ Διό φησιν ὃ Δαῤίδ: ᾿Εχόμενα τρίδου σχάνδαλα 

ἔθεντό μοι. Δεῖ οὖν τὸν διὰ τῆς στενῆς χαὶ τεῦλιμ- 

μένης εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν προθέμενον φυλάσσειν 

ἑαυτὸν ἀπὸ πάσης παρεχθάσεως χαὶ παρεχτροπῆς 

Ὁ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, πληροῦντα τὸ γεγραμ- 
᾿ 

μένον, Μὴ ἐκκλίνης εἰς δεξιὰ, μηδὲ ἀριστερά. 

ἹΝΤΕΚΒΕΆΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΤΙΗΙ. 

ει οἰνὶ ὐπ ἰ 4 : Ῥον Γρατου πα πλ οἰ λα Ἰ ΓΘ Τὴ 

Δ 4 ἡλπιο νῸ5 ἀΠσοπ 05 ρΡΟροηβὶ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

διαάμιμν {Ππ|4 «αοἱ 6 ργορθηβίοπο ογέμπι ἰνὰ- 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΝΒΜ΄. 

Τί ἐστι τὸ, Τῇ φιλαδελφία εἰς ἀλλήλους φιλό- 

στοργοι. 

ἣ" 
-. ἈΠΟΚΡΙΣΙ 

ΩΣ “Ξ 

Ἢ στοργὴ κατ᾽ ἐπίτασιν τῆς “φιλίας λέγοιτο ἂν 

"ῖ, (6 Ἰπτθηΐο ἃιη0 1 ἀἸοΙ τι", ΟἵαΠ) 50 ]]Π]16θὲ 15, Ε ἐν ἐπιθυμία καὶ διαθέσει διαπύρῳ τοῦ ἀγαπῶντος 

4 ἀπ σῖταν... οαρίο ἀνρήάθηταιιθ αἰδοια. ἃ} 

διηλπΠῖθ ἀηλαίαν, ΝῸ ᾿σῖταν ΓΡαΓΘΓΠΤ15. ΔΙΠΟΥ 1Π 511- 

ῬΟν ΠΟΘ 5ο τ ἀρ ράγθαϊ , 5064 1ῃ ἃπίπιο ἰπ51{π|5 δῖ 

οὐ [ουνίάτιθ,, ἀϊοίπι δὲ {ΠΠπῶὶ: Τὸν Π'αιονηαπι 

οἸιαν τ αἴοην αὐ παῖ θῸ 5 αὐ ροπίος ργοροποὶ. 

περὶ τὸν ἀγαπώμενον. Ἵν᾽ οὖν μὴ ἐπιπόλαιος ἣ 
ἊΝ ᾿ , Ξ᾿ Υ̓́ 

φιλαδελφία, ἐνδιάθετος δὲ καὶ διάπυρος ἡ. εἴρηται 

τὸ, Τῇ φιλαδελφία εἰς ἀλλήλους ἐφιλόστοργοι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟΟΧΊΜΠΠΙ. 

ει εἰδὶ αἱ Τρ ροσίοἶπις, σπενι αἰξ: ΤΥΆΒΟΙ ΠΗ], 

Οὲ ΠΟΠΠ 6. ̓ΘΟσΑΡΟ. : 501 πὸη οοοϊαι σιρον 

Ἰρδου Τὰ 1 ν ΟΕ Ά ΠῚ Σ οὐέσι ἐαηλθιὶ ἰάθη ἴρ5ὸ 
αἰϊο ἐπὶ ἰἴοοο ἀϊοαί ᾿- Οὐηὶβ ἀπιανι το, οἱ ἰγὰ, 
οὐ πα ρηαιο0. [ΟΠ] τὰ ἃ νο ἷ5. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Αὐῖνον Αροβίο!θιην Ποιηϊηὶ Ἔχθηηρῖο ἴΐὰ ᾿ΐς 

ς Τηυς Δῖς, εἴτε εἰς δεξιὰ, εἴτε εἰς ἀριστερά, Μοχ 

ἅϊτιο Μ35, οὔτι οβ5. πάντοθεν τοῦ παραῤῥέοντος. 

ἃ Βορ. Ῥυϊπλιβ οἵ Ο0]}, τὸν ἐχχλίνοντα, διὰ τοῦτο χἕ- 

γράπται" μὴ ἐχκχλίνης εἰς τὰ δεξιὰ, μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερά. 

χαὶ ὁ Δαδίδ᾽ φησιν - ἐχόμενα τρίδου σκάνδαλα ἔθεντό μοι : 

«αι. γον δ ἵπ αἴτοφαο Οοαἴοο ἐορμλϊπὰ ἔπ} τΈβρο- 
βἷο,, οἱ 11ὰ φιοάαο ἴῃ Ν᾽ οϑϑὶϊ νθίογὶ ΠΡ γῸ Ἰδρτειι,, τσὶ 

ἘΡΟΤΒΗΣΕΣ ΝΙΝ 

Τί " βούλεται λέγων ὃ ἀπόστολος" Ὀργίζεσθε, χαὶ 
Ἂς ἰ ἌΡ Ό “] ἜΣ .' . μὴ ἁμαρτάνετε " ὃ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ 

παροργισμῷ ὑμῶν - χαίτοιγε ἀλλαχοῦ εἰπών" 

Πᾶσα πικρία, καὶ θυμὸς, καὶ ὀργὴ ἀρθήτω ἀφ᾽ 
ὑμῶν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Β Κατὰ μίμησιν τοῦ Κυρίου νομίζω τὸν ἀπόστολον 

404 ἴῃ 60 οπηΐβϑιιπι 511 {Ππ6, διὰ τοῦτο γέγραπται. 

«Βερ. Ρυϊπιὰβ τῆς φιλίας γένοιτ᾽ ἂν ἐν. ΑἸΙφυαπίο 

Ροβὲ 1ἴ4οπιὶ Μϑ. πρὸς τὸν ἀγαπώμενον. 

ΕΥ̓ Οββιῖ νοῖαβ ἸΠρου εἰ Βορ. ρυΐπηιβ φιλόστοργοι, 
ἄοχνοι, σπουδαῖοι. 

Ὁ Βορ. Ῥυίπηιδ βούλεται λέγειν ὁ. 



ΚΕΟΟΠῈ ΒΆΕν5 ΤΑἈΛΟΤΑΆΤᾺ. 

ἐνταῦθα μεταχεχειρίσθαι τὸν λόγον. “Ὥσπερ γὰρ ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ ὃ Κύριος πρότερον εἰπών: ᾿Εῤῥέθη 

τοῖς ἀρχαίοις τόδε, εἶτα ἐπάγει, ᾿Εγὼ δὲ λέγω 

δμῖν τόδε - οὕτω καὶ ἐνταῦθα ὃ ἀπόστολος πρότερον 
μνημηνεύσας τοῦ παλαιοῦ χαὶ " τοῖς τότε ῥηθέντος, 
᾿Οργίζεσθε., καὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ἐπιφέρει μετ᾽ 
ὀλίγα τὸ παρ᾽ ἑαυτοῦ ἡμῖν ἁρμόζον, εἰπών - Πᾶσα 
πικρία, καὶ θυμὸς, καὶ ὀργὴ, καὶ κραυγὴ ἀρθήτω 
ἀφ᾽ ὑμῶν. 

τ09 

Ἰοχαπίαπ 6556. Οιιοιηδε πηοά πὶ Θηΐμλ ΠΟΙ ΐ Πιι5 
οἴλπη ἰπ Ἐν ΡΟΙΟ ἀπίθα αἰχ βδοῖ, Δ σέναν ὁ5ὲ ἀτι-- δίαιαι, δ. 
εἰψιεῖς Ἰνοῦ, ἀεἰπάδ δι ιησῖι, Ερπο ἀϑίοπι εἶἶοο 5): 

νοϑὶς ποὺ : 50 Αροβίο!ὶεβ δείδια. πος ἰοοο, ἀπεὶ- 

ἀϊ ἩΠἴ5 ργωοθρι νϑιθνῖθιι5. 115 οἸἵπν αι, 
Ἰραβοϊηιϊπὶ,, δὲ ποῖ 6 ρεοσαγο, [ἀοῖὰ ῬΥΐὰ5. πηθη- Ῥραὶ. ἡ 5. 
τόμ. Ῥάῦ!ο μροϑὶ τά, αυοε πο) ἷ5 οοηνθηϊ , ἃ 
56Ιρ50. ἰπίθνε ἢΐ5 νϑυ 5 : Οπιπῖς απιαγι μά, οἰ Ἐρ]ιες, ἡ. 

ἐγα, θὲ ἐπιαϊρηαιιο, εἰ οἴαπιον" οἰ αι α νονὶς, 5" 

ἘΡΩΤΗ͂ΣΙΣ ΣΜΔ΄. 

Τί ἐστι τὸ, Δότε τόπον τῇ ὀργῇ. ο 

ἈΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἤτοι τὸ μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, καθὼς γέ- ἢ ἸΡῷ 7 Ἷ 
γράπτα!, ἀλλὰ χαὶ “ τῷ τύπτοντι ἐπὶ τὴν δεξιὰν 

σιαγόνα στρέψαι χαὶ τὴν ἄλλην, χαὶ τὰ ἑξῆς" ἢ τὸ, 

Ὅταν διώχωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ͵, φεύγετε 
εἰς τὴν ἄλλην. 

ΙΝΤΕΑΆΟΘΆΑΤΙΟ Οὐχταν. 

ον, 15. ἐμὰ δὶ ποὺ : Τ)λαῖο Ἰοοιηὶ ἰνῶ. 
19. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ηοὸ 6ϑι ἃ ΠῚ γοβιϑίθυθ ΠΙᾺ]. 9. τ 50 ΓΙ ρ ΠῚ ἡγαειλ. 5. 

δ8ῖ, 561 οἵ. ρϑγοιεθημ πὶ ἀδχίθγαπι τπαχ ]Παπὶ 39 

οὔνογίθγθ οἰ πὶ αἰ ἔθυα πὶ, οἵο. ἀπὸ {Ππιὰ, ὅπ λΠαιει. τὸ. 

ἀμίοπι ρογδοηιιεὶ θοὸς γμογίπι ἵπι οἰνίίαίο ἰδία, 55: 
Πωρίιο ἐπ αἰΐαμι, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΜΕ΄. ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΤ. 

Ὑίς ἐστιν ὁ φρόνιμος “ ὡς ὃ ὄφις, καὶ ἀχέραιος ἢ Οιεὶς οἱ ργιιάθτις πὶ 5ΟΓΡΘπ5.) εἴ δἰηιρίοι σἱομί χυιὰ υ. τ6. 

ὡς ἣ περιστερά. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὁ φρόνιμος μὲν ὡς ὃ ὄφις, ὃ μετὰ περισχέψεως 

καὶ χατανοήσεως τοῦ δυνατοῦ καὶ τῆς εὐοδίας πρὸς 

εὐπείθειαν τῶν ἀχουόντων τὴν διδασχαλίαν οἶχο- 
- 5 3 ΄ , τι 

νομῶν. Ἀχέραιος δὲ ὡς ἣ περιστερὰ, ὃ μήτε εἰς 

ἔννοιαν λαμβάνων τοῦ ἀμύνασθαι τὸν ἐπιβουλεύον - 
τα, ἐπιμένων δὲ τῇ εὐεργεσίᾳ, κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ 
ἀποστόλου προστεταγμένον, ὅτι Ὑμεῖς δὲ μὴ ἐχ- 
χαχεῖτε χαλοποιοῦντες, ᾿Ι᾿πὶ γὰρ τὸ κήρυγμα τοὺς Ε 
μαθητὰς ἀποστέλλων ὁ Κύριος, ταῦτα αὐτοῖς ἐν- 

τέλλεται᾽ ὅπου καὶ δοφίας ἦν χρεία πρὸς τὸ πεῖσαι, 

χαὶ ἀνεξιχαχίας πρὸς τοὺς ἐπιδουλεύοντας " ἵνα ὡς 

ἐχεῖ ὃ ὄφις ἔγνω καὶ προσώπῳ προσελθεῖν “ εὐαγω- 

» 1 πυ5 Μ5. οαπὶ Ν᾽ οβ5. χαὶ τῶν τότε ῥηθέντων. Οὐοχ 

Οὐομπι) εἴ, καὶ τοῖς τότε ῥηθεῖσιν. 

9 Ἄορ. Ῥυῖΐπιιιβ τῷ τύπτοντί σε.... σιαγόνα, στρέψον 
αὐτῷ καὶ τὴν. 

οοἴμινα. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ, 

Ῥυιάθηβ αυϊάθην. τὶ 56 ΡΘΠ5. ἰ8 6δῖ, αὶ ἴπ 
ἀοοιτῖπα ἰναάφοπάα ἰτὰ 56. βοῦς, πὰ ΔΒ] τὰ οἰτ-- 
οὐπηβρθοοηθ., οοηβι θυ] οηθα 6, ἀπὰ γϑιο- 
πὸ 4ιοάὰ ἄοοοὶ οἱ {ἰυϊ, δὲ (Δ οῖ]6 Πονὶ ροϑϑὶξ , 
οχηπίᾳ [αοίαϊ, αἰ δυιἀϊοπεϊα μι Δ ΠΪΠη05 ἃ διιβοι]- 

ταπάτιπι Πα] νοα  ράγαῖοβ. Β᾽ ΠΡ ]οχ νΘΙῸ τἀ ΘΟ] -- 
"νὰ, 4ιὶ πὸ οορίίαι ααϊάθπι 46 Ἰπϑι ἀἸαουθ α]ο] - 
βοθπῆο., ρου π5αι6. ΒΘ ποῖα ἴπὶ {ΠΠπ|πὶ ΘΟΠ ΟΡ 
Ρορρῖς,, Ἰαχία ρυοορίμπι ΑΡΟΒΙΟΪΙ : ΚΣ Ὸς ἀπείοπι 
ποῖ ἀοβοογα νοπο[αοίθπίθς. Ἰγουηΐπιιθ. Θηΐηι, 

γἰ ΓΘ 5 αἰδοῖ ρυ]ο5. δὰ μι ϊοδηάτπι., Πῶρος ἱρ5]5 
Ῥιθβουῖυ 9. 1 δὲ βαρίθπεῖα. οριῖθ Θγὰὶ δα ρεῖ- 

- .17ιι55.3. 
ων» 

ἃ Μοβοὶὶ σοῖι θοὸν εἰ Ἀοσ. Ρυίπιιβ. οἱ ὄφεις, εἴ 

Ῥᾶυϊο ῥροϑὲ ἵπ ποθι Ἰυὶ5 Οοατοῖθιι5 τα τασβαβ Ἰ ρίξαν, 

« Βερ. Ῥυϊμηιβ. βοοιπα. πηᾶπιι προσελθεῖν εὐαγωγε- 

στέρω. 

40, 



Θεπ. 3.1: 

Ῥεαὶ. ται. 

ἍΤα μι, γ΄. 
13. 

1. 00}..13. 
5. 

1.Πὲρ.5.3. 

2. Οον.τι. 
17. 

Δ. (ον».18. 
ἘΙ, 

2. Οὐν. 10. 
17. 

110 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑἈΠΟΠΙΕΡ, 

δι ἀθηιπι., οἱ Ῥαιοπιία οὐρὰ ᾿Πϑ Ια τΟ 65 : τὶ 
ἀαοπιαάπηοάτιπι {ΠΠ|0 ΠΟΥΪΕ 5ΘΡΡθη5. δὲ ψηλει 

ὈΙαπάΐογο ἀσοοάθυο, δὲ πΊΟ0 ϑιιάβουῖο ἰοσιΐ, 

πὸ ἃ Ποὺ ἃΡάποοῦθῖ, δὲ τη ποῖραγθὶ ρθοσδῖο,, 
ἰϊὰ πὸ5 4πο]π6 δὲ ἴδοι πὶ δὲ ΥΠΟΓῸ5. δὲ ἴθ ΠΠΡῚ5 

Ἀ5511ΠΊΔ ΠΊΤ5.. Θὲ ΟΙΠΠΙθῖι5. ΠΟ 15. ΒΟΥ ΠΠΟΠ65. ΠῸ- 

5[ΝῸ5 ἴπ Ππ4]Ἰοἷο αἰ ΡΠ ΒΘ ΙΠλ115.. τὲ ἃ] πο 1115 ΠῸ5 

γοτέρῳ, καὶ πιθανῶς εἰπεῖν εἰς τὸ ἀποστῆσαι Θεοῦ, 

χαὶ ὑπαγαγέσθαι τῇ ἁμαρτία, οὕτω χαὶ ἡμεῖς καὶ 

πρόσωπον χαὶ ᾿ τρόπον χαὶ χαιρὸν ἐπιλεγώμεθα, 

χαὶ παντὶ τρόπῳ τοὺς λόγους οἰκονομῶμεν ἐν χρί- 

σει, πρὸς τὸ ἀποστῆσαι τῆς ἁμαρτίας, χαὶ ἐπανα- 

γαγεῖν πρὸς Θεόν τὴν δέ γε ὑπομονὴν ἐν τοῖς 

πειρασμοῖς χατορθώσωμεν εἰς τέλος, χαθὼς γέ- 

ἃ Ρϑοραίο, δὲ δ Ῥϑιπὶ γϑάποδπηιι5. (ρου πὶ γρᾶπται. 

81 Π᾿ΠῸΠῚ τι56ΠῸ ΒΟΥ ΘΠ115 ΡΠ ϊα πὶ π᾿ ἰΘπἴα- 
ΕἸ ΠΙθιι5. 7, ν 6]: βου! ρίιπη 68. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΙΜῚ. τ ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΝ-- 

Αι εἰριϊοαι ἐϊππι4, ΟΠανα5. ποη πάθον 
86. ΒΘ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τάθηι οϑὲ ἃς δὶ ἀϊοὰβ., ἃ ῬΓΟΡΙΪΟ πα τι. ΠῸΠ 

ὁχοϊάτε, ΟΠαν Γατῖ5. αα θη Πα ἔιι5. Θὸ σι ηι οἰα- 

ΥἸ τα τἰ5 ργΟρυϊθίαοϑ., ατιοο δοάθη ἰπ ἰοθο οπιιηι6- 
γαΐοο ϑιηι ἃ ΑΡοβίοϊο. 

Τί ἐστι "τὸ, Ἢ ἀγάπη οὐχ ἀσχημονεῖ. 

ἈΠΟΚΡΊΙΣΙΣ. 

ν Ἦν ΎΠΣ ἘΞ πριβτν , ἜΕ ἢ 
ἴσον τῷ εἰπεῖν, τοῦ ἰδίου σχήματος οὐχ ἐχπί- 

πτει. Σχῆμα δὲ ἀγάπης, τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου 
ΣΙ ΣῊΝ, ρον ἢ ΤΩ Ἐν ῬΜΗ͂Σ αν τὰν αν 
ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἀπηριθμημένα τῆς ἀγάπης ἰδιώ- 

ματα. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΊΜΠ. 

Οἴτην ϑονίριια αἰοαΐ : ΝΟΙΙΤΟ σἹουῦίανὶ., δὲ πο] το 
Ἰοχιῖ δχοεϊϑα ς ἐέθην οἴέπὶ Γροσίοἶιις αἰϊχιίατι- 
ἐο ἴΐα σοπιοαίιτ  Οὐοά Ἰοχιιον, ποη βϑοιπ- 

ἄαπν ΤΠ πιιπὶ ΙΟή τιον, 561 αιιαδὶ ἴῃ Ἰηϑὶ- 
Ῥἰθπεα., ἴπ πὰς ϑιθϑίδητϊα σ]ουϊατομἷβ : το 
ΤΙΓδΙι5., Ἐδοῖτ5. 5 Δ ᾿Πϑ]ρίθη5. σ]ουϊαπάο : 
αἰϊας ὍδΓΟ οἰογίαγὶ οἴτιαί,, οἰππ εἰϊοὶς, Οὐὶ 
Β᾽ουίδειν, π᾿ ΤλομηΪπῸ δ]ου θεν" : σι δε οἷος 

τίαίο ἰμ ])οπιῖπο., οἰ φιια ἐδ θα σι νοἰία 

δϑεί. 

ΒΈΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ὑ ΠΘΠΊΘ 5. οἱ ΠΘΟΘΘΒΆΡΙπ ΑΡΟΒΙΟΪΙ ἀάνουϑιις α 
Ἰτῖα ΘΟΥ ΓΔΠΘ ἢ ἀρογῖθ ἀθοϊανατιν, ΝῸΠ δηΐμ Πρὸ 
5111 σΟΠΊΠΘ ἤδη] σατιθὰ ἀἰοῖτ, σϑὰ τὰ τθηιουτα-- 

ΓΑΠΕΧαΙ ποβίσὶ ΠΡνὶ πρόσωπον χαὶ τρόπον χαὶ χαιρόν. 
Μυϊβαια ἴγο5 ΘΠ οπο5 Ῥτὸ τρόπον Πα τΐ τύπον. Νο 
ἴϊὰ πλα]ῖο ἰῃ ἔνα, αὶ ἴῃ γα] σατῖς {ὐἱθιι5 δ τ οπ ]ις 16- 
διταν ἀποστῆναι, ἴῃ γοίουιι5 ποβίχις ΠΡ ὶς ΒΟ Γ ΠΙὴ 

Β ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΜΝΖ΄. 

Τῆς Γραφῆς λεγούσης, ΜῊ καυχᾶσθε, χαὶ μὴ λα- 

λεῖτε ὑψηλά χαὶ τοῦ ἀποστόλου ποτὲ μὲν ὅμο- 

λογοῦντος, ὅτι Ὃ λαλῶ, οὐ χατὰ Κύριον λαλῶ, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνη, ἐν ταύτη τῇ ὑποστάσει 
τῆς καυχήσεως " χαὶ πάλιν " Τέγονα ἄφρων χαυ- 

, δι 59 -» - « Ἷ 

χώμενος " ποτὲ δὲ ἐπιτρέποντος, ὅτι Ὃ χαυχώ- 
νος ἐν Κυρίῳ χαυχάσθ. ίς ἐστιν ἣ ἐν Κυρί μένος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω, τίς ἐστιν ἣ ἐν Κυρίῳ 

καύχησις, καὶ τίς ἣ "ἢ ἀπηγορευμένη. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ μὲν ἀποστόλου ἣ χατ᾽ ἀνάγχην πρὸς τὰ 
, ΕΣ ὙΝ Ε , .“ ε Ἀ 2 

πάθη ἔνστασις εὔδηλος. Οὐ γὰρ ἵνα ἑαυτὸν συστή- 
Ἔτη» πο πος ἘΣ ΚΡ -ς ἜΡΙΣ 

σηϊ, ταῦτά φησιν, ἀλλ᾽ ἵνα τὸ θράσος τῆς τινῶν ἄλα- 

᾿πνοηΐπεηι5 ἀποστῆσαι. 

8 Β4ΠῚ τί ἐστιν ἡ. Αἴ 55. ἄπο αὐ πὶ σοπίοχειι. 

»οήεχ οββ. ἡ ἀπυγορευμένη καύχησις. 



πΡΟύυμα ΒΆΞΥΠΙΒ. ΤΆΛΟΥΤΑΤΑ,. 

ζωνείας χαὶ τὴν ἔπαρσιν χαταύάλῃ. Καύχησις δὲ 
ἡ μὲν ἐν Κυρίῳ ἐστὶν, ὅταν τις τὰ χατορὐύώματα μὴ 

ἑαυτῷ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ ἀνατίθηται, λέγων" Πάντα 

" 
111 

τοι ἃν ΤΌρβαητα5. ἀαουιπίαπι ἃ [ἀϑίαιαι ἐθρτῖ- 
πιαᾶϊ. ΟἸουίαιτίο, ἁὐῖθηι πὶ ΟΠ ΠΟ οδὲ 5) οἵ ΠῚ (115 
γῸοΙ6 [ἀοῖὰ ΠῸ ἢ 51] ρ5]., 564. Ποιηΐπο «βου θῖε, 

ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ. Ἢ δὲ 
“ ἀπηγορευμένη διπλοῦν ἂν ἔχοι λόγον, ἢ κατὰ τὸ, 

ἀϊοοηβ : Οπιπῖα μοσϑιπι ἐπ Ο]ιγίσίο εὶ πιὸ οοτι-- ῬλΜίρρ. ἡ. 

ονιαι. Μοιῖῖα ἀπίθαι β]ουαιο ροΐοϑε. ἀρ] οὶ τὶ 
γατοπθ σοηϑι ἀθγαγὶ ; νῸ] Ταχία {Πι4,  αμάαίι" Ῥεαὶ.το.3, 

ὃ : -ς - . «ἡ Ῥεαὶ. δι, 
Ῥέοσοραίον ἧι εἰοοι ογϊς ἀτιΐπιιθ σι : ἴοι, Ομ 3. 

Ὁ οἰογίαγὶς ἐπὶ πιαϊ ἴα, ψαῖ ρμοίθτις 5 νοὶ Ἰαχία λδήαιιμ, 6. 

3... : ς τ δν " , Ξ 
ὑπαινεῖται ὃ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς 

ψυχῆς αὐτοῦ " καὶ, “1Τἰ ἐγκαυχᾷ ἐν χαχίᾳ ὃ δυνα- 
τός; ἢ κατὰ τὸ, Ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀν-- } 

9». 

θρώποις, δι᾿ αὐτοῦ τοῦ θέλειν ἐπαινεθῆναι ἐφ᾽ οἷς 

ποιοῦσιν, οἱονεὶ ἐγχαυχώμενοι τοῖς γινομένοις. Οἵ 
δὲ τοιοῦτοι χαὶ ἱερόσυλοι εἶεν ἂν, τὰς τοῦ Θεοῦ δω- 

, Α ,ὔ - -Ὁ 

ρεὰς ἰδιοποιαύμενοι »χαὶ τὴν ὀφειλομένην τῷ Θεῷ 
δάξαν εἰς ἑαυτοὺς ἁρπάζοντες. 

ΜΠ, 2 αοἰιισιῖ τ υἱάοαπίιν ἂν Πποπιὶη δ 

φυαπάοσιίάομι ἄπαπὶ ΟΡ θὰ ἀπω [ἀοϊπηΐ, Ἰα ανὶ 
γο απῖ., ἷπ διῖ5 [λοι φποάαιημηοάο σ᾽ οὐ Ἰοπταν, 
Οὐϊηοιίαπη. 4] 6] ιβηηο 1 δαηξ., 5 υ]ορὶ οιϊαπὶ 
ἀἰοὶ μοϑϑιιπῦ, τ φαΐ 510] Τ)οὶ νἱπάϊοοπε ἀοπὰ, 
οὐ ἀδθίταπι Ὥθο δ]ουίαπη δὰ 86. γὰρίαηξ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΜΗ΄. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΙΉΗΙ. 

οὶ Κύριος δίδωσι σοφίαν, χαὶ ἀπὸ “ προσώπου αὖ- 
τοῦ γνῶσις χαὶ σύνεσις " χαὶ εἰ διὰ τοῦ Πνεύμα- 

τος, ᾧ μὲν δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος 

γνώσεως " πῶς ἐγχαλεῖ τοῖς μαθηταῖς ὃ Κύριος, 

ὅτι Ἀχμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε : χαὶ ὃ ἀπό- 
στολος αἰτιᾶταί τινας, ὡς ἀσυνέτους ; 

δὲ 7οπιῖπιις δὲ σαρὶθηίίαηι, οἱ α {αοὶθ ἰρϑίμι5 Ῥιον...6, 
οΥαίμ σθϑτιτο οἱ ργιμάοηίϊα ; ἱΐθηι οἱ ΡΦΤ τ. Οον. 12. 
δρίσίτιπι αἰϊὲ ἐἰαίτι" 5ΘΓΠιῸ σαρὶοπίϊ, αἰϊὶ 8. 
ΦΕΙῸ 56ΓΠι0 σοἰθπίϊα : φιοτποῦο ἰὰ ἐα ργοῦγαΐ 

Τοπεῖπιι5 εἰϊδοῖριἶῖς Σ ΑὐἀἸιιο δὲ νῸ5 51π6 1πΠ|6]-- “]αίελ, τ. 
ΠΙξοηια οϑιῖβ ἢ δέ ψφια ταϊϊοπε αἱρορίοϊιις "δ: 
φιμοδάαπι ἀοοιισαΐ υεῖιξ ἱπιοἰ Πἰσοιειῖα οατοτθ 5} ἤλοηι.ν. ὅτ. 

Ε 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΈΘΡΟΝΒΙΟ. 

51 4υῖβ πονῖὶς Ῥοπί αἴθ Το 5) 4 γα] ΟΠΊΠ65 1- 7, 3, 
ΒΟΙἶπ65. ϑᾶνοβ5 ἤν, οἱ αὐ ἀρη!Ποηθηι γϑυ [115 

νοπῖρο., αἰΠροπείαπηαιιθ ἀἰάἸοῖς Θρίγῖιπ8. βαποιὶ 

ἴῃ ἀϊνιδίοπθ ἴα οἰποαοῖα ἀοποῦιπὶ Ποῖ 5, οἱ 

Εἴ τις τὸ ἀγαθὸν τοῦ Θεοῦ οἶδε, τοῦ θέλοντος 

πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι, χαὶ εἰς ἐπίγνωσιν 

ἀληθείας ἐλθεῖν, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὴν 

ἐπιμέλειαν ἔμαθεν, ἐν τῇ διαιρέσει καὶ ἐνεργείᾳ 
τῶν τοῦ Θεοῦ χαρισμάτων, οὗτος γνωρίζει τὴν 

βραδύτητα τῆς συνέσεως, οὐ παρὰ τὸν ὄκνον τοῦ 
. ,΄ » ΕῚ ,ὔ -" - 

εὐεργέτου, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀπιστίαν τῶν εὔεργε-- 
᾿΄ Ρ᾽ "Ὁ - ᾿Ξ, , « 

τουμένων. Καὶ καλῶς ἐγχαλεῖται ὁ ἀσύνετος, ὡς 

ὃ ἡλίου ἀνατείλαντος χαμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς, 

ἵνα ἐν σχότει διάγη,, καὶ μὴ ἀναδλέπων ἵνα φω- 
τισθῇ. 

ὁ Ἄορ. ῥυΐπιιβ ἡ δὲ ἀπηγορευμένη χαύχησις. 
ἃ Ψοιογοβ ἄτι ΕΠ γῈ οἱ αὶ καὶ τὸ, τί, Ἀορ. Ῥυΐπιιι 

ἣ 499 

ΘΟΙΠΙΡΟΓ ΠῚ δὲ δὲ ποίτιηι, ἱπ|6}} 15 η το τἀγαθὰ 
ΠΟ ΟΧχ βοποίδο Θ ἢ Ε15 5 Ώ 1 16., 5641 ὁχ θογῖπὶ ἰπ 

41ὸ5. Βοποίοῖα. σομ ουη τι" ἱπορο υ]ταῖο ρνοῇ- 
εἰδοῖ. Νδο ἱπ)ανῖα γορυθ ποθ ταν 4] ᾿πι0}}Π Πρ πεῖς 
ΘΧΡΘΙ5. δδῖ., Τἀπη]ιὰ πὶ «πὶ οἰαιιάας Οο]ο5. οὐ 
5016... ιιἱ ἱπ [6 πον ῖ5 ἀθραξ,, ΠΟάιι6. 5. βιιη) ἀϑρ]- 
οἷαι αὶ ἢ πη ΠΘία, 

καὶ τί. ΑἸΙᾳααπίο ροβὲ ἰάοπι Μ5. διὰ τωῦ ἐθέλειν. 

“ (οὗοχ Νοβ5. καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 



1132 5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟα. ΑἈΠΟΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΊΤΙΧ. 

ει δε ποπιδείτιπι,, οἱ φᾷ δεῖ γιδίπηι. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἠοποϑίσπι 4] θη 14 6556 Ῥτο,, αποά ἄδοοι, 

οἱ «ιοα ἀδθοθῖιν αν ἸΠΙΘΡΙΟΥ 115. ΘΙ ΡΟΙΙΟΙῚ 5 6Χ 
Ῥ᾽Θοϑ Π 185. ΚΑΠΌΠΘ : ΠΠ5[ΠΠ| ὙΘΙῸ 59 πο ΡΓῸ 
ΟΡΘυιιπ. τηθυ το ἀἴπιθ αἰ σηϊζαῖθ 5᾽ Πρι]} 15 γϑ αἱ- 
τὰν. ἘΠῚ ἴῃ Ποποϑίο αιϊάθπι., ορίϊπια “υθατ6 
τὰ Π ΠΟ Ὁ ΔΠΪΠΊΟ σραϊο ἴῃ ΠΙΘΠΊΟΥ ΔΙ. ΤϑνΟ- 

ΘΑ ΠΕ, Οἵ ΟΠ ρΡΘΠΒΔΠ Πα : 564 [πῃ 60 4ποα Πιιδίτιπη 
δ5:.,. πιαϊα αι άιι6. ΧΙ Πα ΠίαΡ ἃ. ΡΕΠΙαΠίι, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΜΘ΄. 

Τί ἐστι τὸ ὅσιον, χαὶ τί ἐστι “τὸ δίκαιον. 

ΙΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

σ ϑ, ᾿ Β Ὅδσιον μὲν εἶναι λογίζομαι τὸ πρέπον, καὶ ὀφει- 
λόμενον παρὰ τῶν ὑποδεδηχότων τῷ ὑπερέχοντι, 
χατὰ τὸν τῆς ὑπεροχῆς λόγον " δίκαιον δὲ, τὸ πρὸς 
7) ἀΟ ἢ ἜΝ Ω - ΝΙΝ ἌΡΑ  ΎΡν 
ἀξίαν τῶν ἔργων ἑχάστῳ ἀποδιδόμενον. Καὶ "ἢ ἐπὶ 

ἘΚ Σ; Ξ ἢ ΣΦΕΑ » 
τοῦ μὲν ὁσίου, τῶν χαλλίστων μόνον ἐστὶν ἣ εὖ- 

, αν ς ΑΣΑ τὶ ἊΝ ῃ ᾿ 
γνωμοσυνὴ χαι ἀποόοσις ἐπὶ ὁξ του ὀιχαιου, χαὶ τ 
ς.» “Ἕν ͵ ΑΙ ,2 "᾿" 
Ἢ τῶν χάχων ὁὀοχιμασια χαι ἀνταπούοσις. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΣ. 

Οιιοηιοῦο ἀαΐ χιιὶς Ξαποίμιπν οαπίνιι5., απ ῥτὸ- 
7ϊοῖε πιαγραγίίας ἀπίθ ρόγοος : αἰ ψιιοπιοίϊο 

οοπιίϊισὶὶ ἰὰ γιοά ςοηιιίί : ΝΟ ἴονιθ. οοη- 
Οα]οθης Θὰ5. ρΘά θι15. 5015... δὲ σομγνουϑὶ ἐἰ- 

γΠ ρα ηΐ γ05. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ, 

Ἀρεσῖο ποὺ ποθ θυ ρ! σας ἈΡροβίο] τι, 48] 15.) 

4 ἴρ56. δάνθιϑιιβ Τπάθθοβ ἀϊχογας., δά : 

Πονι.».53. Οἱ ἐπι ἰθσθ οἰογίαγὶς., με ργιδναγι ξαϊιοτιθηι 
ἰοοὶς Τοιση ἱπ]ιοποτας. Τιλααθ σΟΠιμμΘ] ᾷη., 

«ππὰ Αἰ Ποίπνι5 βαποῖοβ ΠΟΠΉΪηΐ 5ΘΥΠΠΟΠ65 ΒΘ} ἰθρῚ5 
γὙἱο] απ, πος ἰοθο ΡΟ θα: Τλομΐηιι5. Ἐκ 

{πὰ νἱοϊατοπθ 5θ τι ΘΕ 5 τ 11, Ζαϊ ἀΠΠΘ πὶ 

ϑιηῖ ἃ Πάθ, ϑπηι] οἱ σοπίθπηπθπα ἀϊπιοαῆξ Ἠὸ - 

πϊπὶ ἀοριηαΐα,, δὲ Ὁ 1Π1ὰ ἰρβα ἁυιάδοϊα πηὰ]ο 

ἱπδαγθδηῦ ΔάνΘυθ ΠῚ. ΠΟ, δὲ ΘΘΏΨ]ΟΙ 5. δἰ τι6 
ΔΟΟιΒ ΓΟ 115. Ὑ]ο] ἴον θα ψ 1 (Ἰϑυ ΠΠρδηΐ. 

4. ἘΔ τί ἐστι δίκαιον. Αἴ Μ55. ἄπο τὸ δίχαιον. 

» ϑῖο ΝΌβο ΠΡ ον οὐ Βδρ. Ῥυΐπιις. Νοὸχ ἐπὶ ἀδογαι 
ἴπ ὀχοιιβὶς, Νοχ Ἀδα, Ῥυίπλβ χαὶ ἀνταπόδοσις ΠΟΘ πν 

ἐα1 ἀπόδοσις τοῦ δὲ δικαίου, Ἀορ. Ρυϊπιὰβ. ἴΐα, αἱ 

ἴν 

ἘΒΩΈΉΗΉΣΙΣ ΣΝ. 

Πῶς δίδωσί τις τὸ “ 

τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων " ἢ πῶς 

συμθαίνει τὸ ἐπιφερόμενον - Μήποτε καταπατή- 

ἅγιον τοῖς χυσίν " ἢ βάλλει 

σωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὑτῶν, χαὶ στραφέν- 

τες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

»Ν Σ α Σοῦ Δηϊ 5 ἘΠ δ τὰν τὰ 
αφῶς ἡμῖν παραδίδωσιν ὃ ἀπόστολος τοῖς ὑπ' 

αὐτοῦ εἰρημένοις πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐπενεγχὼν, 
δ ΠΕ ; Ἂς Ὰ 
ὅτι Ὃς ἐν νόμῳ χαυχᾶσαι, διὰ τῆς παραδάσεως 

τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις. Τὴν οὖν ἀτιμίαν, 
Ξ ν ΤΣ: 5 Ε 
ἣν διὰ τῆς παραύδάσεως ἀτιμάζομεν τοὺς ἁγίους 
ΣΡ γδρ Ὁ ΣΎ τι πη - ἘΠ 

τοῦ Κυρίου λόγους, ἐνταῦθα ὃ Κύριος ἀπηγόρευσεν. 

ἢ Ἀφ᾿ ἧς παραδάσεως συμύαίνει καὶ τοὺς ἔξω τῆς 
εἰ ᾽ν - “- 

πίστεως ἅμα τε εὐχαταφρόνητα ἡγεῖσθαι τὰ τοῦ 
Τ᾽ ; δ᾿ ΑἿ ἐν ᾽ ΠῚ -Ὁ- » , Ἄ 

Κυρίου διδάγματα, χαὶ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων θρασύ- 

τερον ἡμῖν ἐπεγείρεσθαι, χαὶ οἱονεὶ ῥήσσειν τοῖς 

ὀνειδισμοῖς καὶ τοῖς ἐλέγχοις τὸν παραδαίνοντα. 

οὐϊάϊνηιις. 

ὉΤΤηῖ5 Μ5. τὰ ἅγια, ΑἸΙΖιαηῖο μοβὶ Δῖ55. {γὸ5 ἐν 

τοῖς ποσίν. οοια ἐν τη δα 1ε15 Ποϑ  ογαθαίαν. 



ΒΕοῦμ αὶ ΒΠΕΥΒ. ΤΠΑΟΤΑΤΕ. χ1Ὁ 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΣΝΑ΄. ἹΝΤΕΒΒΕΟΘΆΤΙΟ ΘΟΙῚ. 

Πῶς ποτὲ μὲν ἀπαγορεύει ὃ Κύριος βαστάζειν “ βα- 
λάντιον χαὶ πήραν εἰς ὁδὸν, ποτὲ δὲ λέγει" ᾿Αλλὰ 
νῦν, ὃ ἔχων βαλάντιον, ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν" 

καὶ ὃ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ, ΒΕ 
καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 

μοπιοῖῖο ])οηιΐπιις ἱπιογάμιπι σθαι ρογ αΓ δ 546- ἵμια. νο. ἡ. 

ομἶμπι εἰ μόγαπι ἵπὶ υἷα; ἱπίονάμιην ϑογὸ (ἰἰ- 

οἷν ᾿ ϑδ πιῖπο, «ἰ πὰρ 6 8 ϑασοι!απι,, [ΟΠ] αἱ, δπς,52 36, 

51}}}} 16} δὲ ρόγάηι : οἱ 411 ποὴ μαθοῖ,, νϑη- 

ἀἀλ τὰ πσαπι ϑιιᾶπι., δὲ θαι αἴ πμ. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΈΘΡΟΝΘΙΟ. 

Τοῦτο σαφηνίζει αὐτὸς ὃ Κύριος εἰπὼν, ὅτι Δεῖ 

γὰρ ἔτι τοῦτο τελεσθῆναι ἐν ἐμοὶ, τὸ, Καὶ μετὰ 
ἀνόμων “ ἐλογίσθη. Αὐτίκα γὰρ μετὰ τὸ πληρωθῇ - 

Ἠὸο ΘΧρΡΙαπαΐ ΠΟΠΊΐ Πτι5 056 [15 νου 5 : Ορογ- {ρια. ν.37. 

(εἰ οπῖπι ααμιις π πῖὸ ἱπιρίοσὶ ἰϊιι : ΕῚ οἰεπι Β5α.53.12. 
ἐνεϊ εις ἀἰοριιαῖις5 ὁδί. ΟΠ Θϑιϊ πὶ οπὶπὶ Ροϑὲ 

, Ὁ ΄ ͵ , -Ὁ- Ὡς. ἘΠῚ: : ΟΝ 

᾿ς τὴν τος τῆς μαχαίρας ΠΟΥ ΠΤ αν λέγει τῷ δνθητιπὶ ψ δ ηἶϊ ἐθ σ]αάίο ἀϊοῖὶς Ῥϑίνο : (οπ- γα. «6. 
᾿ ἃ τὴν Τὴ Ἔ 5 

Πέτρῳ" ᾿Απόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν σφογίε σἰαάίην ἐμπίπν ἐπ ἰοσιιπι σιείπι Σ Οπιηθ5 532. 
ἢ Κι ᾿ Ε : ὁ : Ξ : 

τόπον αὐτῆς " πάντες γὰρ οἵ λαθόντες μάχαιραν, ἐν τὸ ὁπῖπὶ αὶ ἀσοορογίτιι σἸαάέιπι, οἰαάίο ρεγινιιτι 
μαχαίρᾳ ἃ ἀπολοῦνται - ὡς μὴ εἶναι πρόσταγμα, “ ἰΐὰ ὧἂὐ ΠΠπὰ, δε περο φιιὶ παϑθὶ σασοιείμηι . χις,55.38. 

᾿Αλλὰ νῦν ὃ ἔχων βαλάντιον, ἀράτω, ἤτοι ἀρεῖ (οὕτω 

γὰρ χαὶ τὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχει), ἀλλὰ προ- 
φητείαν προλέγοντος τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔμελλον οἱ 
ἀπόστολοι " ἐπιλανθανόμενοι τῶν δωρεῶν χαὶ τοῦ 
νόμου τοῦ Κυρίου χαὶ ξίφους χατατολμᾶν. Καὶ ὅτι 
τῷ προσταχτιχῷ εἴδει τοῦ λόγου ἀντὶ προφητιχοῦ 
πολλάχις χέχρηται ἣ Γραφὴ, πολλαχόθεν δῆλον, 

οἷόν ἐστι τὸ, Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί - 

χαὶ, Διάδολος στήτω ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ - χαὶ ὅσα Β 
τοιαῦτα. Ι 

ἐοἰϊϊαι., 56 1οἰϊοὶ ( 515 Θυΐπι ΘΕ ΠῚ Πλα} 1. ΘΧΘΙῚ-- 

ῬΪαγῖα παρθηὶ). ποη δῖ: σιυοάάαμι ρυφοθρίσμη, 
864 νδιοἰπῖτμι Του ἰ , 40] ργαοπιι τ α]ναὶ {πιεπι-- 

ΤΠ. 7. Ὁΐ ΔΡΟΒΙΟΪ: ἀοπουῖη ΟἹ ἰθρῖθ Τλονἰ πὶ 
ΟὈΪΠὶ δυιάονεπι δὲ σὸς ἀϑδαμιθνθ. Οτιοα ἀπ 6 πὶ 

ῬΙδγαπιαιο ἱμροναῖνο Ἰοαιθ πὶ σ πον νἷο νὰς 
(οἴ ΠῚ θὰ δἱὲ Βουρίυνα,, Ραμα ὁ5ὲ ΘΧ Πλ1} {15 

Ἰοοῖβ ; νϑ ει οχ 110, Ζίαπε αἰ οὐτις ογρ]ιαπῖ : Ρφαὶ. τοϑ. 

οἱ, Ζιαϑοίμς οἰοὶ α ἀδαιγὶς 6}ιι5 : εἴ αιιδροιιμ- 
{{160 5ι1π| 5: }}}1ὰ. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΝΒ΄. 

Ὑίς ἐστιν ὃ ἄρτος ὃ ἐπιούσιος, ὃν δίδοσθαι ἡμῖν καθ᾽ 

ἡμέραν προσεύχεσθαι ἐδιδάχθημεν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὅνταν ὃ ἐργαζόμενος “ μνημονεύων τοῦ ἸΚυρίου 
λέγοντος, Μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε, 

ἢ τί πίητε “ καὶ τοῦ ἀποστόλου παραγγείλαντος 

ἐργάζεσθαι, ἵνα ἔχωμεν μεταδιδόναι τῷ χρείαν 

ἃ Πρ, ρεΐπιις βαλάντιον ἣ πήραν. ΑἸϊιιαπῖο ἰη γα 
ἀηι5 Νί5. σαφηνίζει αὐτὸς ὁ χύριος. 411 ὁ αὐτὸς Κύ- 

ρίος. 

“ Ἐσπὶ οὐ Ἀδρ. δοσαπάτι5 ἐλογίσθην, εἰοριίαίεις δεῖν. 
ΑἸ ἄθο Πδρὶὶ ἐλογίσθη, Νεο ἴτὰ πιυϊτο μοϑὲ δα οἱ 
ἄπο Μς5. εἰς τὴν θήχην, ἐπ πυαρίπαπι. Ἀδρ. ῬΥΙπατ5. οἵ 

085. εἰς τὸν τύπον. 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΘΟ. 

Οιιὶς οἷ ραπὶς {116 φιοιίἀϊατιις., οἰ)ιι5. σιιοιῖ-- 

αϊαπιαπι ἰαγαιτἰοπόπι τόραγα οάοοιὶ ςιηι5. 

ἈΈΕΘΡΟΝΕΙΟ. 

Οαπὶ αυΐ5. Οριι5 Παυοά [Δοῖε, πηθπῖοι ΠΟμληΐ, 
αὶ ἀἰχῖε, ,ΛῈ φοϊ ἰοϊιὶ οἰεἰὶς ἀπίπι ϑδϑίγι, μαι. 

φιιῖά τπαπαμοοιῖς., αἰ φιιά νὶναιὶς,, ἰϊθυηάιιο 25. 

ΑΡόϑ[ΟΙ 1, αὶ Ἰαθογανο ρυθθοῖρῖς, αὶ Πα ΡΟ πι5 

ἃ Ὑ οβοῖϊ νοΐο5 ΠΡρον οἱ δ ρ, Ῥυίμπνιβ ἐν μαχαίρᾳ ἀπο- 
θανοῦνται. Μοχ Ἀδρ. Ῥγίπηιβ. ἀράτω, ἤτοι ἄρῃ. ΑἸ 
ἄπο Μ585. εἴ οατιι ἀρεῖ, ἐολίοε : {πε νανία Ἰδοιῖο πῖον 
Ἰ1ὰ5 ἱπνυθηΐτοι Ζαοάιιο ἴπ Τ᾽ ὀδίασπθηῖο (ὐχοπίθηβὶ. 

»ΒἈος. Ῥυΐπιιβ οἵ Ν᾽ ο55. ἀπόστολοι προεπιλανθανόμιενοι, 

ὁ Ἄοσ, Ῥυΐπιιβ μινημιονεύγ, τοῦ. διαῖμν ἰάςφπι Ν5. 

οὐπὶ 55. ἀποστόλου παραγγέλλοντος. 

Ἰρία. ν.6. 



114 5. ΒΑΒΙΠ ΘΟΕΒΑΒΕΙ͂ ΘΑΡΡΆΡΟΟ. ἈΚΟΘΟΠΙΕΡ, 

ΕΣ! 

ἄρλες. ἡ. ἀπά τν ]υιαμηιιθ. ΠΘοθϑϑι αΐθαι ΡΠ ΘΕ, πο ΟΡ Ὁ ἔχοντι, μὴ τῆς ἰδίας χρείας, ἀλλὰ τῆς ἐντολῆς τοῦ 
28. ΡΓΟΡ απ ΕΠ ταΐθ πὶ, 564 ΟΡ πιαπάἀδίιπι ΤΠ ΙΪ ΠῚ 
Δίαει. το. ἸΆΡογαὶ (Τίρπις δεί θπῖηι Ορθγαγίμι5 πιθγοθαθ 
το. 54}, 15 φιοι ἀϊαπτιη ράΠθη), ΠΟ δϑέ, ρᾷπΠΟΠπῚ 

ΠΔΕι 80. ΠΟΘΙ 85. ὦ «αοΙ ἰαπαπι ν τα πῈ. τ{||6 1}, 

ΠΟΙ 511 7015 [Ὧο]Ὁ,. 564 δἵιπὶ ἃ Π60 ρθε: [16 

αἄθα ροϑβίτα ᾿μ51 Οἱ» Θοι]05 ᾿πα Πρ θη 185. ϑιι8θ ΠΘοθ5- 
ϑἰ[αἴθ, δῖο. δἱτ ψιοά ἀδέιγ ἃ]0 60, αἰαὶ οἵμπ ΡΙΌ--- 

ῬῬαΐοπθ πεθο οἴγὰ οοπογοηϊία δϑὲ, αὐ ΦαΟΠ 6 
4.ι. ἡ. 35. [χοὰς ΠΠπῶ4 : 2 ινἑάσοῦ αἰ οἰπριῖῖς,, ῥγοιιὶ οτεῖ- 

“ιι6 Ορτι5 ογαϊ. 

2 πξσεει κ 
Κυρίου ἕνεχεν ἐργάζεται (ἐπειδὴ Ἄξιος ὃ ἐργάτης τῆς ἴ Δ ͵ 

- τ ’,’ 

τροφῆς αὑτοῦ), τότε τὸν ἐπιούσιον ἄρτον, τουτέστι; 

τὸν πρὸς τὴν ἐφήμερον ζωὴν τῇ οὐσίᾳ ἡμῶν χρησι- 

μεύοντα, οὖχ. ἑαυτῷ ἐπιτρέπει, ἀλλὰ τῷ Θεῷ ἐν- 
τ , 

τυγχάνει περὶ τούτου’ χαὶ τὴν ἀνάγχην τῆς ἐνδείας 
Δοοῦ 3. ἔ5 4 φῳ 5. δ ΦΥΣΟΎΑΥ, " αὐτῷ ἐπιδείξας, οὕτως ἐσθίει τὸ διδόμενον παρὰ 
ΕΣ τ 5 

τοῦ μετὰ δοκιμασίας ἐπιτεταγμένου ποιεῖν ἐφ᾽ ἑχά- 
“π ’ Ἁ “»ἾΝ « , ,ὔ ΓᾺ 7Ξ στῆς ἡμέρας τὸ, Διεδίδοτο ἑκάστῳ, χαθότι ἄν τις 

χρείαν εἰχεν. 

᾿..᾿.ν.ν᾽ΝΝ»"Σ»ΣἩΝΣ ΣῈΣΣ"»Ἡ»"»"»ΝΝ"Ν"Ν"Ν"Ν"Ν"Ν"Ν"Ν"Ν" Ἑ φεοὃο͵ ὦ ὁ “ -“--͵ς---- --- -- -------. -φ---ς-ς------ ---------- - ΞΞ  Ξ τ τ τττιτττττ-ττττ--------------------“----------“""--““ “ 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΤἸΠΠ. 

δήαιε). χὅ. Ομ οἷς ἰαϊοπίιιηι., ἀπὲ φιοταοίῖο ἐϊξιι ται εἰ-- 
19, Ρἰϊσανιπιιι5. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ 

ῬΑγα θοαὶ πᾶπο δ ΟΠΠΠΘ. ΠΉΠΙΠῚ5 οὶ ϑἰσπὶ- 
Ποαπάϊιπη ἀἰϊοίαπι ἔῖ556. θα βεμηο., πὰ πΠ|561||5- 

πὸ, 4αοοππηαιθ ἰἀπάθπη ἀοη0. δαπὶ ΤΠ οιι5 ἐἰ- 

Θηδίι5. 511, 1ἃΔ τ] ΠΡ] 1οθὲ, πος ᾿ρ50. ἃ βοποιῖ- 

ΘΟ μ απ δὲ ας ΠΠ|ταΐθιῃ ΡΠ σία πὶ Δ ΠΙΡΙτο. ΘΙ αι θὰ 
ΠΘΠΊΟ δϑῖ, 4{| δῖ Βοπι σα 5. ΠΘῚ ὌΧ ρο 5. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΝΙ͵Ι"-. 

Τί ἐστι τὰ τάλαντον, “ ἢ πῶς αὐτὸ πολυπλασιά-- 

σομεν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Δογίζομαι τὴν παραθολὴν πρὸς πᾶσαν Θεοῦ δω- 
ν οὐ ν᾽ “ [τ - - 

ρεὰν εἰρῆσθαι ἵνα ἕχαστος, ἣν ἂν δοχιμασθῇ 

χάριν ἔχειν παρὰ τοῦ Θεοῦ, ταύτην πολυπλασιάσῃ 
3 3, , ᾿ ᾽διΥν ,ὔ » , 9.0. 

εἰς εὐεργεσίαν χαὶ ὄφελος πλειόνων ἐνεγχών. Οὐδεὶς 

ἀρ ἐστιν ἀμέτοχος τῆς τοῦ “ Θεοῦ χρηστότητος. μετοχὶ ! (ρη ῇ 

ἹΝΤΕΒΒΆΟΘΑΤΙΟ ΘΟ. ἘΡΟΤΉΣΙΣ ΣΝΑ΄. 

5: νὰ ἰῷ θεὲ πιοπδα {ἰϊα, πὶ φμαπι ορογίοϑαι (6, Ἑ Τίς ἐστιν ἣ τράπεζα, ἐφ᾽ ἣν ἔδει σε, φησὶν ὃ Κύ- 
ἱπηιιῖξ ])οηιέμιι5.). ἐπι] 06 76 ρμϑοιιτιίαπι. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ῬΑγΆΠΟ]8θ. ΠῸΠ ΓΕΙρβα ΓΘρΓοβθηἴαπὶ γ65 οοη- 
ΘΠ ρα Π15., 5οἃ ἀυιπηΐαχαξ πιϑηίθπι ἀδάποιηὶ 

αὐ ργοροβίπιηι. Οπθιμ πη {πὶ ἰσῖ πα ῬΘοι πα 

5016 ΠαΠλ]Α 115. ἃ αιιεθδίιι πὶ ἀΔ}} (5πΠῈ ΘΠΪπι, 

αἰ ΘρῸ ΑἸοχαηάνϊα που ,. 41 γϑοϊρίαπμε., εἰ 
Τά ρϑαμπι ρουσαηι ) : 510 ΠΘΟΘ856 δϑί , τπξ αι απα- 

Τ 
. , 

ριος, βαλεῖν τὸ ἀργύριον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Αἱ παραδολαὶ οὐχ ἐπὶ εἴδους τὰ θεωρήματα πλη- 

ροῦσι , πρὸς δὲ τὴν ὑπόθεσιν τὸν; νοῦν ὁδηγοῦσιν. 
“Ὥςπερ οὖν τὸ ἀργύριον ἀχολουθίαν ἔχει τοῖς τ )σπερ οὖν τὸ ἀργύριον ἀχολουθίαν ἔχει τοῖς τρα-- 

, ᾿ΝΝ 3 , ΟΥ̓ΑῚ }} ε 2 

πεζίταις δίδοσθαι εἰς πορισμόν ( εἰσὶ γὰρ; ὡς ἐν. 
ΟΞ ας Ν ,ὕ ΕΣ «ε « Ν Ιὶ ΔΥ Ὁ 

Ἀλεξανδρείᾳ ἔγνων, οἱ ὅποδεχόμενοι καὶ τοῦτο 

ποιοῦντες) - οὕτως ἐπάναγχες τὸν ὑποδεξάμενον 

Ἰδουμηιι6 τα πάθη «οπιιπὶ Δοοορονῖε, Π1ὰ4 ων οἷανδήποτε χάριν μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι, ἢ 
τατιηΐσθε οὐπὰ ᾿π Ἰρθηῖθ, ἀπΐ οἰ οῖαε φαο ἃ 

5. Τύη, 8. Αροβίοϊο 4θ ἀοοιγπα ἊἸοίππη οϑὲ - μέο δοπι- 

ἀ Τύ1ι1 χαὶ πῶς. Αἱ Μϑ5. ἔνεβ ἢ πῶς. Μὸχ Βαξ. 

ΡῬυΐπιιβ οἱ 55. ἣν χαταμάθῃ χάριν. Οσάοχ (0]}. ἣν 

ἂν χαταμάθηι. 

: (οἄοχκ ΟΟἹΡ. τοῦ θεοῦ χάριτος. 

ὙΑΡΝ Εἰ τ τοσέες, πουδα ει το τον τς 
ἐχεῖνο ποιεῖν, τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον ἐπὶ 

δα ΘῈ Ἢ ᾿ ᾿εμε τας 
τοῦ λόγου " Ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵ- 

ΓΆΘρ. Ρυΐπηπβ εἰ ἴοϑβ, ποία ἐστὶν ἡ. δος. τογεϊα5 

τί ἐστιν ἡ. ΠΡΙάἐπὰ ει εἰ ἄπο Ν55. ἐφ᾽ ἡ. ΑἸΠ ἄτο. 
55. οἵἵπὶ δ οβ5, ἐφ᾽ ἥν. 



ἘΕΟΌΕ ΒΝ. ΤΚΛΟΤΑΤΑΣ, 

τινες ἰχανοὶ ἔσονται χαὶ ἑτέρους διδάξαι. Οὐ γὰρ 

μόνον ἐπὶ τοῦ λόγου τοῦτο γίνεσθαι πέφυχεν, ἀλλὰ 
καὶ ἐπὶ παντὸς πράγματος" ὅτι οἵ μὲν τὸ δύνασθαι 
ἔχουσιν͵, οἵ δὲ τὴν ἐμπειρίαν τῆς οἰκονομίας ὕπε- 

δέξαντο. 

1 

πιοπέῖα Παοϊϑιις Ἰιοπιϊπίδης., φιὶ ἱἀοποὶ ὀγιπί 

δὲ αἰϊος εἰοσογὸ. Νουι δαΐμι βοΐ ἴῃ ἀοοισῖπα ἰὰ 

σοπϑιιονὶ [ἰουϊ, θὰ οιΐϊαην ἴῃ ΟΠΙπὶ ΠΟΡΌΠΟ : 

ἀυαηἀοκχαϊοπι. 4115. ᾿ποϑὲ [ἀου 5... 411} Ὑ61Ὸ 
αἰβρθηβαηαὶ θ᾿ Θυ πὶ Δοοορουιηῖ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΝΕ΄. 

Ποῦ ἀπελθεῖν προσετάχθη ὃ ἀχούσας, ρον τὸ σὸν, 

χαὶ ὕπαγε. 

ΛΠΟΚΡΙΣΙΣ. Β 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟΕ. 

Ομο αὐίνο γμιδδιι5 δε ιιὶ «παάϊνίι : ΤΟΙ]Ὲ φαοὰ Μαιων. 
1ή. {ὰπιπ δι, οἱ νδήρ. 

ΒΕΒΡΟΝΞΙΟ. 

Επιπὶ ἰπ Ἰοσιη ἔουἴα556, 410 οι πὶ ἐπὶ ἃ 51- με, 
ἶβιν 5. ϑιοιουιιηῦ ,. ἀΡἾ 6 7π|551] 56 Π|., {Πα θ115. οὐ τ τ, 
πλϊηΐ αι) οδῖ., {ο οοϑϑαϑϑθηΐ ἃ Ροηΐβ ορο- 
ΥἼ] 15. Οἐβ4ιι5. ἀαῖθῦ. ἱπνἀθε ἔγαινῖ.,, ΠΟ ΠΉΪΠΘ πρηι. γ.90. 
ΠΗ} ἀσϑηῖο ἀθ θυ ]οΥ Θϑ 5 ΟἸΠΠ} ΠΊΟΒ 511 ΒΟΥ θα ἐὲ Θαί, 5. 

Τάχα ὅπου χαὶ οἱ ἐξ ἀριστερῶν σταθέντες ἀπελ- 

θεῖν προσετάχθησαν, οἵτινες ἐπὶ ἀργίᾳ τῶν χαλῶν 
ἐνεχλήθησαν. Πᾶς δὲ, ὃ φθονῶν τῷ ἀδελφῷ, χείρων 
ἐστὶ τοῦ ἀργοῦ " τῆς Γραφῆς ἔθος ἐχούσης πολλαχοῦ 

. 35. 

μετὰ τοῦ φόνου τάσσειν τὸν φθόνον. 
ἵν πο - : .γ" - 41 

τα} |5 ἴῃ ΙΟοἷ59 ἱπν απ οὐ οοθδ σΟΠ ἢ] ΠΡΟ ΓΟ. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΣΝς-ς΄. 

Τίς ἐστιν ὃ μισθὸς, ὃν λαμθάνουσι καὶ οὗτοι ὁμοίως 
τοῖς ἐσχάτοις. ἴν 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τάχα τὸ μὴ ἐγχληθῆναι ὑπὲρ ὧν ἐποίησέ τις 
5 χαλῶν,, χοινὸν πάντων τῶν ὑπαχουόντων. Τὸ γὰρ 

στεφανωθῆναι ἴδιον τῶν τὸν χαλὸν ἀγῶνα νομίμως 
ἀγωνισαμένων, τὸν δρόμον τελεσάντων, τὴν πίστιν 

» ᾿ Ὁ “Ὁ Ὁ 

τηρησάντων, ἐν ἀγάπη Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν. Δύναται δὲ ὃ συμπεφωνημένος μισθὸς εἶναι 
χαὶ τὰ ἑχατονταπλασίονα, ἅπερ ἐν τῷ νῦν χαιρῷ 
ἀπολήψεσθαι ὁ ΚΚύριο; ἐπηγγείλατο τοὺς διὰ τὴν 

ἐντολὴν αὐτοῦ ἀφιέντας δτιδήπτε τῶν παρόντων " 
“ ΥΦῚ 3 Δ ΝΣ , ,ὦὉ 
ὥστε τὸ μὲν, Ἄρον τὸ " σὸν, περὶ τούτου εἰρῆσθαι. 

᾿Ἐπειδὴ δὲ φθόνου πάθος ἐνόσησαν οἱ προχεχμηχέ- 

ἃ Ψυ]καῖα ἴγὸ5 οἀϊοπο5 οἱ ἄπο Μ95, χαλῶν. Οτοπὶ 
Ἰοσαπι οὐπὶ ἰΐα ὙΘΥΓΙδϑοῖ ἵπίουρυοβ γοῖυβ, 7) α556 

ἤος, φιιοεῖ αἰϊοιιῖ ον ἱπεϊνὶ «Ἰαία πολι σἷπε πιαία ἥιτο 

»αινανῖι, ἀδάτιο αοο βἐοιηαομιιπι (ον) ΟΠ 5ῖο σπου, 

{1 δἷο βου ρου : δὲς σοηδίαπίον Οοεἰεῖ. [δα {ιισήτὸ 

δεϊζεις, αὐ ρει σον; Ῥεϊακίοηιε οἰπεῖϊο ὁςὶ, χιιοεῖ 

παθεῖν ἱίονρΥοίος χαχῶν οἱνὶ εἰϊνιπανιπί. ϑ6 ἃ ράσο 
αἰγὶ «οι οοῖπνϊ ἀἰκουῖπι ποῖ σοπδία πίον ἴα Ἰορὶ ἴῃ 

ἹΝΤΕΒΕΟΘΆΑΤΙΟ ΟὝΣ. 

Θμώ οἱὰ πιθγοθς., ἡτπίαπι ἠιὶ ραγίτον αἰφιις τιἱεἰηιὶ 
αοοϊριπιιῖ. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἐογίαβθθο ΠΟῚ ἱποιιϑαν, Ὁ δὰ γϑοῖο [οία {τις 

αι ῖθ5. σθϑϑὶτ, ΟΠ Π1Π 6 Θ5Γ ΟΠ Πἰτιπ ΟΡ  Ἰθπ εἴτι. 

Νάμπη ΘΟΙΟΠΑΓΡῚ ΡΓΟΡΥ ΠῚ Θδὲ ΘΟΡ ΠῚ πὶ Βοπιιπὶ 

συμ η Ἰοσι πη ἀθοουίανιπε., αὶ μου Γοθυπηΐ. 
Οαγϑιπη , 4υὶ Πἀ θη βουνανουιηῖ. , ἴπ αΠθοιίοπο 
7ό5ιι ΟΠ γῖϑιὶ Τοιηἶ πὶ ποϑινὶ. Ῥοῖθϑὶ ἀιτθπι ραοία 

1}1ἃ ΠΟΥ ΟΘ5. 6556 {ΠΠπ|| ΘΟ ΠΕΡ] τ πὶ, αιοα Ἰ)οΙηΐηιι5 

ΒΡΟΡΟΠΜ ΝΕ γϑοθρ ΠῸ5. ἴῃ ΠΟ ΓΘ ΠΊ ΡΟΥΘ 6556. ΘῸ5 
4ἰ σαποίαθ Γ65. ΡΥ ΘΘη 65 γ ΟΠ ΓπΘυἿπῈ ΟἹ» ᾿ρ51π5 

τὰ πη λειιπὶ : ὅζα πὰ ΠΠιι, 7 οἱἰ6 ψιιοι {μειίην 65 

ἐς πὰς πιογοθάο ἀϊοίαηι 511, Θιιοπἰ ἢ} ἀπ θη ααὶ 6. 

Οὐαϊοῖβιι5, οαπὶ ορ. Ῥυΐπλιβ. {πον ἦρ8ο οὐπὶ ΘΕ 
οοπτα!, Ῥγὸ χαλῶν παροαϊ χαχών,ποο αἰϊτον Ἰοραῖαν 
ἦπ (οἱ θονιῖηο, ν᾽ οὐ! ἰϑδίταιις Οὐ οί 5. Ηοτ- 

πα π π|5, 4αϊ νοσπδοια Ἰΐησιια νἰζας Πα51ΠΠ1 παρε οἵ 

Οτορονῖὶ Ναχίαθχομπὶ βου ρῖ!, 1116 αἸτιι5 ὁϑὲ ἐπίουρΥο5 

4 οπὶ Φπσίιιο (πα οἴ δῖτι5 μορ το πο πα, 

» Μείογεβ. ἄϊτο Πἰργὶ σὰπν οββ, τὸ σὸν χαὶ ὕπαγε, 

περί, 

 Μαιιλ, 20. 



τιὸ 8. 

Ῥγίονοβ ἸὉ]Ο 556 Υἷδὶ Γἀϑγᾶπὲ, δάνθυϑιιβ 605 {8ὶ 

Φοπὰ]6 Ῥ ΘΟ ΠΗ πη} ΓΘΟΘροραπε., ᾿μν 185. ΠΊΟΥΡῸ 
ἸΑΒογΆσιιΠ, ΠῸΠ Ρᾶι δϑί ἰρ505 ν᾽ τὰ Π| Φο θυ Δ ΠῚ 
5ΟΓΕΠ, 564 5010. {ΠΠ0 σθπέιρ!ο. πιιπς ἀσοθρῖο . ἴῃ 

ΓαταγῸ ϑόθοῦϊο σΟΠ θη παν Ὁ ᾿πν] ἀϊαπὶ., εἴ δῖ- 

ἀἶνο ἡΠπὰ : Καήε. 

ΒΑΒΙΠΙ ΟΕΒΑΒΕΙ͂Σ ΟΛΡΡΆΡΟΟ, ἈΚΟΠΙΕΡ. 

δόξ τ " . “͵ 3 , ναι δόξαντες πρὸς τοὺς τῶν ἴσων ἀπολαύσαντας . 
΄ - 

μηχέτι χληρονομεῖν αὐτοὺς χαὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν, 
ΣΧ τὸ Ν᾿ τς τς πῇ ΓΕ ΡΤΕῚ ἘΤ Ν ἀλλὰ μόνα τὰ ἑχατονταπλασίονα νῦν ἀπολαμόάνον- 

2 “ΑΖ " «νον , 
τᾶς, ἐν τῷ μέλλοντι χαταχρίνεσθαι διὰ τὸν φθόνον ; 

χαὶ ἀχούειν τὸ, Ὕπαγε. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟἸΧΠ. ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΣΝΖ΄. 

μὶ οἷπι Ραΐοα, σι ἱπεαςιπεῖο ἰστις σοπιδιιὶἐιν. Ἐ "Τίνες εἰσὶν ἄχυρον χαταχαιόμενον πυρὶ ἀσθέστῳ. Ρρ ᾽ 87 χὺρ μ η 

ΒΕΘΒΡΟΝΒΙΟ, 

ΤΊ ΠΙΠΆΪΡΕΠ 5. 411 ἀ}165. Φυ θη ϑιπὶ 115. 41] 
ἀἴσηὶ διπὶ γοῦπο ΟΘΙΟΓπῚ,, Ῥουϊπθ αἰ ρα]θε 
ρα πηθπῖο., ποὺ ἴπηθη αἤίδοιι αἰ] θοιοπὶβ. ογρα 
Τλθι δὲ ΡΙΟΧ πη ἤος ἔδλοϊπιπι, δἶνθ ἴῃ ϑρὶν}- 

ΤἸΓα 115. ἀοΠ5., να ἴπ ΘΟΡΡΟΡΆ Π Πι5. Ὀοποῇ- 

ΟΘΠΠ5... ἴθ 1ἴἃ ἹΠΙρΟΥ[Θοῖοβ. 568. 6556 δἰ πιιηΐ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ρ Δ ΠΝ σὉ ᾿ 
Οἱ χρησιμεύοντες μὲν τοῖς ἀξίοις τῆς βασιλείας 

ΡΟ Ἢ ἌΡΡΕΝ ἢ 
τῶν οὐρανῶν, ὡς τὸ ἄχυρον τῷ σίτῳ, μὴ ἐν δια- 

, ὌΝ - Ν ν ΕῚ , Α Ὁ Ἀ Ἁ 

θέσει δὲ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, χαὶ τῆς πρὸς τὸν 

πλησίον τοῦτο ποιοῦντες, εἴτε ἐν τοῖς πνευματιχοῖς 
- - ͵ 

χαρίσμασιν, εἴτε ἐν ταῖς σωματιχαῖς εὐεργεσίαις " 
: - Ν 

χαὶ οὕτως ἀτελεῖς ἑαυτοὺς ἀφιέντες. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΘΟ. 

Οιιὶς οἵδ, φιὶ σοπαοηιαίμτ αὖ ροξίοϊο Πὶς 

φογὺὶς :  ΟἸθπ5 ἴῃ Πα Π]1ταῖδ δὲ σο]]ρῖοῃθ, δες. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ΑΥ̓ΘΕΠΙΘΠ ΠῚ. 46 70 Πϊο σῖτα, 115. 6 56- 
«απητι" γ υ 5. ἀρ ΊτΓον Θχρ απανὶ, ΜῸΧχ ΘΠΪΠῚ 
ποιλὶπαΐ ἱπη πη ἰΘυ ἃ ΙΟΠΘ ἢ ΟΡ ΡΟΣ Πα ἀφ ὰ  τᾺ Π| 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΝΗ΄. 

ἘΞ , 
Τίς ἐστιν ὃ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου " χαταγινωσχόμενος, 

ε 
Ο θέλων ἐν ταπεινοφροσύνη χαὶ θρησχείᾳ, καὶ 

Εἶν 5:3 
τὰ ἑξῆς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

τὸ ᾿ Ξε σα ΤΩΝ ἢ ᾿ ΕῚ - 
9 ἐπιφέρομενον σαφηνίζειν οἶμαι τὴν ἕν τῷ 

1 , 

τόπῳ ἢ ζητουμένην ὑπόθεσιν. ᾿Αφείδειαν γὰρ -σώ- 
«Ὰ 5 7 ρα ς - 

ματος προϊὼν ὀνομάζει " οἷοί εἶσιν οἱ Νιανιχαῖοι., 

Ῥανοθητθηι : οὐ] αβιηοαϊ 5απὲ ΜΑΙ ΟΠ οἰ , δἰ 5ὶ {αὶ Βὶ χαὶ εἴ τινες ὅμοιοι τούτοις. 

δἰ ΠΟΥ 51 Π}1}165. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΠΧ. 

Οιως οἱ βογνθης ορίγίί. 

ΒἈΈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐ ἔδυν θη Δ ΠΙΠιὶ ἃ] δονταϊθ, δὲ ἱποΧ ΘΒ} 1 
ἀρϑιάθυϊο, δὲ βίο ἱπιρῖσνο ἴδοις νο]ιπιαίθηι 

ἃ ἘΔΠῚ εἰ ἄϊο Μίξβ. χαταγινωσχόμενος, ὅτι θέλων. 
ΑἸῺ ἄπο χαταγινωσχόμενος, ὁ θέλων, 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΝΘ΄. 

Τίς ἐστιν ὃ ζέων τῷ πνεύματι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ὃ διαπύρῳ προθυμίᾳ, χαὶ ἀχορέστῳ ἐπιθυμία, 
χαὶ ἀόχνῳ σπουδῇ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν 

» Απέφχοϊ ἄπο ΠΡτὶ ργεῖον δοξβ, τόπῳ ζυτουμένην. 

ΠῚ ἄσο Μϑ5. οἵ δα τόπῳ δυλουμένην. 



ΒΕαυΡῈ ΒΚΕΥΙΒ ΤὙΠΚΛΟΤΑΤΕ. 

ἀγάπη Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, χατὰ τὸ 

γεγραμμένον - ᾿Εν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει 
σφόδρα. 
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Τ)οῖ, ἱπ οἰιαγίταῖο 165ῖ ΟΠ γῖϑεὶ Ῥθοππὶ ποϑίνὶ., 

Ἰαχία Ἰὰ «ιοά 5ουῖρίαπι 68ὲ : 7π παπάαςϊ5 675 ἐπριι 11. 
φψοῖΐοι πὶπιῖς. 

.ῥῥᾺἈᾺἈνΝννΝνΝνΝνΝνΝνΝνΝΝΝΝΝΣἝΣἝ  σἙω.---Ὥ  - :ο-:.-:-.-.--.:-.------------------------------Ἠ 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΕ. ο ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟἸΧ. 

Τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, ποτὲ μὲν, Μὴ γίνεσθε (πὶ “ΑΙ ροδίοῖιις. πιο ψεϊάθπι αϊοαὶ : ΝΟΙΙΙΟ ἰτρῖεε. τὲ 
Πορὶ ἱπηρυ μι ἀθηΐοθ σεις ΨΟΤῸ., Ὁ] 6. 6556 17: ἄφρονες" ποτὲ δὲ, Μὴ γίνεσθε γρότμον παρ᾽ 

ἑαυτοῖς" εἶ δυνατὸν μὴ εἶναι φρόνιμον παρ᾽ ἑαυ- 

τῷ τὸν μὴ ἄφρονα. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

“Ἕκαστον πρόσταγμα ἴδιον ἔχει ὅρον. 'Τῷ γὰρ, 
Μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἐπιφέρει " Ἀλλὰ “ συνιέντες 

τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ" χαὶ τῷ, Μὴ ἴσθι φρόνιμος 
παρὰ σεαυτῷ, τὸ, Φοδοῦ δὲ τὸν Κύριον, χαὶ ἔχ- 

χλινε ἀπὸ παντὸς χαχοῦ. “Ὥστε ἄφρων μέν ἐστιν ὃ 
μὴ συνιεὶς τὸ “ θέλημα τοῦ Κυρίου " φρόνιμος δὲ 
παρ᾽ ἑαυτῷ, πᾶς ὃ λογισμοῖς ἰδίοις χρώμενος, χαὶ 

μὴ κατὰ πίστιν στοιχῶν τοῖς ῥήμασι τοῦ Θεοῦ. Εἰ 
οὖν τις βούλεται μήτε ἄφρων εἶναι, μήτε φρόνιμος 
παρ᾽ ἑαυτῷ, συνιέναι ὀφείλει τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου 
πίστει τῇ εἰς αὐτὸν, χαὶ ἐν φόδῳ Θεοῦ μιμεῖσθαι 
τὸν ἀπόστολον λέγοντα " Λογισμοὺς χαθαιροῦντες, 
χαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 
Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν 

ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ. 

Ὠ 

Ε 

ο (οᾶοχ (]Ρ. ἀλλὰ συνίετε. ΠὀὈϊάοτα ἰάοπι Μ5, οἴὰπὶ 
Ἀορ. τογεῖο θέλημα τοῦ χυρίου. Μοχ Υ᾽ οξδῖὶ Οοἄοχ εἰ 
ΑἸ {τοὸ8 παρὰ σεαυτῷ. ΑἸῖτ8 Μ5, εἴ εὐτιὶ παρ ἑαυτῷ. 
οΐαπι ἢ], μὴ ἴσθι φρόνιμος, ϑα!οπηου δ ἐϑὲ, πὸ 
ἀροϑβίοὶ! Ῥαυὶὶ : βοα ἰάθο Ῥάυ]ο ἐγ υΐίαν, ψφαοα τππᾶτα 

Ρυπάθηΐεθ. ἀρι νοϑῃηθιΐρ505., Μογίτιθ ροίοδι τ 

μὶ ΡΓιδτις χιοτὶ δἱΐ αρια 56πιοί ἴδ. ἰς ψεὶ 

ἐπιργμαίθτιδ ποτὶ 65ι ὃ 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Ὁπαπμ ποάαιθ ργθθοθρίι πη μά] 6. ρυ ρα 11-- 
πηϊῖθπ. Ἐτθηΐμι ᾿ς πηαπάαῖο, Δίοι6 Πενὶ ἐππ- Ερηες. 5. 
ΡΓμάδθπίθς, ᾿οο 5] απ σις, θά ἐπι οἰ Πἰροπῖθς χα 17: 

δὲε φοϊμγιίας Π)οὶ : ΑἸιονὶ νθῦοὸ, ἢἴ6 σἷσ ργικίθι ᾿ς ον. 3. ᾿ 
αριὦ ἱοπιοιΐροιίηι., δὐάϊειν {Ππ|ὰ : "γιέ {πη 
Τρονεΐτιπι. εἰ ἀθοίϊια αὖ οπιτιὶ πιαΐο. Οὐάγο ἴπη- 

Ρυπάθηβ φυϊάθη θϑὲ, αὶ ποη ἱπί6 Πρ ὴ: νο]απία- 
ἴθι ΠΟΠΪ πὶ : Ργιθη5. νΘΙῸ ἀρὰ 56 πιδι ρϑιιπ., 
4ιυ ]561ι15. 5.115 ᾿ἰρϑῖτ15 σαι! οοἰ ΠΑ ΤΟ Ι]λτ15 αὐταν, π6- 
4π|ὸ ἴῃ γϑυθὶβ Ποῖ δηλ) ε]αὶ βθοιπάππι ἢ θη}. 51 
415. Ἰσίταν γα]} ΠΘ]Ὲ6. ἱπηρυ τι ἀθη8. 6556, ΠΟΘ 
Ργυάθηβ ἀριά βείρϑβιιπι, ἀθθδὶ Πομηϊπὶ ᾿πὲ6]]}Πρ 
γοΪ απ ἴαϊθπὶ ΡῈ Ρ ἤάθπι ἴπ ἰρϑαπι, δὲ ἰπ {ΠΠ}ῸΓ6 
ΟΠ ἰ ηὶ ̓πηϊτανὶ ΑΡοβίο πὶ, ααὶ αἱξ : 

56 αὐνεγοιι5 βοϊοπίϊαπι 1)6ὶ, οἱ ἱπ' οαριἰνι αΐοπε 

γϑαϊ σοτῖθς οπιτθηι ἐπι οἰ ἰδοίτιπι ἐπ οὔ δοηιίιιπι 

ΟἈνιςεὶ. 

ἀυϊάοπι βθηϊοητῖο ραγίοπι 5101 βιιπηϑῖξ ἤοπι. 12, 40, 

ἴπ αἰτογα στο, Ζαρα δα βϑηβασπι αἰποῖ, ἃ ϑαϊοσιοπο 

ποῖ τοοοᾶας, Ἀθρ. Ῥγπιιβ ῬΓῸ ἔχχλινε μάΡεὶ ἔχχλινον. 
ἃ {πι5 Μϑ. θέλημα τοῦ θεοῦ, ΑἸΙφυαπίο, Ροβὲ ἄπο 

Μ85. ῥήμασι τοῦ χυρίου. 

Οοποϊϊία 2. ον. τὸ. 

«ἰοςισιθτίθς., οί οπιπθπν αἰ{αϊτιοπι οα το ἰοτίθπι ἡ. 5- 



αι. 2 
22. 

λίαι. 

19. 

18. 

4. (ον. 12 

ΔΙ]αῖελι, 

39. 

ΤΣ] 

26. 

το δὲ 

Ἐκαὶ. τ.15. 
ιῦ. 

Ἐτειλι. 
ι8. 

9: 

γ18 5. ΒΑΒΙΠΜΙ ΟΕΒΑΚΕΞ ΘΑΡΡΑΒΟΟ. ΑΠΟΙΠΕΡ, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟἸΧῚ. "Ὁ ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΞΑ΄ 

. Οἰιπι Π)οπιΐπιις ἰος Ῥτοπιΐϑδιπε {εεετὶϊ : Οπηπὶὰ 

ἀαςθοιμηαιιθ ΡθΕ θυ 15. ἰπ ΟΥΆ ΠΟΘ ογθθηίθβ., 

ΔΟΟΙρΡΙ Ια : ὧο ΤΉ : 81 ἀπὸ οὁχ ν 5. οοη- 

ΒΘΏΒΘΙΪΠΣ ΒΈΡΟΙ ἰΘΡΓᾺΠῚ, (6. Οὐπὶ 16 “Δ Π)- 
σαμηΖιι6 Ρϑιϊθυῖπε,, οι 1115: φιοπιοεῖο υεῖ ἱρεὶ 

βαποιΐ φι ρειϊεγιιτιξ, ποι ἀοοορετιιτι ἢ υϑἶμξ 

φἔϊαπι «1ροξίοϊιις., φμὶ αἷξ: Ῥτορίον ψαοά ἴον 
ΤθΟΠΜΪ ΠΙΙΠῚ ΤΌΘΑΥΙ, τἰὖ ἀἰδοθάογοὶ ἃ ΠῚΘ. π6Ὸ 
ἰαπιοτὶ οοἱδ σΟηΙρΡΟῸΣ ἔαοίπι5 δ5ὶ : οἰπεὶ ογ το 

"]ογοιπίας ργορ]εία,, εἰ Μ70γ.565 ἴρδο. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐπὶ Τομηϊπ 5 Ποβίον [6515 (ἢν ἰβίι5 ἴῃ ργθοα- 
τίοπο δὰ ἀἰχοῦῖὶ., δαί, δὲ ρμοσείνιϊε οςῖ, 
ἐγαπδοαὶ ἃ πὶ οσαϊϊε ἰδία : ἀοῖπάθ δααϊάοεϊς, 

7 ἐγιιπιΐαπιθπ τιοτὶ ϑοἰιτιία5 ταθα., σε {πα Παὶ : 

ῬΥΪπλι πὶ ἀυϊἀθ πη. ΠΟ556. ΟΡΟΙῶ ΡΓΘΕΠΙΠ} Θϑῖ, ΠῸΠ 
ἸΙσοῦθ ΠΟΡῚ5., (δου ΠῚ 116 γΟΪ Π}115., ΡΘΙθΡ : 

Π10 γΘΙῸ π6 14 αυϊάθηι αιοὰ πο} 5. ὄχρϑάϊε, 

ῬΌΒΟΘΡΘ 1}10 πιο ὁ πονίηλιι5. Νὰπι αι Θχ ροβοὰ- 

ΠΏ115.,.ὄ ἃἱ ΟΡΟΓΙΘΕ., ΠΟΒΟΙΠΉΠ5. ΟἸιὰγ 6 1] ἃ ΟἸΙΠῚ 

Θοηϑι ἀθυδιϊομθ βθοι πόα πη νο]ιπίατθ [οὶ μοιὶ-- 
τἰοπο5. Δα ΠΙ ΒΘπ8 σιηΐ. Οποά οἱ πὸπ ἁιι ᾿ πηι", 

5016 ΟρΡΟΥ ΘΕ ἅπὲ ΡΟ βου πα ἀπὲ ᾿πσθητὶ Θ0η - 

ΤΘΠΈΟΠΘ. ΟΡῚ5. 6556, Τιχία ΟΠ πὶ ραν ΒΟΪὰ ΠῚ, 
{{πὰ ἀοοσΠλν" 56 ΠῚ ΡΘΙ ΟΥΑΙ ΟΡΟΥ ΘΓ, ΠΟ ἁπίθ ΠῚ 

ἀοίδ σαν, οἵ Ἰαχία 14 αο ἃ} ἰρ50 ἴπ᾿ αἰϊο Ιοθὸ 
ἀϊοῖαπι εϑὲ, Ῥγορίεγ ἱπιργονί αίθηι 75 διιγσοῖ, 

εἰ ἀαὐὶε {πὶ φιοίφιοι παῦϑὲ τιδοοςσαγῖος ᾿ αὶ 

οἰ πἀδίϊοπθ οἱ αἰ Ἰρθπεῖα,, Ταχία Ἰὰ χαρὰ δι 

ΡῈ Ῥιορμοίαπι δά ψιοβάδηιν αἀἰχὶς, τὰ Ἰοαιιθη5 : 
αἰαὶ οατοπαάογι εἰς πάπας ὑδείνας αὐ πιὸ, ἀνρεγ- 

απὶ βαοίθην πιθαάπιὶ α υοὐὶς - εἰ οἱ ρῥγθοῦς τπιῖεῖ- 

Ρἰϊοεανογὶ εἰς, τιοτὶ δασατπάϊαμπι ὑος. ἤαπιις δπῖπι 

ψεσίγι8 δατιβιῖτθ ρίδτ σεμιί. Πιαναπεϊτὶ, πιιιτιαὶ 

ὁσίοίθ, οἷς Οιΐπ ἃπῖθπι δὲ πιῖπὸ ἤδπι, δὲ οἰηὶ 

Ῥ]Ὲ Πα ΒΔ ΠΘῚΠ6 ΠΊΔΠτΙ5. ΠῚ] ΓΟ τι, απ δ᾽ ταγΘ ΠῸΠ 

ἄθθθης, αὶ Πάθιμ παθρθηὶ ἡ Ἰοῖο {11 Τοὶ, «ποὰ 

Δάν ΘΓβι15. ΘΠ ΡΓΟΠΕΠΕΑΥΙ, 4αΐ ρΟριΪο γϑππη-- 
ΕΠ 806 7πι55115., ΟὈΕΠ ΘΟΕ, ἴζὰ ἸΟαυιί5 : ϑαπισιὶς 

ἃ Βορ. Ῥυ πλι5 προσευχῇ ὑμῶν πιστεύοντες. 

» (ὐοάϊοοβ ἄπο σὸν γινέσθω. ΠΟΙ άοπι ἅϊιο Δ155. ου μὺν 

Ὁ ΝΌΒΒΙΙ νεῖ ΠΡῸΣ οἵ ΑΔ ἄπο ἀποστοέψω τοὺς 

-Ὁ 3 ’, ᾿ Τοῦ Κυρίου ἐπαγγειλαμένου, ὅτι Πάντα, ὅσα ἂν 
3 ᾿Ξ ἘΣ , " 

αἰτήσητε ἐν τῇ ᾿ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε" 
᾿ ΖᾺ » αἱ ΝΗ ε “- ΄ὔ ΘῚ Ἂν 

χαὶ πάλιν, Ἐὰν δύο ὅμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ 
-Ὁ - ΝᾺ , ὍΣ, αὐ 

τῆς γῆς, περὶ παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν αἰτή- 

σωνται, γενήσεται αὐτοῖς" πῶς αἰτήσαντές τινα 
᾿ 3 ᾽ν εσ 9 (3 ἃ “2. , 

χαὶ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι οὐκ ἔλαδον ; ὡς χαὶ ὃ ἀπόστο- 
εν" 

Ὑπὲρ τούτου 
,' [τ - -- ἂν Ξ 

χάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ' 

λος εἰπών" τρὶς τὸν Κύριον παρε- 

ἐμοῦ - χαὶ μὴ λαδὼν 
ἘΝ ΕΞ Ἂ Φ ΟΣ , δὲ δ ἘΞΞῈΞ ἦτε νι 

τὸ αἴτημα, χαὶ Ϊερεμίας δε ὃ προφήτης, χαὶ 

αὐτὸς ὃ Μωῦσῆς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ εἰπόντος ἐν 
προσευχῇ Ξ Πάτερ Ἄδεῖ δυνατὸν, παρελθέτω ἀπ᾽ 

ἐυοῦ τὸ ποτήριον τοῦτος εἶτα ἐταγαγόντκῃ Πλὴν 

μὴ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ " σὸν γενέσθω" πρῶ- 
λ 5Ν 7 Ὗ- [᾿ ΕἸ -- ΩΥ ΄» ΕἸ -- 

τον μὲν εἰδέναι δεῖ, ὅτι οὐ πᾶν ὃ θέλομεν αἰτεῖν 
ἐπετράπημεν, οὐ μὴν οὐδὲ τὸ συμφέρον αἰτεῖν πάν-- 

τως γινώσχομεν. Τὸ γὰρ, τί προσευξόμεθα χαθὸ 
Ὁ - τ ὟΝ “Ὥ τῆς ἵ λ) Ὁ κ ᾽ὔ 

δεῖ, οὐχ οἴδαμεν. “Ὥστε μετὰ πολλῆς μὲν περισχέ- 
ψεως, κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποιεῖσθαι δεῖ τὰ 
ΕῚ , ᾿ 3 ΄ Α ΣΡ. Α “ ΚΥ 

αἰτήματα " μὴ ἀχουομένους δὲ εἰδέναι χρὴ, ὅτι ἢ 
“ , Ἂ 

ἐπιμονῆς χρεία, ἢ χαὶ 
ι τω 7 ’ Ν ἣν ὮΝ Κ«- [2 ,ὔ 

θδολὴν τοῦ Κυρίου, πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχε-- 
ἢ ΨῸῚ - ᾿Ὶ Ἁ Ἀ ΕῚ ῬΑ 

σθαι, καὶ μὴ ἐχχαχεῖν, χαὶ χατὰ τὸ ἐν ἄλλῳ τόπῳ 

εὐτονίας, χατὰ τὴν παρα- 

» 
εἰρημένον» ὅτι διδὶ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ 

ε Ξ Ἂν ἔνα 
ὑπ αὐτου Ν; 

χαὶ Ἐρκαδα χατὰ τὸ διὰ τοῦ ΞΠΣΞΕΣ ὑπὸ τοῦ 

τω τοῦ πρός τινας εἰρημένον, εἰπόντος - Ὅταν τὰς 
ἢ 

χεῖρας ὑμῶν ἐχτείνητε πρός με, “ ἀποστρέψω τὸ 
ν᾽ , 3 13 Φ΄γησω Ὁ ταν ΄ 
πρόσωπόν μου ἀφ᾽ ὑμῶν - χαὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν 

: ἱ ᾿ 

. Ε ΕΡΨΕ- 50) φῶ Αἱ " Ἔρηδς 
οξήσιν. Οὐχ εἰσαχουσομαι ὑμῶν. γὰρ χξειρες 

᾿ 
ὑμῶν αἵματος πλήρεις. Λούσασθε, καθαροὶ γένεσθς, 

χαὶ νῦν γίνονται, χαὶ εἰσὶ τῶν 

ατος πλήρεις, οὐδὲν ἀμφιδάλ- 

λειν δεῖ τοὺς πιστεύοντ' ας ἐχείνῳ τῷ κρίματι του Ὁ Θεοῦ; 

" δ ἐΨωδ σ 

καὶ τὰ ἑζῆς. τι ὁ 

πολλῶν αὐ χει εἴρες 

ὃ χατὰ τοῦ προσταχθεντος ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ, χαὶ 

σιωπήσαντος ἀπεφήνατο, εἰπών ̓  ὅτι Τὸ αἷμα τοῦ 

ἡμαρτηχότος ἐχ τῶν χειρῶν τοῦ σχοποῦ ἅ ἐχζητη- 

θήσεται. Ὅπερ ἀληθὲς, χαὶ ἀπαράδατον εἶναι πληρο- 

πος Ἰτίον 1ὸ - 

δἴταν ἀρυὰ {ΧΧ. Ἐδπὶ εἰ σα. Ξοσαπάιι πἰ ἴῃ σοπ- 
τοχτιι. 

ὀφθαλυιούς οὐ, ανεγίαπι Οοιῖος ἢϊδος ; 

ἀ ΑἸ φαὶ ἄτι ΠΠΡγὶ οαπὶ δ οββ, ἐχζυτήσω, 



ἘΕΟᾺΙῈ 

φορηθεὶς ὁ ἀπόστολος, ἔλεγε' Καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
νῦν ἀπὸ τοῦ αἵματος “πάντων.Οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην 
τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. 

Εἰ δὲ ὃ σιωπήσας μόνον, ἔνοχος τοῦ αἵματος τῶν 

ἁμαρτανόντων εὑρίσχεται, τί ἄν τις εἴποι περὶ 
τῶν, δι᾽ ὧν ποιοῦσιν, ἢ δι᾿ ὧν λαλοῦσι, σχανδαλι- 

ζόντων ἑτέρους ; "Ἔστι ' δὲ ὅτε χαὶ δι᾿ ἀναξιότητα 

τοῦ αἰτοῦντος οὐχ ἐπιτυγχάνεται τὸ αἴτημα, ὡς 

ἐπὶ τοῦ Δαδὶδ εὐξαμένου οἰκοδου ἦσαι οἶκον τῷ Θεῷ, 

χαὶ χὠλυθέντος᾽ ὃς τῆς μὲν πρὸς Θεὸν εὐαρεστή- 

σεως οὐχ ἀπηλλοτριώθη, οὐ μὴν καὶ ἐχείνου ἄξιος 

ἐχρίθη. Ὃ μέντοιγε Ἱερεμίας μὴ ἀχουσθεὶς φαί- 
νεται διὰ τὴν χαχίαν ἐχείνων, ὑπὲρ ὧν ὅπροσηύ- 
χετο. Πολλάκις δὲ χαὶ τοῦ καιροῦ διὰ ῥαθυμίαν δῇ 

παρεθέντος ἡμῖν, χαθ᾽ ὃν ἔδει ποιήσασθαι τὸ αἴτη- 

μα, ἀχαίρως ὕστερον καὶ μάτην αἰτοῦντες εὕρι- 

σχόμεθα. Περὶ δὲ τοῦ, Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύ- 

ρίον παρεχάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ, εἰδέναι 
χρὴ, ὅτι τῶν περιστάσεων, τῶν τε ἔξωθεν, καὶ τῶν 

περὶ τὸ σῶμα, πολὺς χαὶ διάφορός ἐστιν ὁ λόγος, 
τοῦ Θεοῦ ἢ ἐπάγοντος, ἢ συγχωροῦντος " διά τινα 
οἰχονομίαν χρείττονα τῆς παρ᾽ αὐτὰ ἀνέσεως. ᾿Εὰν 

μὲν οὖν τις δυνηθῇ γνωρίσαι, ὅτι χρὴ διὰ προσευχῆς 

χαὶ αἰτήσεως ἀπαλλαγῆναι τῆς περιστάσεως, ἀχούε- 
ται αἰτήσας, ὡς οἱ δύο τυφλοὶ ἐν ᾿ξὐαγγελίῳ, καὶ οἱ 

᾿ δέχα λεπροὶ, χαὶ πολλοὶ ἕτεροι " ἐὰν δέ τις μὴ γνω- 
ρίση τὸν λόγον, καθ᾽ ὃν περιπέπτωχε τῷ πειρασμῷ 

(πολλάκις γὰρ χαὶ δι᾽ ὑπομονῆς ἢ 

αὐτῷ ὁ σχοπὸς τῶν ἐπαγομένων ὀφείλει), καὶ, δέον 
εἰς τέλος ὑπομένειν, παραιτῆται τὴν περίστασιν, 
οὐκ ἀχούεται " ἐπεὶ μὴ συντρέχει τῷ σχοπῷ τῆς 

φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. Τὸ δὲ, Δύο ὑμῶν ἐὰν συμ- 
φωνήσωσιν, αὕτη ἣ περιχοπὴ σαφηνίζει. Περὶ γὰρ 

τοῦ ἐλέγχοντος τὸν ἡμαρτηχότα, καὶ περὶ τοῦ ἐλεγ- 

χομένου ποιεῖται τὸν λόγον. Ὅτι, τοῦ Θεοῦ μὴ 
θέλοντος τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπι- 
στρέψαι καὶ ζῆν αὐτὸν, ἐὰν ὁ ἐλεγχθεὶς “ χατανυγῇ 

τὴν ψυχὴν, καὶ συνέλθη τῷ σχοπῷ τοῦ ἐλέγχοντος, 

περὶ παντὸς πράγματος, τουτέστι, περὶ παντὸς 
ἁμαρτήματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται τὴν ἄφεσιν, δοθή-- 

σεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ. ᾿Εὰν 
γὰρ μὴ συμφωνήση ὃ ἐλεγχόμενος τῷ ἐλέγχοντι, 

χατορθωθῆναι 

ὁ Ὑοβ511 νοις ΠΡΟ οἱ αἸ1| ἄπο πάντων ὑμῶν, οπεπίιπι 

νεδίναπι. 
ΓΆΕρ. ρυΐπιιβ ἔστι δὲ ὅταν καί, Μοχ Οοάοχ (ΟἹΡ. 

οὗ δίδοται τὸ αἴτημα. 

5 Εδπὶ οὐ Ἀδρ. βοουπάᾶι5 γὔχετο, ΑἸ {τὸ5 755, 
Ῥγαϊον ἴοββ, προσηύχετο. Νεο ἴτὰ πηι] ροσὶ Ἀθρ. 
Ῥτίπιιιβ διὰ ῥαθυμίαν παρελθόντος, χαθ᾽ ὅν. (οἄοχ ΟἹ". 
παρελθόντος ἡμᾶς, καθ᾽ ὅν. 

ἃ ἘΔΕ ΠῚ οὲ ἀπιι5 Μ5. διὰ τὴν οἰκονομίαν, ΑἸΔΙ ἀγὸς 

ΠΕνιῦθθ. ΤἈΛΟΤΑΤΕ. ! 1 

Ρέσοαίογὶς ἐα πιαπίνιι5 σρεοιιαίοτὶς τοεϊγθίμ. 
Οὐοά οἰαπὶ γΘΡΙ5ϑ Πητ1Π| ἃ ΘΟΠΒ[Δ ἢ Ε551 ΠῚ11Π) 6550 

δ᾽ ρουβιιαβίσδοι Αροϑβίο!β, ἀΐσοραι  ἤωπάμι 

ἐβὸ ἐὰ ἰιοο (θπιρογὸ διιπι ἃ δαπριεῖπε οπιπίμηι. 
Δοπ ἐπὶπι σι ον [ρὶ, φιιοπιΐπιις. ἀππιπίϊαγεπι 

νονῖὶς οηιτθ οοποίϊίιπι εἰ. Οὐοά 51 αὶ οοπε- 
ΘαοΥ ΒΟ] τη, 15. ΓΘῖ5. [ΓΕ Ὶ15. 6ϑὲ Βα π  Π15 60- 
ΤΠ, 4αἰ ρϑοσανουῖηΐ, 44 415 ἀϊχονῖε ἀθ 115 
4] Ρθν διὰ ἔδοίαᾳ αὐ ἀϊοία 4}115. Γπουῖπε οὔρη.- 

ϑίοηὶ ἢ Εἰζ διΐθπὶ ἱπίουάτιμη., τὶ οιϊα πὴ ῬΙΟΡΙΟΥ 

ἐπα  σηἰταΐθιη ΡΘίθΘπ 5. ΡΘΕ απ ΠΟῚ ἱπηρΘΊΓΘΙ : 
νόος ἰπ Πανίἄθ, «οὶ οαπὶ γοσαβϑοί, οὐ ΠΙσο δῖ 51} 
«οὐϊβοαγο ἀοιμαπη 6Ὸ.. ΡΓΟΒΙΡΙΠΙ5. Θϑῖ : (αἱ 

οι ϊαπηϑὶ στα ττι5 ἀοΟΘρ 5116 Θϑϑοῖ Π6Ὸ 5, ἴαπιθπ 00 
Βοποῦθ ποὸη ΠΑΡ τιι5 οϑὲ ἀἴσπιιβ. ΤΠ ΓΘ Πα 5 νΘΤῸ Ὁ 

ΠΟΩΟΪ ΠῚ ΘΟΓΠῚ ΡΙῸ «|0 15 Ῥγθοδῖιθ οϑὲ, νἱ- 
ἄδῖαν. θοὰς δχαιάϊιιθ ἔαῖθθθ. Οὐ πϑιϊαπὶ ΠΟῚ 

γὰΤῸ σΟΠΕΪ Πρ 2. πΠ ΡΥ ΘΟ ΘΓ ΠΊΪ550 ΟΧ Ποϑίγα ΠΘΡ]]- 

βοπίῖα ΟΡΡΟΡΠΙΠΟ ἴθιηροῦθ., 400 ΟΥΑΙ 6. ΟΡοτ- 

(υὐϊϑ5θὲ, ΘΟ ρΡΘΡΙ πη" ΡΟβίμα0 ἱπιθηηροϑεϊνθ οἱ 

᾿ποαδϑιιπὶ τόσαγθ, Οὐοά ἀπιΐθπι αἰτποὲ δὰ ΠΠπ4, 

Ῥχτορίετ' ἴιοδ ἴον 1)οπιΐπιιπι τορανὶ, τι ἀϊδοεάογει 

α πιὸ. ϑοϊθπάιιπι δὲ θάγαπὶ σα πηϊτατι πὰ {πιὰ 
{ππὶ ἴῃ ΓΟΡι5. Θχίθυῖθ., {ΠῚ ἴῃ ἴρ50. σΟΡΡΟΙ 

ποΡὶς ουθηῖαπε, πη} 0]! θ  65586 οἵ γα Δ ΠῚ Γὰ- 

τἰἰοποῖη, Ποὺ πὰ5 γ6] ἱπίθγθπιθ ν 6] ρϑυ πη 6 

Ροι' 4ιαπηάαπι αἰ ρΘηβΔ ΠΟ ΠΘΙῚ 5110 1{8 ΠΟΡΕΙΠῚ πλὰ- 
Ἰογαπι ΠΠΠρογατοπθ πο Ϊ5. ἉΠΠΟΓΘΠῚ. 51 4115 ᾿σίταΣ 
ΠΟΒ556 ΡΟΓαθυϊῖ, 56 4} Δα νουϑιταϊθ μ6} ῬΓΘΟΔΓΠΟΠΘ ΠῚ 

ἃς ΤΟρΑΓ ΟΠ ΠῚ ΠΡ γα νὶ ΟΡΟΥΙΘΓΘ , δὶ Τοραΐ , {ΠῚ 
δχδιάϊταν : σεῖς ἄπο οδοοὶ ἴῃ Ενδησε]ο,, εἰ 
ἀδοθπὶ ἰδρυοθὶ. , ΑἰΠ 6 ΘΟΠΊΡΙΓ65. : δ] ὙΘΙῸ 
Ροιθρθοίαμη. ποης ΠΑ ΙΙΘΥΣ ΤΠ] ΟΠΘ ΠῚ, 0}0 “απ 

ἰπ᾿ τοπτατίοποιη ἱπο θεῖε ( πᾶπὶ Ρ] ΘΓ 116 Ππϑῖι 
ΟΡ 4τ16πὶ ππα]α 510] ᾿γΡο σα Πετι", ἀ556 11 ΘΕ ΠῚ 
ΡΘΡ Ῥαιοπείαπι ἄθθοῖ }, ἀοθργθοαπιβάιθ [ΘΥῚ: 
σα] απ ταΐθπη., οἴιπὶ ἴδτηθη δὰ ἤποπι Ὀδάτι6. Θὰ πὶ 

φιιϑίϊπογο ἀθθυΐθδοῖ, πὸπ ἁἰτὰν : Φααηάοαμ- 
ἄθιὰ οοπϑι!ο Ραμ ρηἰτατ5. Ποῖ ΠΟ ἀβϑθηείξιν, 
ΠΙᾺ ἀαΐοπι., δὲ ἄμμο δὲ τοις εοπιδοπϑογὶπί., 
«14. 510] ψθῖῖτ, ἴρϑὰ Ἰοοὶ βϑυῖθϑ ἃρθγίθ ἀθοϊαγαϊ. 
Το δαΐπὶ ἀ6 δὸ «αὶ ρϑοσαπίθπι ἀγριΐ, οἵ (6 θὸ 

Μ:ς. διά τινα οἰκονομίαν. ΙΡ᾽άδιη «ἀεὶ οἱ ἄπο Μ55, 

τῆς παρὰ ταῦτα. Β6ρ. Ῥτίπιιδ οεὲ οκ5. τῆς παρ᾽ αὐτά. 

Οὐάοχ (ΟἹΡ. τῆς παραυτίκα. Νεο 1ϊὰ αὐαἶΐο ἰηΐγα ἄτιο 

Μ 55. οπὶ  ο55, προσευχῆς χαὶ δεήσεως. 

» Ἑαϊὶ εἰ ἄνο 55, διορθωθῆνα:. ΑἸ ἄπο οἵπὶ 

γο55. χατορθωθῆναι. 

ς οσοῖ! νοΐ Προ οἱ Ἀορ. ῥυίπειβ χατανυγῇ τῇ 

ψυχῇ. 

ς Ἅε1.50. 28. 
47- 

2. ὅογ.218. 
8. 

Ι]ατἢ 

19. 
ι8. 



ξεν. 33. 

Μαιιλ, τ. 
ι8 

Τυϊώ.ν. τ7. 

Δ]αει},.5 3. 

Ῥϑαί. το. 

17. ἡπαῖα 
Πενες 
Ῥραὶ, η3. 

21. 

ΡῬεαὶ. 30. 

18. 

2 ον». 8. 

τ» 

32 6ο».8.9. 

Δγκαιλ. κ3. 
δῆ 

120 

4] ἀγριυίταν, νον] ἔαοἶ τ. Οὐα ΠΏ ΓΘ ΠῚ, οὐλπ) ΠΘιιθ 

ΠῸῚ Ψ6]1 πηου 6 ΠῚ ΡΘΟΘΔΙΟΙ 5.5. 5161: ψ]} ᾿ρ511ΠῚ 

σον ΟΡ οἱ νῖνϑυθ : 4ὶ ΓΘ ΡΡ ΘΠ ΘΠ 5115 δϑῖ, 5] ΠῚ ΠΊῸ 

ΘΟΠΙΡΈΙΠΟΙ ΙΒ 511, ἃ 118 τ ἀν 6 Εἰ5 ἀβ5 θη 5115 [θυ] 
ΘΟΠΒ1Π10., ΡΓῸ 6 Οπηηΐ 5, πος 6ϑῖ, ΡιῸ Ὁμηηὶ ρθο- 

σατο, Οὐ} 15. Ροιϊθυῖηϊ νϑηϊαμν., ἀἀθ τιν 1ρ515. ἃ 
οἰδι θη ἰϑϑίπιο Π6ο. 51. ΘΠΙΠῚ 41 ἸΠΟΡΘΡΑΓΕΓ ν 
Ἰχαιι ΘΟ ΒΘ Πβθυ τ οἰιΠΔ ΠΟΙ ρδηΐθ., Ἰὰτ ΠΟ 60Π- 

οθάϊεαν νϑηΐὰ,, δ ἢξΐ ἈΠΠραῖο., Ἰαχία θὰ 4188 

ΒΘ απ ιν ορρα : Ομωοιπιηιο αἰ ἀνογὶιἰς δι 

ΡΕῚ ει άπ 5. ΘΓ ἰἰραΐα ἱπ οἰοῖο,, 5.5 αἰ ἰηι- 
ΡΙδαταν Πα Ἰοίπιαν ΠΠι 4. δὲ δοοϊοςίαπι ψιιοή 6 
ποι αταἀϊογὶε χιὶ τοάαγϑιίιιις. δαὶ, κδἱὰ εἰθὶ 5ἱοι 

Εἰ ιπιίοιι5 δὲ μιιὑϊϊοαπιι5. 

5. ΒΛΒΙ͂ΠΙ ΟΕΈΒΑΒΚΕΕ ΘΟΑΡΡΑΌΟΟ, ΑἸΟΠΙΕΡ. 

Ἂ 
οὐχέτι ἄφεσις γίνεται, ἀλλὰ δεσμὸς χατὰ τὸ ἐπιφε- 

, [} σ Ν ῸὋ»΄,αἉ, ΟΝ, Ὁ ων ΕΣ ρόμενον "ὅτι, “Ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς» ἔσται 
ΡΣ πα τα αἰ τρο τς εν ; ἐν τεὸν 
δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, πληρουμένου τοῦ χρίματος 
Ξ- ΄ [ἢ γ; ᾿ Ὁ 9. ἊΝ , , 

ἐχείνου " ὅτι ᾽Εὰν χαὶ τῆς ἐχχλησίας παραχούση ὃ 

ἐλεγχθεὶς, ἔστω σοι ὡς ὃ ἐθνιχὸς χαὶ ὃ τελώνης. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟἸΧΊΤΙ. 

Οἰμ ϑογίρεια ἐπι τογιίπι [αι αἰγὶ ἰιετγν. τετ ἢν ΘγῸ 

εβεσίαίετπ, εἰ ραϊρεγίαίειι ροπαΐ, αοἶμί πὶ μος 

ἰούο : Βθαιὶ ορθηὶ ; αὸ θίίαπι πὶ {{10, Ἰ)εϑιἀ6-- 

εἴπ πὰ Ραπρουιιηλ Θχδι νι ΤΟ ΠΉΪ Πτι5 ; δὲ τας 

δπι : Ἐρθηι5. δὲ ῬᾶῸρον ἰαπἀἀθιπι. ΠΟΙΊΘΠ 

τὰὰπ ; φιοάπαμι ει αἰϊδογίηιοτε ϑπθϑίαίθπι 

ἐπι οἱ μαιιρογταΐθπι : εἰ χιιοπιοάο ΦῬΟΓΙΗϊ 

εἰϊοῖξ Τ)ανὶα, οὐαὶ αἴξ : Ἐσο αὐιῖθ πὶ Θ ΘΠ τι5 511} 

οἱ ραιρον ἢ 

ἈΈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οἴτηὶ γθοου ον ΑΡΟ5ΙΟΪ1 «αἱ αἰχὶς ἀ6 θομηῖπο, 

Ομοά ργορίει πος ἐβόπις ἔαοίιι5 ὁ5ῖ, οι αἶνος 
ὁ55ε:, οχιβιϊηιο Θϑθηιπὶ αι θη) Θιι] 6556... 4] 

ἃ ἀἰν 15 Θχ οι ἀθυῖς 1Π Θρϑϑίατθηι : ρΔΙΙΡ ΓΘ. ΨΕΙῸ, 
4{ὶ ἃν πιο ἰπ ἐξοϑίαϊθ {πθυ τ, ἃ ΘΟ. ΤῸ αιιοα αι 
41 Ὅθο ρμ]αθθνθῖ πο 6] αϑηηοα! ἀν θυ βι [ΓΘ] 

γοχϑεῖς. (θίθυιιπι Πανὶ ορθηιπι. δὲ Ραι ΡΟ ΠῚ 
6556 56 ΘΟΠΠἸοίτιν : 56 [Ογα5586. 00. Θιϊδ πὴ ἀεὶ 
ἴῃ ρϑύβοηὰ Ποιμϊηὶ., 4 ορθπιιθ. απ ἀθηι ποχηΐ- 
πᾶῖιι" βοοιηάήιι {Ππ|4. Ομ ρΓΟρίοΓ πιο Θρθπιιδ 

“αοιιις 65... οιιπι 6556ι αἰἶνθ5 : Ῥάι ρον ν ΡΟ, «πο4 
ΠΟΠ ἀν 15 ΑἸ Ἰοιι)} 15... 564 ΓᾺΡ ΠΡ παν ΕΠ πι5 56 - 
σαπάππι σάν ποθ ἀἸοῖι5. εϑῖ. ΕΌγΘ δἰϊαι ηπο- 

Πἰίδπι, δῖος 10}, ΠΟῚ Πονϑιαΐ γΓῈ5 ϑ1ὰ5 ἴῃ {πΠ6- 

ΘΔ} ΠῚ ΓΘΟΟΠθγο., ποήτιθ εἰν 15. δια θγθ ἴἅπ}- 
«ὑδηι ΡΙΟΡΓΙΪ5., 584 ἀἰβρθηϑαν δ ΟΠἸηΪὰ δχ νο]ιη- 
τὰῖρ ΠΟΙΏΪΗΙ. 

ἃ (οἄοχ ὅοβ5. πτωχοὶ τῷ πνεύματι. ΑἸΙφιια πο ροϑὲ 
οαἸ οὐ Μ5. ἄπο εἰσήχουσας, χύριε, ἐασιαϊειὶ, [20- 

πιῶτο. ΑἸ ἄπο εἰσήκουσε χύριος, ἐα αμαϊνὶι Π)οπιίπως. 

Μοχ Οὐάοχ (0]}». ὄνομά σου, χύριε. 

ὁ ἘΠῚῚ εἰ Βορ. ϑβθοιηᾶας εὐαρέστως τοῦ χι 

Ὀ ΕΡΩΤΉΣΙΣ. ΣΞΒ-. 

ΓΣ ΉΩ “» 5 ΜΟΥ Αι , [) , 

Τῆς Γραφῆς ἐν τοῖς ἐπαινουμένοις τιθείσης τὴν πτω- 
χείαν καὶ τὴν πενίαν, ὡς ἐν τῷ “ Μαχάριοι οἵ 

ἁπτωχοί᾽" χαὶ ἐν τῷ, Τ᾿ἣν ἐπιθυμίαν τῶν πενή- 
ΑΥ̓͂, κι ὙΠ: ΜΕΤΗΕδα των εἰσήχουσε Κύριος - χαὶ πάλιν - Πτωχὸς καὶ 

, τδν δ ϑας Ἐν ὮΣ) Η 
πένης αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου ᾿ τίς ἐστιν ἣ δια-- 
φορὰ πτωχείας χαὶ πενίας, καὶ πῶς ἀληθεύει ὃ 

Δαβὶδ λέγων, ᾿Εγὼ δὲ πτωχός εἶμι καὶ πένης ; 

ἌἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

»δ , - 
Μεμνημένος τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος περὶ τοῦ 

ν ΠΌΣΑ ΚΙ ᾿ 
Κυρίου, Ὅτι δι᾿ ἡμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὧν, λο- 

Ξ ἜΣ ΝΝΣ ος 
γίζομαι, ὅτι πτωχὸς μέν ἐστιν ὁ ἀπὸ πλούτου χα- 

. Ἀπ ΨῸΝ ΡΥ αν Φ Ρ ον ὦ ρος σι ντον τελθὼν εἰς ἔνδειαν " πένης δὲ, ὃ ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐνδείᾳ 
δ . Ἢ 3 , - - ͵ ΄ ᾿ 

ὠν, χαι ξυαρέστως τῷ Κυρίῳ χυδερνήσας τὴν 

τ05 τοιαύτην περίστασιν. ὋὉ δὲ Δαῤὶδ πτωχὸς καὶ πέ- 
Α Η ᾿ ΟΡ , , Ξ 

νης εἶναι ὁμολογεῖ, τάχα μὲν εἰς πρόσωπον τοῦ 

Κυρίου καὶ τοῦτο λέγων, πτωχοῦ μὲν ὀνομαζομέ- 
ν Ν ο δ᾿ - 2 Ψ ΄ Υ̓ 

νου χατὰ τὸ, Ὃς δι᾿ ἡμᾶς ἐπτώχευσε, πλούσιος ὦν" 

πένης δὲ, χαθὸ οὐ πλουσίου τινὸς, ἀλλὰ τέχτονος 
ον δὴ "} ᾿ 5, , [ ΄ δι ΝΟ 5 Γι 

υἱὸς τὸ χατὰ σάρχα ἐχρημάτισε. 'Γάχα δὲ χαὶ ἐπεί- 
Ε ἢ παν τς 

περ ἤδει, κατὰ τὸν ᾿Ιὼδ, μὴ θησαυροφυλαχεῖν τὰ 

ἑαυτοῦ, μηδὲ ὡς ἰδίῳ προσέχειν τῷ πλούτῳ, " οἷ- 
- ᾿Α , }} Ν Ζὴ τ ΄ ΄ 

χονομεῖν δὲ πάντα χατὰ τὸ θέληυα τοῦ Κυρίου. 

τπα]6. ΑΠΠῚ ἔγοβ Δῖ55. τῷ χυρίῳ, Β6πο. Μοχ βαϊιὶ πτως- 
χὸν χαὶ πένην. Ν᾽ οεἴογεβ. ἴγοβ ᾿ἰθγὶ ρυαῖον 55. πτωχὸς 
χαὶ πένης. 

αὕπις Νί5. οἱ οάϊι τῷ οἰκονομεῖν. ΠΙᾺ τῷ ἴπ αἸ τὶς 

αὐἴθιῖς Μ55. ἀδοβε; πος ἀπ ῖιπι δὲ, φαΐῃ ἱπορίε Ὁ 



που ΠΕ νι ΤΆΛΟΥΑΤΕ, 

». ΣΞΙ΄. ἘΕἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΞ 

Τί βούλεται διδάξαι ὃ Κύριος διὸ τῶν ρ 
ἧι 2 ͵ , “ ΕΣ " εν των, οἷς ἐπιφέρει τό Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς 

οὐχ ἀποτάσσεται πᾶσ! τοῖς ἑαυτοῦ " ὑπάρχου- 

σιν, οὗ δύναταί μου εἶναι μαθητής. Εἰ γὰρ ὃ μὲν 
θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, ἢ συμδαλεῖν ἑτέρῳ 
βασιλεῖ, παρασχευάσασθει ὀφείλει, ἢ πρὸς τὴν 
οἰχοδομὴν, ἢ πρὸς τὸν πόλεμον " ἐὰν δὲ μὴ ἢ ὃυ- ᾿ Ὶ 

. νῃ .ὙΈΞΕ, τ Ἄ Δ “ ᾽΄ Ν 

νατὸς; ἔξεστιν αὐτῷ, ἢ μὴ θεῖναι θεμέλιον τὴν 

ἀρχὴν, ἢ ἐρωτῆσαι τὰ πρὸς εἰρήνην " ἄρα καὶ ὃ 

θελήσας μαθητὴς γενέσθαι τοῦ Κυρίου, ἀποτά-- 

ξασθαι ὀφείλει; ἐὰν δὲ καταμάθη πρὸς τοῦτο 
δυσχόλως ἔχοντα ἑαυτὸν, ἔξεστιν αὐτῷ μηδὲ τὴν 

ἀρχὴν μαθητεῦσαι τῷ Κυρίῳ ; 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Σχοπὸς τῷ Ἰκυρίῳ ἐν τοῖς ὑποδείγμασι τούτοις 
ἐστὶν, οὐκ ἐξουσίαν δοῦναι γενέσθαι μαθητὴν τοῦ 
Κυρίου, ἢ μή" ἀλλὰ δεῖξαι τὸ ἀδύνατον τῆς πρὸς 

Θεὸν εὐαρεστήσεως ἐν τοῖς περισπῶσι τὴν ψυχήν " 

ἐν οἷς χαὶ χινδυνεύει εὐάλωτος γινομένη ταῖς μεθο- 
δείαις τοῦ διαθόλου, καὶ χλεύης καὶ γέλωτος ἀξία, 

διὰ τὸ ἀτελὲς τῶν “ ἐσπουδάσθαι δοχούντων, ἐλέγ- 

χεται. Ὅπερ ἀπευχόμενος ὅ προφήτης παθεῖν, ἔλε- 
γεν “ Μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἵ ἐχθροί μου " χαὶ ἐν 
τῷ σαλευθῆναι πόδας μου, ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥη- 

μόνησαν. 

6 

" 

ἸΩΙ 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟἸΧΉΗΙ. 

ἡ ᾿ , . Ὁ . 

ὑποδειγμά- μα Ομ υἱἶι ἀοοονο ΤΠ) οἸπΐπιι5 ΡῈ ὀσεπιρῖα, χιΐνηις 

δαθ σρὶς αἰ : 510 οὐ 80 ΟΠιηἶ5 ΘΧ νΟ] 5. 41] 

ποῖ γοπιιηταϊ ΟπΙπΐθιι5. 80 ροβδιἀοῖ, ποῃ 
ΡοΙοϑὲ ΠΊΟΙι5. 6556 «ἰἰβοί ρε]ι5. δὲ ὀπΐηι χε {7 - 

γίπι ὠεἰϊηιι αγὸ τι, ἀπ μετ ζει σομι Πι {{6 6 

οἰεπι αἰΐο τορὲ, ἀρράαναγο 56 ἀθνει ἀμὶ κεἰ ααϊ- 

βοαικίοποιι, απ αὐ νοϊζιυηι ; οἷσι απίοπι ἱπι ραν 

Μιοτγῖι, ροιθδὶ ἀμ αὖ ἰμϊεἰο Κεπάαπιθπίμα πιο 

7κοογο, ατιὶ ρθίογθ ραθθηι : ΕΓ ΒΟΥ ἐς θίΐαπι, αὶ 

νοϊμοτγὶς αἰϊδοίριῖιις Ποπιϊτιὶ Πεγὶ, ἀοἰνοι γόπιιη- 

{ΐατο ἢ οἱ οἱ απὶπιανογίογῖὶ ἰώ εἰ οῖϊε αὶ 56 
τοϊοναίιηι ἱγὶ, ατὶ ἰἰσθαὶ οἱ πὸ αὖ ἐμεῖο φιϊάθηι 

εἰϊδοίρείπι 1)οπιῖν Ποτὶ. 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ῥχοροϑίταμι ὁ5ὲ Πουηΐηο ἴῃ 115. ΘΧΘΠΊΡ] 15, Ποὴ 

ῬΘΡπΝ ττογο τ} αυϊν]5 Ποιηἶπὶ ἤαξ ἀϊδοῖριιι5, νοὶ 

ποη : 5ϑ ἄόοθγο πα}]οὸ το ἤουὶ ρό856, τι α]ϊ-- 

4115 ᾿πῖον θὰ ἤτ18 ΔΕ Πα. ΠῚ αἰἰσίγα πὶ, 1)60. ρἰα- 

δοαΐ : ἴπ σα Ριι5. ρου οἰ ατπιν Θεά πη, ἀτροῖθ αὶ 

[0116 ροϑϑὶς ᾿πβί 4115. ἀἸΆ 0 0}} σὰρὶ, οἱ τὰ ἰδιητΠὶ 

γΘθιι5 115, ΦαΆ σι ηι 510 τΘ πὶ ν᾽ ο]ναιαν, ἱπηρον- 

[δοιῖ5. γϑ]Ἰουῖβ, Πα υῖο δὲ σῖϑα ἀἴσητιθ 6556 ρ ν ἢ -- 

Ῥοιι. Οὐοά 5 ᾽ πὸ ἀοοϊάθγοι ἀθρυθοδηθ ΡΓῸ- 

Ρ ιοῖα, ἀἴσοραι : δεψιαπάο ςιρογβαιάφαπί πα]εὶ 

ἐπὶπιϊεῖ τποὶ: οὲ ἄμπι σοπιπονοπίμ μείίος πιεῖ, 

δίρον πιὸ τπάρηα ἰοηιιῖ δειτιῖ. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΈΔ΄. 

Ὑοῦ ἀποστόλου λέγοντος, Ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς " χαὶ 

πάλιν, Ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλιχρινείας " τὸ εἰλικρινὲς 

τί ἐστιν; 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΕἰἸλιχρινὲς λογίζομαι εἶναι τὸ ἃ μιγὲς, καὶ ἄχρως 

χεχαθαρμένον ἀπὸ παντὸς ἐναντίου, συνηγμένον δὲ 
χαὶ ὅ τεταγμένον πρὸς μόνην θεοσέφειαν " οὐ μό- 

αἰϊαιιο οἴϊοδο ἁἀάϊταπη 5ἰῖ. ϑιατίπι ἄιιο 755. θέλημα 

τοῦ θεοῦ. 

» Ἔρος. Ῥυΐπιιβ. τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ. Οοάοχ (0]}», 
τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῶ. 

ἹΝΤΕΒΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΥΧΙν. 

Οἰιπι «Τροςίοῖις αϊοαὶ : Ττ 51115 β᾽ Ποθυΐ : ὧἂο ὙῊΓ- 
σιι5, 86 γαῖ οχ βδἰποουϊίαῖο, μία ὁδὶ εἷπ- 

ΠΟΤ νι ἢ 

ΒΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΘΙ ΠΟΟΓΙΙΠῚ 6556 ΓΒ ΓΟ Ζαοα οὐ Ἠ1}} τοὶ δά - 
τοϊχ θη 511, δὲ ἃ τὸ αι θὲ ΟΠ ΓΆΡ. 511Π}Π16 
ΡῬανμαῖαπι, οοδοίαπι. ὁϑὲ δὲ ἀϊγθοιιπι δ 5081] 

ς Ψεοίογος ἄπο Πἰρυὶ οαπὶ Κ΄ ο55. τῶν σπουδάζεσθαι. 

ἃ Πορ. Ῥυΐπιιβ οἱ (0}}. καὶ τεταμένον. δ οοι]α πρὸς, 

48 πιὸχ βοαϊίαν, ἄδοσὶ φυϊάοιι ἴῃ νυ] αι : κοὐ ἴῃ 

ἀπολιις Ν55, ἱηπνουϊίοτ. 

Με. νή.23, 

Ῥ-.37. τ). 

Ῥπρρ. ι. 
1ο. 
Δ. ον, τ. 

7. 



2. ὕον. 
7. 

Πομι, 1.3. 

2. 

 Ω ὃ: ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΆΠΝΕΣ ΘΑΡΡΑΘΏΟΟΘ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

Ἰοίδίοπι : πο νοτῸ ποη αὐ μῥἱδίαίοηι τποάο, βοὰ Ε νον δὲ, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὰ ἐν ἑκάστῳ χαιρῷ χαὶ Ρ ] ᾿ ρ ι ρς 
δὰ δὰ οιΐδμη, {185 ἴῃ 5᾽ ΠΡῚ]15. δὲ [ΘΠ ρου θιι5. δὲ 
γ Ριι5. ὈΪαπΠ6 ἃ ᾿ἰρϑίτι8. 5ΟΟριιπὶ ΓΘ αΪ ΌΠ τι}, [τὰ 
τ 5ἱ αυῖβ ππιπθυ Ἀ]]1ουΐ ρυφροβί ει 51, 15. η6 δά 
ἁἰΠηΐα φαϊάθηι οἱ πππ ΠΟΣῚ αἰβερα μαῖαν, Οὐοα «1- 
ἄδπι ῬΥΪτι5 6ϑι, ἀθοϊαγαιιν ὃχ ᾿ρϑὰ θυ νοῦρο- 
ΤΠ} : ΠᾺΠῚ ἢΪ5. ν ΓΌ15, ϑ6εἰ υεἰπξ ὁα σἰπιοογίαϊο, 

51 Ππ4 : ϑίσμε θα 60, σογαπι 1}2)60 ἐπ Οινῖ- 

50 Ἰοηιιίπευι ; ΔἸ ΤΘΥ ΠῚ) γΟΓῸ, ΘΧ 110 : Δοπ ρῥιις 

δαρεγὸ ψιίάπι ΟρΟΥΘί 5αρθ τ, 5 βάρϑγθ αἱ 5ο- 
δγιθιαίοπι : τενϊοιίψιιε, οἱοιιὶ [)διις εἰἰνοῖ! τπόπ- 

δίσαπι {ἀεὶ : τ θη 6χ 1115 νυ 15, 4185. 15 51}}- 
Ταπραπίαν. 

, ΕΥΒΕ ᾽ ΣΦΕ ΞΞ ΕΣ πράγματι πρὸς τὸν ταύτης σχοπὸν ἀχριόῶς ἐπιζη- 
" « ΠῚ ᾿ Η͂ ἔμ ἐστι τ - ὥστε μηδὲ π ἢ τῶν χατορ- ούμενα υὥστε απ ὲ, πρυθ πὰ συγ γενῇ τῶν το 

θωμάτων ἀπομετεωρίζεσθαι τὸν εἴς τι ταχθέντα. 

Δηλοῦται δὲ τὸ μὲν πρότερον ἐξ αὐτῆς τῆς ἀχολου- 

θίας " ἐπιφέρει γὰρ τῷ, Ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, 
᾿ 

τὸ, Ὥς ἐχ Θεοῦ, χατενώπιον Θεοῦ ἐν Χριστῷ λα- 

λοῦμεν" τὸ δὲ δεύτερον, ἐχ τοῦ, Μὴ ὑπερφρονεῖν 
παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν; 

ἑχάστῳ ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως" χαὶ ἐχ 

τῶν τούτοις ἐπιφερομένων. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΙΞΞΞΙΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΙΞΞΞΞ--- ---------- τς" ---------------------------------- "πὰ 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΥΧνΥν. 

Δίαι. 5. ἵ]ιγιιηι πα ςοἷος ςφασονάοίος ϊοίτιτη εἰς : 81 οἵους 
23. 1ή- τη Πτ|5 ἔπτη αα αἰταγο, δὲ 10] γθοογάδειιβ [6 Υ15 

4αϊα [Γάτ6ν ἴπππι5. Ππαθοὲ ἈΠ Ια αἄἀνθυβιιπι ἴθ, 
γΘΠΙΠ 4116 10] πλτιπτι5 ταππ πὶ ἃπι6 ἃ] τὰν, οἱ ναάο, 

ΡΥΪι5. Γθοο πο Πὰν [γα ν] τὰ : οἵ ἔπ ν ΘΠ] ΘΠ5 
Οἴου ΤΠ Πτ15. {ΠΠΠΠ}. αὶ δἰΐαηι αὐ οηιπθ5. {1 

φιιοπιοίῖο τἰτει5 ει ποσίγιιηι ΟΠ 1 τηιτετιιις 

αὐ αἰΐατο. 

ΒΕΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

Ησος αυϊάθηι Ρυθροῖριιθ ἂς ΡΥΪπιαγῖο ’ΙοθῸ Ρὰν 

που. Δ ϑδοθυοἵθϑ γί υ, οἵμ 1 50 ρΡ ΠῚ 511 : 

Ἐναιθι.6. ΤῸ ἀμίοπι βαοθγάοίος ])οπιὶπὶ σοσανιηιϊτιὶ, ταῖπ 

Ῥιεαὶ. ἦρ. πιοιγὶ οὶ οπεπος. Ἐπ, δαογι  οίιμπι ἰαπαἰὶς ᾿οπο- 
33. 
Ῥεαί. 
19. 
ον". 
ἘΞ 

50. 

12. 

τε οαἰῖ πὶ. Δ σαῦϑιι5, ϑαογι Ποἴμηι 1260 εριτῖ- 

ἐπι οοπιγι διαί. Οὐΐη οἱ ΑΡοβίο]ιιβ αἷϊ, 7 6α-- 

μινϑαϊὶς σογροτα υϑείγα ἰιοσίϊαηι οἷν πίθηι, 5απ- 

οἰαπι, 1260 ρμίασοπίεπι, ταϊϊοπαῦῖϊθ οὐ οηιίιτι 

φοοίγιιηι. ΟοΥ τι πα ΠΟ 4116 ΟΠ ΠῚ ΠῚ ΘΟ Π1- 
116 δὶ ; ἁἴαιιθ αιιοά οϑὲ δ] υβπηοάϊ, ἃ ἃ] ππο- 
Ζαοαιιθ Ποβίγιι ΡΘΡΟΙ ΠΘΟΘ556 δϑβί, 

α΄ οὸχ δῶρον ἁ 11 65ὲ ὁχ ΠΡ υῖβ γοῖουῖθιβ. ΠΟΙ Δ οπὶ 

Βοξ. ῥγίπιιβ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
ΡΆΈΘρ. Ρυίπιιβ οἱ (0]». παραστήσατε τὰ σώματα. 

Μὸχ ὑπὰ5 ΝΜ, εὐάρεστον τῷ χυρίῳ. διιθ᾽ης 61 ἀναγ- 

806 ἘΕἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΞΕ΄. 

Εἰ πρὸς μόνους τοὺς ἱερεῖς εἴρηται τὸ, Ἐὰν προσ- 

φέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, χαὶ 
" - Ὁ [} ον Ε.υ ΄ ν᾿ 

ἐχεῖ μνησθῇς, ὅτι ἔχει τι ὁ ἀδελφός σου χατὰ 
σοῦ, ἄφες ἐχεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ 
θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλλάγηθι 
τῷ ἄδελ. .- ὃ Α ᾿ΦΞΣ ξλθὶ ἥν Ξ Ν 

ᾧ ἀδελφῷ σου, χαὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ 
φωω , μ ᾿ Ν , ἘΞ Κ ὶ - [τ δῶρόν σου, ἢ χαὶ πρὸς πάντας. Καὶ πῶς ἕχα- 

- ΄ ἃ Ἀπ ΕΝ, εἶ ΄ 
τος ἡμῶν προσφέρει " δῶρον ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 

ριον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο ἐξαιρέτως μὲν χαὶ πρωτοτύπως πρὸς ἴε- 

ρεῖς ἐκχλαμθάνειν ἀκόλουθον ἂν εἴη, ἐπειδὴ γέγρα- 

πται, ὅτι Ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου χληθήσεσθε, λει- ᾽ ' 19η ᾽ 
τουργοὶ Θεοῦ πάντες. Καὶ, Θυσία αἰνέσεως δοξάσει ᾽ Ἢ 

με. Καὶ πάλιν - Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμ.- 

ένον. Καὶ ὃ ἀπόστολος δέ φησι, ἢ Παραστῆσαι τὰ φήσι, Ρ Ί 

σώματα ὑμῶν θυτίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ 

Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. Ὧν ἕχαστον 

χυινὸν πάντων ἐστίν - χαὶ ἀναγχαῖον ἕχαστον ἡμῶν ἦι 
χατορθοῦν τὸ τοιοῦτον. 

χαῖον τοίνυν : 504 {ΠπΔ4 τοίνυν 1ῃ νοΐογὶ π}}Ὸ Οοάϊος 

τπγοηϊίαν. αν ὶοι]ατη χαὶ θχ τπὸ Νί5. δδαϊάϊπηιι 

απίο γοσοπὶ ἀναγκαῖον. 
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ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΞς΄. ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟἸΧΥῚ. 

Τί ἐστι τὸ ἅλας ὃ προσέταξεν ἔχειν ὁ Κύριος, εἰ- μὰ δὶ καἱ φιιοά πανογο 1)ονεῖπιιις }ιι5 5114 οἱιπι 

πών - "ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας, καὶ εἰρηνεύετε ἐν αἰαῖ! : ἘΓΑοΙΘ πὶ νΟἿ5. 58], δὲ Ῥᾷοοπὶ Πα οῖο ἬΝ 9: 

ἀλλήλοις. Καὶ ὁ ἀπόστολος δέ φησιν " Ὃ λόγος πῖον νο5. (μη δέ “Ἱροσίοίιις αἰ : ϑθύιηο γ- (οίοο:, ἡ. 

ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος. 5167 50 ΠΊΡΘΙ ἱπ σγαιία, 5816 511 σοπα ἔτι. 6. 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΕΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

Καὶ ἐνταῦθα διὰ τῶν συνεζευγμένων ἑχάστῳ χε- "ἡ ἘΠ οχ οοπίθχει δὲ 5θυ]6 αἱ π16. σα ρ ΕἾ5, 

φαλαίῳ ὃ νοῦς φανερός ἐστιν. ᾿Εν μὲν γὰρ τοῖς τοῦ δ56Π5115 Ῥουβρίοιιιθ. οϑῖ, Νὰπὶ οχ Τομἶ πὶ νου 5 

Κυρίου ῥήμασι τὸ μηδεμίαν ὑπόθεσιν τῆς ἀπ᾿ ἀλ- ἋἀΟοΘμλαν, ΠΕΠ]ὰ πὶ σα δ} Ο]} 4τιὰπη 4116} ἃ} 4116- 

λήλων διαλύσεως χαὶ διαστάσεως παρέχειν, ἀεὶ δὲ τὸ ἀἰ5]απράπηιν οἱ ἀἰἰδϑι ἀθαμηιβ, ργθΡονο, 508 
ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ πΟΒΠΙΟΙΊΡ505 56ΠῈΡ6} ἴπ νἱποιι!ο ρᾷοἷ5 ἃ πη] τατο πη 

πνεύματος συντηρεῖσθαι διδασχόμεθα. Ἐν δὲ τοῖς 510 }{π|5 ΠΟΠΒΟΡν ΔΓ. ἘΧ γ θυ 15 ἃυιθ πὴ ΑΙ ΡΟ510]] αἴ- πμλες.ή.3. 
τοῦ ἀποστόλου, μνημονεύσας τις τοῦ εἰπόντος " ἰΪὀ 566ὲ (ιμ]οτ! 116 πηΘΠἸΠΟΡῚῚ 1ΠΠ1π|5, αὶ αἀἰχὶι, Λίτει-- σον. 6. 6. 

βρωθήσεται ἄρτος “ ἄνευ ἁλός; εἰ δὲ χαὶ ἔστι γεῦμα σιιϊεί σοπιθα οί" ραγὶς σἴτιθ σαΐθ ὃ πτιπιηια ὍΦΓῸ 
ἐν ῥήμασι χενοῖς ; διδαχθήσεται οἰχονομεῖν τοὺς εἰ ἐδΐ Ξάροῖ ἱπ ϑογνὶς αν ὃ ΒΟΥΠΠΟΠΟΒ 51105 (15-- 

λόγους εἰς οἰχοδομὴν τῆς πίστεως, Ἵνα δῷ χάριν ροηβαϊο δά Πάοἱ «τα σα ἔοπθπ), Ζ7ι δὲ ταίίαπι Ἐρηὸς. ἡ. 
τοῖς ἀχούουσι, χαιρῷ εὐθέτῳ,, χαὶ τάξει εὐσχήμονι αμαϊοπείνιι5, τοιη θοῦ Ορρουίιπο δὲ ἄθοονὸ οὐ- τὰ 

χρώμενος, πρὸς τὸ εὐπειθεστέρους γενέσθα: τοὺς ἀπ τ|6Π5. (110 ἃ ΠΠΟΓ65. τη ᾽5 ΠΙΟΥΙ ΘΙ Πὰπι, 

ἀχούοντας. 
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ἘΡΟΤΉΣΙΣ ΣΞΖ'. ᾿ ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΎΙΙ. 

Εἰ ὃ μέν τις δαρήσεται πολλὰς, ὃ δὲ ὀλίγας" πῶς δὲ αἰΐις ται ιἰ5 σαριζαϊῖι, αἰϊιι5 ὍΘΓῸ ραϊιοὶδ : Χο. 1.17. 
λέγουσί τινες ᾿ μὴ εἶναι τέλος τῆς κολάσεως. ιιοπιοίῖο αἰϊοιιπὶ χιιάαιη τοι τισι 6556 μώπα- 

γιίπι Ππεπι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Τὰ ἀμφίδολα χαὶ ἐπιχεχαλυμμένως εἰρῆσθαι Οὐα ἀτρίσιιθ οἱ οὔβοιτο ν᾽ ἀθπίαν ἀϊοῖα [ῖ556 
δοχοῦντα ἔν τισι τόποις τῆς θεοπνεύστου Ἰραφῆς, ἴῃ αιυμϊ)ιιδάαπι ἀἰνῖπο ϑου!ρίαγα Ἰοοἶ5, θὰ ὁΧ οοη- 

ὑπὸ τῶν ἐν ἄλλοις τόποις ὁμολογουμένων σαφηνίζε- [5515 ἃ ΤΠ Π [6515 ἈΠΠΟΥτ ΠῚ ἸΟΘΟΙΙ ΠῚ 56 ΓΟ ΠΕ 5 
ται. Τοῦ οὖν Κυρίου ποτὲ μὲν ἀποφαινομένου, ὅτι οχρίαπαπίιν, Οαπὶ ἰρίταν Ποπηΐηιι5. ῬΓΟΠαιΠεϊδ ἡγαεῖ,. σἤ. 

, Ψ» ΄ "» - - ΤῊΣ . - 

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς χόλασιν αἰώνιον, ποτὲ δὲ 57 ἃ αυιαπο Πο5. ἴπ δι ΡΠ οἴ τιν. δ θυ Πτιπὰ {{π|τῸ5, 16: 

ἐχπέμποντός τινας εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἧτοι- 
, -Ψ.ν » Α - 5 » ΕῚ Ὁ ι 

μασμένον τῷ διαδόλῳ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" χαὶ 
ἄλλοτε ὀνομάζοντος γέενναν πυρὸς, χαὶ ἐπιφέροντος, 
υ, » - Ἅ,, “" “ὦ 

Ὅπου ὃ " σχώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, χαὶ τὸ πῦρ οὐ 

σδέννυται " χαὶ ἔτι πάλαι διὰ τοῦ προφήτου περί 

ς (οὐοχ ΟοἹ"». ἄνευ ἅλατος. ες ἴϊα ταυ]το ἰπΐγα ἄτιο 

Μεβ,ργωΐον Υ οβ8, γενέσθαι τοὺς μανθάνοντας, εἰϊδοὶριῖος. 

ἀ Ψψοουΐα μὴ ἃ οθι ἃ ῥυίβοῖβ {ῖθιις ΠΡ εὶς. (οτος υἷσ 

ΟΡ ἐἰ5ϑῖπιιι5 Γι ονίοι. ΕἸ] ος Ταρὶπ ποὴ Ἰοβσογαῦ 

{|| ῃἴο ἃ Β αϑ 110 ἀϊοινα ταν, αὐ Ἰορῖσθο ποι ποθι ϊολῇ 
ΤΟΝ. τι. 

Αἰ φααπο γΟΓῸ πηλα1 αιιοβάδηι ἴπ ᾿ἰπη θη φοῖο"- 

ππιπὶ Ῥανατιπι αἴ! ο]ο. δὲ ἀπβ 15 6115 :. δὲ ]10 
βοΠοπηδ0. ἰσηΐδ πιθητίοπο [ἀοῖα, δι] ϊοῖαι ΠΠπ|ὰ : 
{νὶ σογπιὶς ἐοΓιίπι τιοτὶ τι ΟΥ̓ {7 οἰ ἰπγεὶς τιοτι 61 - 

σἰϊπιραζίτ; ΟἸϊπγαιιο δια πὶ 6 αι] νιδάαμη μεθα !-- 

οὐπὶ ἰοπι. 2, ρᾷρ. 590, ποῖ οἰ βοιινο ἀϊοῖς ἐαπίιπι υἱ-- 

ταπὶ ΡΟ παναπὶ τ  ΟΥ αἰ ἔα ο πὶ πὸ ἀσπονυΐθδο, Δοχ Ὗ ὁ5ς- 

811 (σάοχ οἱ }1Π| ἄπο τῆς κολάσεως τοῖς χολαζομιένοις, 

5. ΑΒΕ] {π5 ΠΡΥῚ ρυθίον γοβ5, σχώλυηξ αὐτῶν. οχ 

αἰ τπηα πᾳ οὐ εἰς ἀ δἰ οναθαίαν, 

Τνϊὰ. γιήι 5 

Ἥατνι.Ο. 

λ5. 



ἈΓαΠ 1}. 85. 
ἤ ἠδ. 

, 
λκς.12.η7. 

Ῥέου. 9. 

)ὃ, 

2η 5. ΒΑΘΠῚΙ ΟΕΒΆΠΕΞ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

. ΧΘΡΐΕ θ6Ρ ρΡΟρ]ιθίδ, νΘΥΠΘΠλ ΘΟΥμΠ ΠῸΠῚ ΠΊΟΥ- 

τασιιηι, ΠΘήτι6 ἰσΠΘ ΠῚ ΘΟΥΊΠΠῚ Θ ΒΕ ΠΟΙΙΠῚ 1 : ἤδθο 

Ἰσίτυι" δὲ πον 51 ΠῚ 11 ΟῚ ἴῃ πα} 5 αἰ ν1Π85 

ΘΟ ρίανο Ἰοοἷβ Πα] θα ἔπ, ΠΟ ς ΦΟΠῈΘ ππππιπὶ 65 

δΧχ αὐΠΠποἰϊς ἀἸα 011, αὐ μ]ουίψιθ Πποπηηθ5. σις 

ΌΤΙ τοῦ δὲ ταϊπατη Ομ ἰ νου ΡΟΓ ΠῚ ἃς 56 Πί6η- 

τἰασιιην, {110 ΤΠ Δ]Ο 8. οἰπὶ διδοῖ ρθοσθπ, 580- 

ῬΠΊΟΙ εἰ θὲ ἤποπὰ ΡΥ βου θα ηΐ. ἘΤΘΠΐπι 5] δ ΠΙ 

ΒῈΡΡΙΙΟΙΪ {Πα γτ15. 656. ΔΙ᾿ πὰ πο ἢ πὶβ, ἤπθπὶ 11}1-- 

4116 παθίταγα δϑὲ ϑϊαπι νἱΐα φίθγηα. Ουοά 5ἱ ποη 

Ῥοϑϑιιηλιι5. {Ππι4 46 νἱτα οοίθγπα 1πι} σοι, {τὰ 
τὰ 06 ΒΘ ρΡΡΠΙΟΙΟ φοίθγ πο Δ βου! ταν ἤπὶβ ὃ ΝᾺΠῚ 

ΟΠ] 60 ΡΙῸ πϊγοαιιθ πα ῖαν ἀεθγηὶ ἀἀ]θοῖῖο. 

ΤΡιτ ἐπὶπι, ἰπαυῖε, λὶ ἐπὶ σιιρρἰϊοίιηι (ρἐθγτιηι : 

}ιι5ιὶ ατεΐοια ἔπι υἱέαπι αἰθγπιατη. ΤΆ .6 οἴὰπὶ Πῶρο 

ἴα δἰπὶ ἴπ σοηΐοϑβο, βοϊθπάι τη θϑὲ, πιο ἢ]πὰ, 

7 ἀριεαρῖν πεῖς, πιθαιι ΠΠπ||, ᾿ ἀριἰαϑὶς μαιι-- 

εἷς, 5:5 π|Πρανο ἤπθηι, 5641 ἀϊν ϑυβι τα θη ΒΡ ΠΟΙ. 

51 οπΐπι Τλοῖι5 Ππιϑῖιϑ5 πιὸ χ οϑῖ, ΠῸΠ ΟΠΪ5. 5011Π}ν 

56 πηλ]}15. διΐαμ, γθάάθηβ τππ]σ  ιι6 εχία ΟΡΘνὰ 

5118, βοτοϑε αἰϊτι5. 6556 αἀἰσητι5 ᾽5 16 ἸΠΘ ΒΕ ΠΘΆΠΌΙΠῚ, 

411 ἀπ πιο] ἴπι5 ἀπ Δουτ5. ἈΔαΡΑΓ ΣΟ ἅ}Π1π|5. ΨΘΡΠῚΘ 

Πα τἀπὶ ΤΟΥ τ] 5. {Ε1 ΘΕΔ ΠῚ ἅτιῖ τ Πτι5 δὰ 

ΔΟΘΥ Ἶτ5. Θχουιιοῖθε ῬΓῸ Οὐ] 5116. πη ΥΊΟ : 4}Ππ|5 
Θμοη πὰ, “185 γα νὰ ἃ0 ῬΘΗΪτι5 ἀἰνθυϑα 5] οἷα 

μαθθαΐ : αἰττι5 Θχ θυ ου θι15 ΤΟ ΠΟ ὈΓΙ5, 1 Πὶς ααὶ-- 

ἄδιι ἴθ ἤδιι βοϊιπι, 116 νϑιῸ ἴῃ ἀδπέϊιι δ ϊα ΠῚ 

ΞΕ] Δογὸ ὁ ἀοϊονγιιηι νϑμοπηθπεϊα πὶ χϑιβίαϊ, 1 ἢ 

δὲ δχιθυϊουθα 1120 ΤΘ ΠΟΘ ἈΠ1ὰ5. ΘΕ ΠῚ ΡΙΌΓΘΙΙΝ 

6586 ᾿πίθυονο5 πα ϊοαηι. ΕῈ ΠΠπ4 σιοα ἀϊοίιπ δϑὲ 
ἴπ Ῥγονουθ 5, {πὶ ρῥγο ιπείμεηι ἐπιξογηῖ, ἀθοϊανγαῖ 

«ποϑβάαπι 6556 1π ᾿Πίθυ πο αι θη, 56 ποη ἴῃ ΡΓῸ- 

παπᾶ ᾿πίθνπὶ, 481 Ἰονιουθ πὶ ρος πὰπὶ ρου, 

Ναπο αἁπίθπι πος δεϊα πη 'π ΠΟΡΡ ΟΡ ΠΟΥ 5 οβίθη- 

ἄδτο Ἰίοοῖ. Ναπα ΓΘ ΟυἸΟἸ 4 ΠῚ] ΑἸ του ἀοοθάϊιπε 5νπ|- 

Ῥίιοπιαῖα, δὲ ἃ} 186. 4 ςρ πὶ πιο  Θσ δα ΔΓΓΘΟΓΙΟΠ65 - 

αἰτον νϑτὸ [δ υ τοῖα  ταπππηπηοάο. δὲ ῃϊς ΠΟη 51- 

μ}]}} πιοάο, 48 αἰτον. ἘῈ ἃ] 15 ποη ἔθ εὶ Φα  6Π}, 

56 φαοάδην ππθη θυ Δ] 1οπ} 15. ἀο] ον αἸβονιιοῖὶα-- 
τὰν : δὲ ἢΐο στιγϑιιθ. ἈΠ10 ΘΓ 115. ἁπιτ ΠλΪΠτι5. ΠοΡ διι- 

ἴθ ηὶ γΟο65 ηιεεἰς οἱ ραποῖὶς, ρυοϊαῖεθ διιπὶ Ζαοίτι6 

ἃ Ποιηῖπο δΧχ δοπϑιθῖο τιϑιῖ. σϑαϊ δια πὶ ἅΠ1ὰ 

φυεθίίδμι ὁ] ϑιηοάϊ. ΝΘάτι6 Θηΐηὶ ἸΒΠΟΣΔΉλε5. ἢτι-- 

τινῶν προειρηχότος, ὅτι Ὃ σχώληξ αὐτῶν οὐ τελευ- 

τήσει, χαὶ τὸ πῦρ " αὐτῶν οὐ σδεσθήσεται" τούτων 

χαὶ τῶν τοιούτων πολλαχοῦ τῆς θεοπνεύστου Γρα- 

φῆς χειμένων, ἕν χαὶ τοῦτο τῆς μεθοδείας τοῦ δια- 

Οόλου, τὸ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ 

ἐπιλαθομένους τῶν τοσούτων χαὶ τοιούτων τοῦ Κυ- 
ἜΣ ε - Α 

Β ρίου ῥημάτων χαὶ ἀποφάσεων, τέλος χολάσεως εἷς 
ἀπ ότι τπρ ρος Ἂ 

τὸ μᾶλλον χατατολμᾶν τῆς ἁμαρτίας ἑαυτοῖς ὕπο- 
᾿ 5. τὶ - 

γράφειν. Εἰ γὰρ τῆς αἰωνίου χολάσεως ἔσται ποτὲ 
»" -- - τέλος, τέλος ἕξει πάντως χαὶ ἣ αἰώνιος ζωή. Εἰ δὲ 

5ΔΛ. ὦ - “- τὰ ΠῚ 
ἐπὶ τῆς ζωῆς τοῦτο νοῆσαι οὐ χαταδεχόμεθα, ποῖον 
9Ρ. -- - 

ἔχει λόγον τῇ χολάσει τῇ αἰωνίῳ τέλος διδόναι; Ἢ 
}} - "» - 

γὰρ τοῦ αἰωνίου προσθήχη ἐφ᾽ ἑκατέρων “ἴσως χεῖ- 
3 ΄ . ᾿ τ ΕῚ 

ται. ᾿Ἀπελεύσονται γὰρ, φησὶν, οὗτοι εἰς χόλασιν 
3.) ἊΝ ΤΥ] δὲ .΄, 3.0: 'Φὶ ἘΝ 3., ᾿ ΄ κὺ 

αἰώνιον" οἱ δὲ δίχαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. Γούτων οὖν 

οὕτως δμολογουμένων, εἰδέναι γοὴ. ὅτι καὶ τὸ, Δ ς ὁμολογουμένων, εἰδέναι χρὴ, ὅτι καὶ τὸ, Δα- 
΄ - ρήσεται πολλὰς, χαὶ τὸ, Δαρήσεται ὀλίγας, οὐχὶ 

3 ν Ν᾿ “- 
τέλος, ἀλλὰ διαφορὰν ὅ χολάσεως δηλοῖ. Εἰ γὰρ ὃ 

Θεὸς δίκαιος χριτής ἐστιν, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς, 

ἀλλὰ χαὶ τοῖς πονηροῖς, ἀποδιδοὺς ἑκάστῳ χατὰ τὴν 
- ΕΝ γ3 ΓῊΣ δον ΄ δ - ΄ πρᾶξιν αὐτοῦ, δύναται εἶναι ὃ μέν τις πυρὸς ἀσδέ- 

ΨῬ Ἁ ’ Υ̓ ’, Ὶ ΝΣ 

στου ἄξιος, χαὶ τούτου ἤτοι μαλαχωτέρου, ἢ μᾶλλον 

φλέγοντος - ὃ δέ τις σχώληχος ἀτελευτήτου, χαὶὲ 
- - ΕΥ ’ 

τούτου πάλιν ἢ πραότερον ὀδυνῶντος, ἢ σφοδρότερον 
αὐ ᾿ 9» ΦΕΕΨ, ν᾿ νυν ΄ ΟΣ 

χατὰ τὴν ἀξίαν ἑχάστου " χαὶ ἄλλος γεέννης διάφορα 
Υ̓ - 

πάντως ἐχούσης τὰ χολαστήρια- χαὶ ἕτερος τοῦ ἐξω- 

τέρου σχότους, ἔνθα ὃ μέν τις ἐν “χλαυθαῷ μόνον, ὃ 

δέ τις καὶ ἐν βρυγμῷ τῶν ὀδόντων διὰ τὸ ἐπιτετα- 
, ἈΘΨΕΣ ὅ Ἐπ τυ νν Ἐτε τὶ 

μένον τῶν πόνων γίνεται. Καὶ τὸ ἐξώτερον δὲ σχό- 

τος ὑποφαίνει πάντως εἰναί τι χαὶ ἐσώτερον Καὶ τὸ, 

Εἰς πυθμένα ἄδου, ἐν Παροιμίαις εἰρημένον δὴ - 

λοῖ, ὅτι εἰσί τινες ἐν τῷ ἅδη μὲν, οὐχ ἐν πυθμένι δὲ 
ΕΞ 5 ἢ Ξ 
ἄδου, χουφοτέραν ὑπομένοντες τὴν χόλασιν. Τοῦ-- 

το δὲ χαραχτηρίζειν ἔστι χαὶ νῦν ἐν τοῖς τοῦ σώμα- 
; Ε 

τος πάθεσιν. Ὁ μὲν γάρ τις πυρέσσει μετὰ συμπτω- 
, Ν Ὡς Γ “ὦ "ς » ΄ , 

μάτων, καὶ ἄλλων ᾿ παθῶν" ὃ δέ τις πυρέσσει μόνον, 
Νὴ τ 9. ΄ πα σαν, ν᾿ ν᾽ ἂν 

χαὶ οὗτος οὐχ ὁμοίως τῷ ἑτέρῳ " χαὶ ἄλλος οὐ πυ- 

ρέσσει μὲν, ὀδύνη δέ τινι μέλους χαταπονεῖται" χαὶ 

κ - - , Ψ - Ν Ἁ 
τὴν χρῆσιν τῆς συνηθείας, ὥσπερ οὖν χαὶ ἄλλα τινὰ 

- ν “" - μύ 
τοιαῦτα. Οἴδαμεν γὰρ πολλάχις τὸ τοιοῦτον εἶδος 

τοῦ λόγου χαὶ ἐπὶ τῶν ὅφ᾽ ἕνός τινος πάθους χεχα- 

Ἰαϑιηοα! Ἰοψιθ μα ΒΘ Πτ15 5806 ἀθ 115 διϊαπι αὶ Ε χωμένων παραλαμξανόμενον" οἷον ὅταν λέγωμεν 

» Ἐλπ μἴο φυοψας νὸχ αὐτῶν ἴπ γα] σατῖς ἀδογαῖ: ςοά 

αἀάϊϊα εϑὲ ἐσ δ οββι (οάϊοε εἰ ὃχ 4}115 ἄποθις. Νες 

τὰ ταϊῖο ᾿πΐγα δα. Ρσϊπιιβ ὥσπερ ἐπιλανθανομένους. 

ὁ Ν εἴονεβ ἄπο ΠΡ ἑχατέρων ἐπίσης χεῖται. ΑἸ ἄπο 
ΜΞ5. οἵ ἄτα ἴσως χεῖται. Ο τασαε νοχ, ἴσως εἴ ἐπίσης, 

ἴῃ Ν οκϑὶὶ Οοάῖος Ἰοσίτυν. Ηαπα Ἰοπσο ραν ου]απι γὰρ 

ΔΙῚ εχ ΠΡτὶς ἀπ 415. 

ἃ (οάεχ (]Ρ. χολάσεων δυλεῖ. 

εὔσπας Μϑ. χλαυθμιῷν μόνω. 

ΓΟ οάεχ (ΟΡ. ἄλλων τινῶν παθῶν. 

8 Ν᾽ εἴεγεβ ἄπο Πρνὶ οἰπὶ δ οβ5. ὑπὸ τοῦ χυρίου, ΑἸι- 

«υδηΐο ρμοκὶ ἄϊιο Δῖ55, τῶν ἐφ᾽ ἕνός ζ. 



πβαυ ΒΑΕ ΤΚΑΟΤΑΆΤΕ. ῖ 

“» 
ὀφθαλμὸν ὀδυνω- 

ἕνου, θαυμάζοντες, ὅτι πόσα ἔπαθεν, ἢ πόσας μένου, θαυμάζοντες, ὅτι πόσα ἔπαθεν, ἢ πόσας 
,ὔ ΕῚ , τῇ 

ὑπέμεινεν ἀνάγκας. Ὥστε 
α ; ; πΣΙΔκ μδ οὐρα ύνβθην 
δέρεσθαι, πάλιν λέγω, οὐχ ἐν τῇ τοῦ χρόνου παρα- 

τάσει ἣ συμπληρώσει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς χο- 
λάσεως γίνεται. 

- 
" τὸ, πολλὰς χαὶ ὀλίγας 

ὲ ΨΦ σι 

ΠῸ Δ] 1410 πο ΡῸ Αἰ ΠΙοἰα μα}, τἰβαγραγὶ : ναὶ 

οαπὶ δ αἰΐᾳαο, ᾿ιουΐπο ἀπιπηαχαι [6 γϊοἰ απο, 

ἀπ ἃ} Οοα 5. ἀοἰεπίθ πλϊγα απ ϊ ἀϊοϊπηι5, Ηἰς 

αυοι οἵ «απία διιδίϊηαε πηαΐα, ἀπ {ποῖ οἱ αιδη- 

105 ῬΘΥ Τα] ογιιοίαι 5. ΟὐαΟγΘπι {ΠΠπ|͵||, χεμετἰς 
δὲ μαιιοὶς υαριίαγε,, ἰΐοσιτὰ ἀϊοο, ποαπααιαπι 

Ῥουγὶμῖ, ἀπ Ομ ρ] ΟΡ 6 Πανὶ ἰθιριι5, 564 5ι0- 
ΡΠ οί αι ἐν υϑιι πὴ 6556 5 τη Πα, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΞΗ΄. 

φ΄. "- “- . 

Κατὰ ποῖον νοῦν λέγονταί τινες υἱοὶ ἀπειθείας, χαὶ 

τέκνα ὀργῆς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τέκνα χαὶ υἱούς “ τινος ὀνομάζειν οἶδεν ὃ Κύριος 

τοὺς ποιοῦντας τὰ θελήματα αὐτοῦ, εἴτε ἀγαθοῦ, 
εἴτε χαχοῦ. Εἰ τέχνα γὰρ, φησὶ, τοῦ ᾿Αδραὰυ ἦτε, 
τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αὔραὰμ ἐποιεῖτε " ἄν. Καὶ πάλιν - 
Ὑμεῖς ἐχ τοῦ πατρὸς τοῦ διαθόλου ἐστὲ, χαὶ τὰς 

ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ὥστε 

χαὶ ἀπειθείας υἱὸς ὁ τὰ τῆς ἀπειθείας ἐργαζόμενος 

γίνεται. Τάχα δὲ, ὥσπερ οὐχ ἁμαρτωλὸς μόνον, 

ἀλλὰ χαὶ αὐτοαμαρτία ὃ διάδολος ὀνομάζεται, διὰ 

τὸ “ἀρχηγὸς, ὡς οἶμαι, γεγονέναι τῆς ἁμαρτίας - 

οὕτω χαὶ αὐτοαπείθεια λέγοιτο ἂν ὃ διάβολος διὰ 
τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ᾿Ῥέχνον δὲ ὀργῆς ἐστί τις, χαθ᾽ 
ὃ ἄξιον ἑαυτὸν πεποίηχε τῆς ὀργῆς. Ὥς γὰρ τοὺς 
ἀξίους τοῦ Κυρίου, χαὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ τοῦ φωτὸς 
χαὶ ἡμέρας ἔργα, υἱοὺς φωτὸς χαὶ υἱοὺς ἡμέρας ὃ 
ἀπόστολος προσηγόρευσεν, οὕτως ἀκόλουθον νοεῖν 
καὶ τὸ, Ἦμεν τέκνα ὀργῆς. Εἰδέναι μέντοιγε χρὴ, 
ὅτι ὃ υἱὸς τῆς ἀπειθείας, ὁ αὐτός ἐστι χαὶ τέχνον 

ὀργῆς, τοῦ Κυρίου ἀποφηναμένου, ὅτι Ὃ ἀπειθῶν 
τῷ Υἱῷ, οὐχ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἢ ὀργὴ τοῦ 
Θεοῦ “μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν. 

Ἀ ἘΠΙΠ ὥστε πολλάς. Αἱ Μ55. ἵγτος ὥστε τὸ πολλάς. 

4 Ἀρρ. βοσυπῆιβ οἱ 6111 τέχνα χαὶ υἱούς τινας. (ο- 
ἄεχ (]}. τέχνα τινὸς χαὶ υἱοὺς 

ἸΠρὸν οἱ ΑἹ] ἄτιο τέχνα χαὶ υἱούς τινος. Οὐοά πιοχ ἴῃ ἰη- 

τεγρτγοϊατοπο βοχαϊξαν, σι ἐροῖιι5 ξαοΐμαι υοἰμηία-- 

ἐεπι, ἴτα ἴῃ! }Π1ρῖ ἀορεῖ, ψαὶ βαοίιπι υ οἰμπζαίεπι ἐς 

οατις {11 σιιπῖ. 

5 όοῦϊα ἂν, {αι ἴῃ γα]ραξῖς ἀθοβί, ἴῃ ἀπόοθιι5 Μ55. 

ἱπνοηΐίαν, ϑιατίπι Οοάοχ (0]}. πατροὺς ὑμῶν τοῦ. 

ὀνομάζειν. Ν' Ο551}1 γοξιδ 

δ08 
Α 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΆΤΙΟ ΟΟΧΎΗΙ. 

Ομο σθπϑε εἰϊοαπί ιν αϊάαπι {{{{Ὶ σονειπιαοία, 
οἱ Πιϊὶ ἰγ. 

ἈΕΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

ΕἸΠ1Ο5. αἰ Ἰοα] 15, δῖνθ ὈΟΠῚΙ5. 5’ ν 6 πηΆ}Π15 {που 

5016. ΠΟ μλἶ Πτι5 ἀρΡΡΘΙ ΓΘ 05, 41 6}115. νο]ιηἴα- 
τθηὶ [ἀοϊπαπε. (δὲ ἐγεΐσπι, ἰπααϊι, ΜΝ νταϊιαπι ἐς - 
Ξοιΐς, ορόγα “1ὑγαΐιαπι [αοογοιὶς. Α συγϑιιβ : ΚΓ Ὸς 

ἐν ρμαίγὸ αϊανοῖο θεῖς, εἴ ἀδοϊάογία ραιίτγίς υοδιτὶ 

φιιἰεἰς ἔασεγθ. Οὐιαυη ΓΘ ΠῚ ἀιι15641115 ΘΟ ΠΕ οἷ Ὁ 

Ορθγὰ Ῥογασῖζ, ΘΠ οἰ ταν Εἰ] ΠῈ ΘΟΠ ποία ΠΠ 15. 

Ἐονγίασϑθ οἰΐαπι, «ιθπιαἀπηοάτιπη ποῖ ρΘοσαῖοι" 

πιοάο, 564 ἰρϑιιπὶ δια πὶ Ῥδοοδίμπι (ἴα ΡΟ 15 πὸ- 
τϊ παῖ», πο ρδοσδεῖ, αἰ Ορίπον, [πουῖε ἀποίου : 
5. 4ποάιιθ ΟΡ Θαπιάθηι Οαιβαπι σΟἢ πη οἷα ἰρ5ὰ 
Ροϊογῖε ἀἸάθο 5. ἀρΡρ ΘΙ ]αρὶ. ΕἼ] Ππι5. ἀαιΐθπι ᾿γὰ5 οϑὶ 
ΑἸ 4 15, 4ααἴθπιιθ. 5Θ ΘΕ ρϑιιπὶ ἴγὰ ἀἰσ πα πὶ ργ- 

5π||| {τ ὁπίπη 4υὶ Βοπηῖηο 5ππὲὶ ἀϊσηὶ, [χοϊπι- 
41|6 ορθγὰ Ἰπιοῖβ ἂς οὶ, 605. Ἀροβίο!ιβ ἢΠ1Ὸ5 1-- 

οἷδ ἂο ΠΠ105 ἀϊθὶ νοσανῖι, 1ἴὰ ρὰγ ἔμϑυὶς ἐπι} ἴσο ῦὸ 
εἱ ἡΠπ4 : Εσγάπεις {11 ἱγθ. ϑοῖνθ αὐιθπὶ ορογίοι 

ΕΠ πιτὴ σοπτα πηδοἷδ5 δὲ ΠΠΠῸ1ΠῚ 1γ85 ἘΠ ΠῈ1ΠῚ οἵ δα 6 πὶ 
6556, οἵιπὶ Το ηΐ πτι5 ὈΓΟΠΙ ΠΕ αν ϑρ : Ομ οοσίμ- 

παν ὁδὶ ἐπὶ Εἰ μα, ποῦ υἱάεθὶε υἱίαηι, σοὰ ἱγα 
71) δὲ τπαπϑῦὶι σιιρεγ' διίπι. 

ς Ἀερ. ῥυίπιιβ ἀρχηγόν. ΑἸ ἀγὸς Μ55, οἱ δά ἀρχο- 
γύς. Ῥάσ]ο ροβὲ ὑπῖι5 Ν5. χαθότι ἄξιον. 

ἀ ὕπι5 Μ5. εὐ οὐ μένει, γμαπεῖ. ΑἸΔ ἔτος Μες. 

μενεῖ, “παπεῦῖι. ως Βονίρταγα γουθὰ ΑἸτον Ἰμ ο]]οοίαι 

5αηξ ΡΒ ἀιιοίοτε Ν' αἰαῖ. Εὰ Ἰοσὶ ροβϑιιης ἴπ ἰϊς, {ιια: 

ἰπηΠἸοανίπιδ, Ἰοοῖς. οχ ἀπείθεια, χα ἀαρ!σοπι ἰπτοὶ- 

Ἰεσίαπη παθρεῖ, ἔλοῖε, αἱ ἸΠι ἸΏ ΟΡ ο5. ἁ] ἴον νουίαηϊ, 

Ἐπ] αγο ἐδὲ ἀστοῖβ βου ριογ 5. Πὰς. γος πη Ῥτοὸ 

τῸ ΒΟ] οπο ἀἴχιια σομ τ πηαοῖα 5απιογο. 

Ἐρλιες. 5. 
6. 
Ἐρδλέες. 2. 
ΞῈ 

οαη.8.30. 

{ῤϊά. ν.ἡ1. 

Ι. 7ΤΊιε5:.5. 
5. 

δρλ. 2. 3. 

«ἴομι. 3.326. 



Ἐρλιε5. .3 

Οαἱϊ.5 το. 

---ὕ21. 

ἔομι.8. 7. 

Ῥεαὶ, τιϑ8. 

9ή. 

2. δ. ἡ, 8. 

Τυϊάεφηι. 

5. ΒΑΒΙΠῊ ΟΕΒΑΒΕΙΒ ΘΑΡΡΑΡΠΟΟ. ΑΒΟΗ͂ΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟἸΧΊΧΝ. 

αἰ σοτὶρίπιτι οἷξ τ Ἐδοϊθηῖθβ να π! 165. σα Π5 

οἱ οοριατ]οπιιηι : πεπιῃ μἰα σοἰμιηίαι6 5. δαττιὶς 

αἴϊα διιτιὶ, θὲ αἰϊα σοςιιαϊιοπιιην : δὲ ψιαῖος 

σἰπιὶ ἰώ. 

ΒΕΒΡΟΝΕΙΟ. 

Οὐ πα {αϊ θην νοητὰ 95. 110 1 ΙθοῸ 5ιησιι- 
Ἰατπη ΠΟΠΝ Πα ΠῚ 116 ΤΘΟΘΠ56Ι Δροβίοϊιβ, Πἢ5 νον 

15: 7] απ οδία ϑετιῖ απίθηι μόνα σαγτῖὶς, “ι 

διιπί αὐἀἰμογίπιπι, Κογιϊοαίϊο, τπιγεισιαϊεϊα, {πἰατι-- 

γα, ἰαἀοίογιιπι φογνίψι5., ϑοποἤοῖα, ἐνϊηιϊοίίω, 

οοπίοπίίοτιθς, τοπιἰαίζοτος, ἱγρ, σία, εἰϊςϑϑηςῖο- 

τιθ5, σϑοία, ἱπνιαϊβ, ποπιϊοϊάϊα, εὐτγιθίαίος, εο- 

τι δοϑαϊίοτιος, οἱ μι Πιἷς οἰπιϊϊία. Ελ 110] σοπο- 
ΡΆΠΠ5 : ϑαρίοπίϊα σαγηὶς ἱπιϊππϊοίια δε ἐπὶ ])διιπι, 

Ἰεφσὶ πηι [οὶ τιον δὲ διε θοία, πιθὸ δπΐπη ροίεςι. 

Αὐ νϑνὸ οοσ τ ΠΟπῖη νο]πἰαῖο5 416] μοβϑιπῖ δὰ 

σΟΠΒ} 1, 4185 ΒοΡρ ποθ ΓΘϑΕ ΠΟ Π]Ὸ ΠΟ ΡΙΌΡαη- 

. ὑπ, 4αΆ}1ἃ διιπὶ 11, (6 4) 115. ἀϊοίιι θ5ὲ, (οπ- 

οἰἰία εἰδδιγΓιιοπῖθ5, οἱ οπιτθηι αἰκάϊποπι εατοί-- 

ἰεπίθην 56 αὐνογϑιις βοϊθπίϊαπι 1)εὶ, οἵ σοσϊταία, 

4 ἀά ΟΡοα! πάπα ΟΠ ῖδῖο οαρεῖνα ποὴ ἀπιοιιη- 

τὰν. ΟἸΑΡΥΟΡΙΘΙ ΠΘΟΟδβαν τ} ΘΓ {π π|π Θϑὶ, δθηη- 

Ροὺ δὲ αθίᾳτιθ βοράν {Ππ|| αιιος ἃ Τλαν 6 ἀἸοιι 
δύ : Εἰ σονισὶζζαμι ποίην, γμδιἰ{ἰςατίοπιος {ο. 

ΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΣΞΘ΄- 

3 , “- “Ὁ 

Ἐπειδὴ γέγραπται, Ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς 

σαρχὸς χαὶ τῶν διανοιῶν " εἰ ἄλλα μέν “ἐστι τὰ 
“Ὁ Ν ἐᾷ Ν᾽ ΙΑ - Ν ΄“ 

τῆς σαρχὸς θελήματα, ἄλλα δὲ τῶν διανοιῶν, 

χαὶ ποῖα ταῦτα. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὰ μὲν τῆς σαρχὸς θελήματα ἐν ἄλλῳ τόπῳ χα- χ' ς σᾶρ' Π ᾿ ἢ Ξ ᾿ ᾿ Βεν ἐ 
τὰ μέρος ὀνομαστὶ χαταλέγει ὃ ἀπόστολος, λέγων " 

᾿- Ε 
Φανερά δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρχὸς, ἅτινά ἐστι 

μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολα- 

ρεί ομαχεία, ἔχθ ἔρεις. ζῆλοι, θυμοὶ τρεία, φαρμαχεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοὶ, 
Β ; ς ; 

ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέ- 

θαι, χῶμοι, καὶ τὸ ὅμοια τούτοις. Καὶ ἀλλαχοῦ 
, Ὑ , - Ἁ 

περιληπτιχώτερον, ὅτι Τὸ φρόνημα τῆς σαρχὸς 
ν - ΠΕΣ ὩΣ Ω , ΠΟΥ ἐτὴν, ἐν ΞΥ 
ἔχθρα εἷς Θεόν" τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὕπο 

, ΕΝ Η ΡΥ ΓΝ τ στ ἿΝ - τάσσεται, οὔτε γὰρ δύναται. Τὰ δὲ τῶν διανοιῶν 

θελήματα λογισμοὶ εἶεν ' ἂν μὴ μαρτυρούμενοι ὑπὸ 

τῆς Γραφῆς, οἷοί εἰσιν ἐχεῖνοι, περὶ ὧν εἴρηται " 

Λογισμοὺς καθαιροῦντες, χαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρό-- 

μένον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, χαὶ νοήματα 

μὴ αἰχμαλωτιζόμενα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ" 
Διόπερ ἀναγχαῖον χαὶ ἀσφαλὲς, ἀεὶ χαὶ πανταχοῦ 

φυλάσσειν ἐχεῖνο τὸ ὑπὸ τοῦ Δαδὶδ εἰρημένον " Καὶ 

ἣ συμδουλία μον, τὰ δικαιώματά σου. 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ ΟΟἸΧΝ, 

μὰ οἰδὲ υτι ἐ{πιὰ : Τὰ τα χ  Π115 αἰ ΠΠ οὐ ΓΔ Ἰ]ιι5 

ΨΘΙΒΆΙΏ1Π, 5641 ΠΟΠ διδοῖ θ᾽ Πλ115. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ὐπὶ ΑΡοϑίο᾽ιιθ σΘΡ ΠΒβὶ πὰ ΠῚ δια πι ΘΓ ΘΠ Ἶδ51- 

πα 41|6 ἴπ Τρδιιπὶ {Πἀπιοίαιη ὁχ Πα πλὰ Πὰ βαρ Θπεϊα 

᾿ὰϊο ἀἄνογϑθα οϑίθη τ, σ᾽ πσα!α {τι πος Ἰοοο ἰνὰ- 
Ἰλ»δμταν, 5ῖς. οὐάϊπαῦ. Οταητιηι υ] 6} αἰἰποὶ αὐ 

Ἰπι ΠΑ ΠῚ Βα ΡΟ π τὴ : {κι Οπιτιδιι5, ᾿π 011, ἐσὶ- 
νιιϊαϊίοποπι ραϊίπειτ αι παι Π νΕΙῸ δα Ποῖα ηη 

ε ΠΙυὰ ἐστι αἀ τίη οϑὲ ὃχ ΠΠγῖ5 νου θ5. ΜῸχ 

δσ, Ὀνίπιαβ ὀνομαστὶ λέγει ὁ ἀπόστολος εἰπών. σά οχ ΒΞ. Ρ ἱ 
ΟΟἹΡ. διαγορεύει ὁ ἀπόστολος εἰπών. δαριης Πρ. ρεὶ- 

γῖι5 ἅτινά ἐστι ταῦτα, μοιχεία. 

δ09 ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΟ΄. 

΄' » ῃ - 5 5 ΕΣ , 
Τί ἐστιν, Ἀπορούμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξαπορούμενοι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὴν πληροφορίαν τῆς ἑαυτοῦ εἰς Θεὸν πεποιθή-- Ί ῃ ρ Ἰ Ί 

σεως ἐξ ἀντιπαραθέσεως τοῦ ἀνθρωπίνου φρονήμα- 

τος δειχνὺς ὃ ἀπόστολος, ἕκαστον τῶν ἐν τῷ τόπῳ 
, ͵ Ξ [ῃ ὩΣ Τ᾿ πὶ ἧς μὸν 

Β τούτῳ χειμένων οὕτω τίθησιν. Ὡς μὲν γὰρ πρὸς τὸ 

ἀνθρώπινον φρόνημα, Ἔν παντὶ θλιδόμενοι, φησίν: 
ἢ ὟΝ ᾿ τἀ Δ δ " , ἃ 2 ν 

ὡς δὲ πρὸς τὴν ἐπὶ Θεὸν πεποίθησιν “ ἐπιφέρει τὸ, 

ΓΝ δἴογοβ ἄπο ΠΡ ΓῚ λογισμοί εἰσιν μιή. 

ἃ Ψ Ο5511 νεἴιις προσ οἱ Ἅ1Π1 ἄπο πεποίθησιν 

ὸχ αἰ εῖπια αἰροϑὶ ἃ νυ]σαιῖς, 



ἘΒΟᾺῸῈ 

Ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι. Πάλιν, ὡς μὲν πρὸς τὸ 

ἀνθρώπινον φρόνημα, ᾿Απορούμενοι" ὡς δὲ πρὸς 
Α ΚΣ ΣΡ ΓΣ , 

τὴν ἐπὶ Θεὸν πεποίθησιν, τὸ, Οὐχ ἐξαπορούμενοι. 

Καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. Οἷά ἐστι χἀχεῖνα τὰ ἀλλαχοῦ 
“ὦ 9 , « . , νΝΝ γν αὐτῷ εἰρημένα - Ὡς ἀποθνήσχοντες, χαὶ ἰδοὺ ζῶ- 

μεν" ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες " ὡς μη- 
δὲν ἔχοντες, καὶ πάντα χατέχοντες. 

ΒΆΕνιυδ 
ῶ-" 
ἘΔ] ΤΆΛΟΤΑΤΑ,. γ᾽ 

ἴπὶ Τλοιιπι, δι ἠαπρῖτ Πα ἃ : ὅοἰ ποῦ ἀπριίϊαπει, 

Ῥαινδιις,, ΖΔ Π Πα πὶ ΕΠ ποῖ αἱ σα ρ οπτα πη. [μι π|ὰ-- 

"Δ ΠΑ ΠῚ}, γι πα χὶπιὶς αἰἰ[οιι αΠϑιις Ὁ Γαπιμτ : 

ἀυδπίαμν γΘΙῸ δ Πἀπιοίαπι ἴῃ ΤΠ ηϑιμη, ον 56 - 

οἰεπε πε. ἘΠ᾽ το  χιια δἰ πη τον. Οὐ ϑιιοαΐ δαπὶ 
θὰ 485 Γἀδυῖιπὲ Δ} 1 4} ἴρβ5ὸ ζἀϊοῖα : Ομασὶ πιὸ- 

γιίθπίος, οἱ δοοθ υἱνίπιι5 : δίοι ὁσεπίθς, πιο 5 

απίθηι ἰοσμρἠεἴαπίες : ἐαπιιίαπι τελεῖ ᾿ανοπίος, 
εἰ οπιπία μοβοιοπίδ5. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΟΑ΄. 

Τοῦ Κυρίου λέγοντος, Πλὴν τὰ " ἐνόντα, δότε 
ἐλεημοσύνην᾽ καὶ ἰδοὺ πάντα χαθαρὰ ὑμῖν ἐστιν" 
ΕῚ Ὲ “ ᾽,’ » - , 

εἰ πάντων, ὅσα ἥμαρτέ τις, διὰ τῆς ἐλεημοσύνης 

τὸν χαθαρισμὸν εὑρίσχει. 

ΑἸΙΟΚΡΙΣΙΣ. 

Αὐτὴ ἣ ἀχολουθία τῶν προχειμένων σαφηνίζει 

τὸ εἰρημένον. Προειπὼν γὰρ, ὅτι Καθαρίζετε τὸ 
ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου χαὶ τῆς παροψίδος, τὸ δὲ ἔσω- 
θεν ὑμῶν “ γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας, οὕτως 
ἐπήγαγε" Πλὴν τὰ ἐνόντα, δότε ἐλεημοσύνην, καὶ 

ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν “ ἐστι᾿ πάντα ταῦτα, δη- 

λονότι, ὅσα ἐν τῷ ἁρπάζειν χαὶ πλεονεχτεῖν ἅμαρ- 

τάνομεν, χαὶ πονηρευόμεθα. Παρίστησι δὲ τοῦτο 
καὶ ὃ  αχχαῖος εἰπών" ᾿Ιδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὕπαρ-- 

χόντων “ μου δίδωμι τοῖς πτωχοῖς" χαὶ εἴ τινός τι 

ἐσυχοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Ὥστε ὅσα 
τοιαῦτά ἐστιν ἁμαρτήματα, ἅπερ δυνατὸν ἀναλῦσαι, 
χαὶ ὑπὲρ ὧν ἔστιν ἀντιδοῦναι πολυπλάσιον , τούτῳ 

τῷ τρόπῳ χαθαρίζεσθαι " χαὶ τούτῳ, φημὶ, τῷ 

τρόπῳ, οὐχ αὐτῷ χαύ᾽ ἑαυτὸν ἀρχοῦντι πρὸς τὴν 
χάθαρσιν, χρήζοντι δὲ προηγουμένως τοῦ ἐλέους 

τοῦ Θεοῦ, χαὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ " ἐν ᾧ χαὶ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, ποι- 
οὔντες ἐφ᾽ ἑχάστῳ τοὺς ἀξίους χαρποὺς τῆς μετα- 

Ἔ 
νοίας. 

οι. ρυΐπηι5 τὰ ἐνόντα πάντα. Νοχ ἰάοηι ΝΜ5. οὐνπὶ 
(9}}». ὑμῖν ἔσται. 

“ Απεϊφαὶ ἀπὸ Πἰδεὶ ρυώιον 55. ἐξ ἁρπαγῆς. Ῥοϑὶ 

νόσοι ἁρπαγῆς [τὰ ἴπι ΘΠ Ἰορίτιν, χαὶ δόλου : 

ἡ, καὶ δόλου, ἴῃ ποδιεῖς ἀπατιον Νί55, ποι τορουῖ- 
τον, 

κε 

" 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΧΙ. 

Οἰιπι 1) οπιῖπιις ἰοαῖ : Ν Θυιιπταιπηθη «πο σιροι- 
οδ1, τὸ Θ᾽ οι οϑυ ΠᾶΠῚ : οἱ θοοο οπηπίὰ πηιηία 

δι ηῖ νΟθ]5. : πιιιηι μεσοαία οπιπῖα, “τι 
ιιὶς σοηιπιῖϑὶῖ, τισι ατείτι ΡῸΓ οἰδοπιος γταπι. 

ἈΈΘΒΡΟΝΘΙΟ. 

Β΄ υ 105. ᾿ρϑὰ δου} “ιι5. Ῥγροοάτπι, ΡΙῸροϑὶ- 

τὰ ΠῈ (ιΠΡ 510 Π6 πὶ ΘΧρ παι. Νάμπη. οἴιπὶ ἀπίθα. ἐΪ- 

χίϑϑοι : ωπααις φιοεί 6 ἐογὶς ει οαἰϊοὶς οἱ 
οαἰπὶ : φιοί αἰίοηι ἱπέϊι5 65: τδείνπι, ρί θη 
ἐδΐ σαρίπα εἰ ἐπί ψιίίαι 6, τσὶ ἀθιμτιπι 1 11- 

Τὰ : 7 ϑγιιπιίώνιθη ψιοε σι ρογοσῖ, ἐἰαῖο εἰθοπιο- 
σγπάπι : οἰ θ006 ομιπία πππάα σπὶ ὐονὶς : 

ομπηΐα παρὸ νἸ 6] 1οοῖ, ΦυρΟα ΠΠ 116 ΡΘΡ ΤᾺ ΡΙ ΠΔΠῚ οἵ 
Ἀν ΑΥ Πα ῬΘΟσΔ 115, εἴ ΠΟΙ 6." ἀσίμηιβ. 566 οἱ 
ΖΔ δῖα. πος ἀθοίαναι, Πἰ5 νου θὴ5 : Εἶσοο εἰϊηιί-- 

εἰμι νοπογιεσε πιθουιιν 0 μαμρογιθι5: οἴ οἱ 
φιῖά αἰϊφιίοιι, ἰοβραμά ανὶ, το ο χιιαάκιιρίηι. 

Τιααιιθ αιιαοιι πη τι6. σης 6] πϑιη οἱ ροοσαῖα, αἱ 
γΌΒΟΪ ν᾽ ροϑδῖη!, οἵ ΡΥῸ «|| 15 Ποοας Ἰοπκ θ] γα 

γοροηάονο, ἰὸς πιοάο ὀχρινσαητα : πος, ἴπ- 
4υαπι, πιο ο : φπαηποκσιυίίθηι ᾿ρ56 μῸΓ δοί ρβϑιιη 
Ἰναιι δα Ποῖ: ας μι σα ΠΟΠΘ ἢ}, 56 ρυϊμναμη ἴπ-- 
αἴσοι πϊβουϊοογ ἴα 1)6ὶ δὲ βϑαπααΐπο ΟΠ γίϑεὶ - ἴῃ 
41π|ὸ δείαην το! Φαονιιπι πη παι Πα ΠΟ Πλτι5 γϑάθηι- 

τἰοπ 6}, 51 [ρου 115. Ὁ} δ πσιία {υπιοίτι5. ἀἰσ πο 5 
Ραπιιοπεία, 

4 Παγβιβ ἀπὸ {ΠῚ 4πὸ5 αἴχὶ (οάἴοο5 ὑμῖν ἔσται, το- 

δὶς ἐναπῖ, ΑἸϊ απο ροβὶ Οοάοχ (0]}». τὰ ἡμίσεια. 

ὁ Απεχαὶ ἄτιο ΠΠΠνῚ ὑπαρχόντων μοι, Ἡλι ἸΙοπρο 

νοσθα τὸ ἀ {Π|ὰ ο5 ὁχ {ὐἰθιι5 (ἰοετοῖνις, ϑυιθίμε α 

ἄνιο Μ85, δυνατόν ἐστιν, 

6. ἤον. 2. 

. ΤῸ, 

μι αι ἧι. 

Τυϊά. ν.30. 

ἅμις, τὸ.8. 

Ἐρδες.1τ.7. 

ζωο. 3. ὃι 



-ὡ ἘΦ ο 5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΟΒΑΒΕΣ ΘΟΑΡΡΑΏΟΘΟ. ἈΠΟΠΙῈΡ. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧ ΧΗ. 

ἈΠωίῆς 6. μην ργιθοορίιπι Τοπιϊπὶ οἵδ, πιὰ πὸ βοϊἰοϊεὶ 

δε: δὐπιτ5 6 ογασίζηιο : ηπεοπιοίο 5ιιτπτις ἰιοο ππατ- 
ἐἀκξιπι τοοῖδ ἱπιοϊἰδοξιτὶ ἢ Γ ἰάθπιμς δπεῖπι τιος 

αὐ ραγαπάίας τὸς τιθοθοσασίας πειΐξπιην οἰπμεἰϊὶ 

δοπνογίογε, ἴία τι δα οἰΐαπι ψι ρμοΞδιιτιὶ καὶ 

ἰοπαῖιις ἐθπιρτι5 σι [Πσογα, τθοοπάαπιιιτ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐϊϑ4τιῖ5 Θ βοθρὶ ἀοοιγπαπὶ Τ)ΟμηΪ πὶ, αὶ ἀϊ- 
Τρια. ν 33. χῖτ τ Οπώγίξθ ρτίηυθεη τϑστίιεπι 1) οὶ, δὲ ἡμδεῖαπι 

δ[πις, ἈἀΒΙυϊτα τι σΘΡ 55 ΠῚ ΠῚ Θὲ ἸΠΊΘ ΟΡ ΠΙᾺ ΠῚ 
Πάδπι νου ϊτα 1] ῬΓΟΠΙ5ΒΙΟΠ5, “8 ΠῚ ἴρΡ56 50} 1Π|- 
σι - ΕῈ ἱμθο οπητιῖα ααἀῇϊοϊοπίμτ ϑονὶς : πϑααα- 

{{πᾶπ| ἴπ᾿ Πυι]τι5 ΥἸἴ88. ΟΠ Ὶ5. ψΘΥ] ΠῚ ΒΟ Δ ΕΠ]λι5, 

Ἰρϑυτη 116 τηϊδοιπάπι γο ἀθη τ θι5, ἃ ΠῚ ΠΊ11ΠῚ 1Π11-- 

ΠΠΙτο οσοιραῖ. Τπ10 νΘῸ ἰπ ΒΟΠῸ σΘυ ἈΠ Ϊη6 ἀ6- 

δουίδηϑ αὶ σομιρασθηάιπι 60, ογθ τε ΠΟμΪπΟ, 
δα ο. ἀϊσθπῖ : Πίσπιις δεῖ ὁρογαγίτις οἷνο 5, πθῸ 

τῇ ἀυϊάχιαπι αὐγὰς ΑἸ ΠΠΠΘ ΗΠ οαιιδα : 564 ἸΔΒΟΡΑΙ οἱ 
50 Π]Π]Ἰοἰτι5. δϑῖ, ΠῸΠ ΡΙΌΡΓΘΡ 56 ᾿βϑ11Π1, 564. ῥγοὸ- 

Ῥίον πιαπάατιπι ΟΠ Ρῖβεῖ, αιιθ πη πιο άτιπι οβίθ πα 

και 90 35. 6 ἀοοαϊε ΑΡοβίο! 5, οαπῃ ἀἰχὶς : Οπιτεῖα οσίοπαϊὶ 
νονὶς, ηιιοπίαπι οἷο ἰαϑογαπιίίος ορογίεΐ σιιξοῖ- 

Ρέγδ ἱπγπιος. ΝΆ: βυ!ρδῖτιβ σΛ τα 50]]ΠΠΟἸ τι} 
6586, ΟΥΠΊ ΘΠ Θϑὲ ΔΙΠΟΥῚΒ 511 ᾿ρβῖτι5 : σοπΠῖγα, ΠΠΔΠ- 

ἀατ Ἔὐθὸ 50} ΠΟ τι Πὶ 6556 δὲ ἰθΌγά 6, [δτι5 εἰ Ργς- 

οοπίππι δϑὲ ἀπὶηϊ, 4ὰὶ ΟΠ 5.1 δὲ ἔγαι για ἃ ΠΟΙ 6 

5 Πα Πτπ, 

πῶς γιὸς τὸ πρόσταγμα ἃ γοή- 

αὐμενε Ὅρην γὰρ, ὅτι πολλὴν ἔ Ἐχομενηστοου 
δὴν τῶν ρος τὴν χρείαν ἕνεκεν, ὥστε παραθέ- 

σθαι χαὶ τὰ πρὸς πλείονα χρόνον ἀρχέσαι δυνά- 

μενα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ὄ κὐνεν Κ 
Ο χκαταδεξάμενος τὴν τοῦ Κυρίου διδασχαλίαν., 

εἰπόντος - ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
᾿ ΕΥ̓ ΡΥ ,ὔ - Ὁ κ ΝΥ Ἁ 

χαὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, χαὶ πληροφορηθεὶς τὴν 
5 ΝΕ Τα ΠΕ Σ 3 ᾿ δα 
ἀλήθειαν τῆς αὐτοῦ ἐπαγγελίας, ἐπαγαγόντος, Καὶ 

ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὕμῖν" οὐχ ἕν ταῖς βιω- 
- ᾽ - : 

τικαῖς μερίμναις ταῖς συμπνιγούσαις τὸν λόγον . 

χαὶ ἄκαρπον ποιούσαις, χαταργεῖ τὴν ψυχήν. Ἔν 
“4ἃι “- - - -Ὁ- - μὶ Ν;, " ῃ ΄, 

δὲ τῷ χαλῷ ἀγῶνι τῆς πρὸς Θεὸν ΙΑ 5 51:9 
ῃ 

- : 
ἀγωνιζόμενος, πιστεύε: τῷ Κυρίῳ εἰπόντι" Ἄξιος 

ὃ ἐργάτης τῆς τροφῆς Ὁ αὑτοῦ χαὶ οὐδὲν ταύτης 

ἘΠΠΉΝΤΟ ΑΘΕΝ ΕΝ ΕΡΑΥ ὙΠ ἘΠῚ ᾷ ἕνεχεν περιεργάζεται᾽" ἐργάζεται δὲ χαὶ μεριμνᾷ, 
᾿ ὃ ἘΣ ἘΞ ΚΟ Σ 

οὐχὶ δι᾽ ἑαυτὸν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ, 

δ 
δὰ Φ' ᾽»Ν τω ΄- -- [} “ -Ὁ- δ κας 5 

Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, ὅτι οὕτω χοπιῶντας δεῖ ἀν-- 

τιλαμθάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων. Τὸ μὲν γὰρ δι᾽ 
ε " ἘΣ , δα ρος το ἂν 
ἑαυτὸν μεριμνᾶν, φιλαυτίας ἐστὶν “ ἔγχλημα τὸ δὲ 
ΓῚ δ" ϑίν. Ἃ} ἥ -- ΑΝ ϑ Ἄ; ὙΥΣ θ Ἂ ᾿ ΄ 

διὰ τὴν ἐντολὴν μεριμνᾶν χαὶ ἐργάζεσθαι, φιλοχρί- 
: ς 

στου χαὶ φιλαδέλφου διχθέσεώς ἐστιν ἐγχώμιον. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΕ Χ ΧΗ. 

μας 3. θιωᾳ εδί φιιοά ἔαοίοπς αἰϊφιιὶς, δἱαςρ)επιαὶ ἴπ 
29. ϑδρίσίψιστι σατιοίτιπι. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἐχ Ὀ]αΒρ ΒΘ πη, {ιιῶ ἔμ ηο ΡΓΟΪαΙὰ οϑὲ ἃ ΒΡ] 1ανὶ- 

« (οάῖοος ἔτος νοήσωμεν. 

5 Έδρ. Ρυΐπιιιβ βο] 5 αὐτοῦ ἐστι. Μοχ δ δὲ᾽ αὐτόν. 

Μεΐεγος Ζυδίθου ΠΡτὶ Ῥτῖοῦ Δ οβς. δι᾿ ἑαυτόν. Ηος 

ρ50 ἴῃ Ιοσο πο Μ55. ἐντολὴν τοῦ χυρίου. 

« (οἄοχ (ΟἹ]Ρ. ἔχει ἔγκλυμα. Μοχ Ἀδρ. Ξδοιπάιι οἱ 

οὗτιι φιλοχρίστου, χαὶ διαθέσεως φιλαδέλφου : φαοά 110 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΟΓ΄. 

ἊΣ ᾿ ᾿ ξῇ 
Τί ἂν ἃ τις ποιήσας, βλασφημεῖ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Ἔν ΠΝ ; 
Ἐκ τῆς τότε βλασφημίας, ἣν ἐδλαστή 

οὐϊπο οἀϊάϊτηις, νοΐθτος ἄπιος ΠΡ τὸς βεσασα: 

ἃ ρα. Ρυὴπηαις τί ἄν τις. Ἐδ1Ε τί ἐάν τις. ΓΘοΓρϑὶ 
ποιήσας ῥτὸ ποιήσῃ, ἐχ ἱπάϊσο, βαργα Ρ. 41| γοἴοτῖς 
αὐ! οπ15.1 Μοχ Ἰάεπι Νς5. οἱ Δ οβς. ἧς ἐθλασφήυησαν. 
δυθίηάς Ἀδρ. ῥυίπιις τὸ χοίυνα τοῦ θεοῦ ἐτέθη, ἑαία εςΐ 

πο ])εὶ σεπίεπίϊα. 



που ΡΒ νυ ΤᾺΑΟΤΑΤΕ, 

Φαρισαῖοι, ἐφ᾽ οἷς χαὶ τὸ χρίμα τοῦτο ἐτέθη, δῆλόν 

ἔστιν, ὅτι χαὶ νῦν ἐχεῖνος “ βλασφημεῖ εἰς τὸ Πνεῦ- 

μα τὸ ἅγιον, ὃς ἂν τὰς ἐνεργείας χαὶ τοὺς καρποὺς 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος τῷ ἐναντίῳ ἐπιφημίσῃ " ὅπερ 
πάσχομεν οἱ πολλοὶ, τὸν μὲν σπουδαῖον χενόδοξον 
πολλάχις διψοχινδύνως ἀπυχαλοῦντες, τοῦ δὲ ζῆλον 

ἀγαθὸν ἐπιδεικνυμένου ὀργὴν καταψευδόμενοι, χαὶ 
ἄλλα τοιαῦτα ἐν ὑπονοίαις πονηραῖς ψευδῶς ἐπι- 

φημίζοντες. 
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βίο ϊ5, ἴῃ {105 δεϊαιν ΡΥΟΠιιἰαίυν οοὲ ἐπ Ἰοἰτιπὶ 
ΘΟ] βιμοαῖ, Ρογβρίσιθα πὶ. ο5ῖ, πὶ. ΘΙ πη πιιπὶ ἴπ ἢ 

ϑρ᾽ γίνη σα ποῖι πὶ θ᾽ ΑΘ ἢ ΘΙ Δ ΠῚ 6556, 4] οἤοα- 

οἴαπη οἱ {τ οτ5 δά πο. Κρ ττ|5 ἀἀσονῖθὴ αἀνογϑα- 
το : φιοα μ]ογίβαιιθ ποϑίγιμι οοπεϊησίς, αὶ 5- 

ΡῈ ῬΙΟθαιπι νἴγιιπ να πᾶ» αἰ ουΐαο οαρί ἀτιη} [ΟΠ] 

ἀΡΡΘ Ια πιι5, [αἰδοάιιθ ᾿γασιι πε ἴα» ἀσοιιβάπηιθ. πῸ- 

Ε γΐπθηι, Φιμ α] απο πὰ. θΟΠαμπι οϑίο πε θπίθ πη, οἱ 

ο]υιδάθην. ϑΌΠΟΥΪ5. ἃἸἰὰ ΡΟ ᾿ αν 5. 5Π5ρ᾽ οἴ πος 
ΘΠΊΘΠ ΓΝ ΠΟΙ Ρ.15 γΟΟΆΠΊ15. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΟΔ΄. 

Πῶς γίνεταί τις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρός. ἶ : 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾿Ἐὰν φούηθῇ τὸ χρίμα ' τοῦ Θεοῦ λέγοντος" 
Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, χαὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπι- 

,ὔ ὔ Ἁ ΕῚ ᾿ Δ 

στήμονες" χαὶ μιμήσηται τὸν εἰπόντα, Κτηνώδης 

ἐγενήθην παρὰ σοί" χαὶ πᾶσαν οἴησιν συνέσεως 
δι ἀποδαλὼν, μὴ πρότερόν τι τῶν ἰδίων λογισμῶν ὡς 

ἀγαθὸν " ἐγχρίνη, μήτε μὴν λογίσηταί τι τὴν ἀρ- 

χὴν, πρὶν ἂν ὑπ’ αὐτῆς τοῦ Κυρίου τῆς ἐντολῆς 

" συνεθισθῇ πρὸς τὸ ἀρέσχον τῷ Θεῷ, εἴτε ἐν ἔρ-- 

γῳ, εἴτε ἐν λόγῳ, εἴτε ἐν ἐνθυμήσει. τοῦ ἀποστό- 

λου εἰπόντος: Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ 
τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεόν’ οὐχ, ὅτι ἀφ᾽ ἑαυτῶν 
ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι, ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἣ 
ἱχανότης ἡμῶν ἐχ τοῦ Θεοῦ τοῦ διδάσκοντος ἄνθρω- 

πον γνῶσιν, καθὼς γέγραπται. 

5 5ῖς νοΐοτεβ ἄπο ᾿ἰθτῖ, ποῦ τὶ οὶ βλασφυμεῖ τό. 
ΑἸϊψυαπΐο ᾿πῆγα Οοᾶοχ (0}}». χαὶ πολλὰ τοιαῦτα, εἰ 

ἐλιδάίενι σεπογὶς πειιζα. 

Γαι οἱ ἀπείψαϊ ἄπο Πἰθγὶ τοῦ κυρίου λέγοντος. ΑἸΙ 

ὅσο Με5. αἱ 'π οοπίοχίι. Μοχ Ἀδρ. ρῥγίπιιιβ ἐνώπιον 

ἑαυτῶν. ΑἸ Μ5. εἴ εἄϊι αὐτῶν. 

5 Περὶ ἄυο Μϑ5, ἐγκρίντι. ἘΔ1 ἐγκρίνηται. Νὸς ἴτὰ 

ΙἹΝΤΕΆΒΟΘΑΆΤΙΟ ΓΟ ΧΧιν. 

μοπιοίῖο ψιιὶς ἐἰγοϊαιαι σψιιἔτιι5 ἐπι ἤοο σιθοιεῖο. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

5]. αἰπηιουῖε ἡ Ἰοίμμ Τ)οὶ, «] ἀἰοῖε : 1 σον ὶς πναιη 

εὶ ργιιάθηίος δος ἐπὶ το ἱεραῖς, οἱ σοναάπι ϑονῖς 

δοϊοπίθς; ΘΟ 16. ἱπηϊ αιτι5. [πο ,. απ] αἰχὶι : 

Βχιείμ Καοίιις. σιίπι ἀριε 16 : οἵ οἱ γοἼθοῖα οπιηΐ ρραὶ, 73. 

ΟΡ πίοπθ ργιεθηεῖα, μι] πὶ ρΡΟρυ απ οορίταιῖο- 23. 
ΠΘΙῚ ῬΓΪΠ15 ΟΠ ΓΟ ΑΥῚ ΤΙ πὰ πὶ ΒΟΠΑ ΠῚ, ἵπ|Ὸ 5 

π6 ᾿πίεο «πα θπὶ φαΐ αιιαπι ᾿Υΐπ5. οορΊ νοῦ, 
4αδμ ἃ} ᾿ρ50 Τ)ομηϊπὶ ργοθοθρίο 51 ἀϑϑιιθίδοιιις αὐ 
14 φιοά μίασοι Π)60, 5ῖνθ ἴῃ ὀρθῖο, β5ῖνθ ἴῃ 506}- 
ΠΊΟΠΘ, 5ῖνθ ἴῃ σορ! ΠΟ π6, οαπ ΑΡοβίο]ι ἐΐοαϊ: 

Τιάμοίαπι ἀμέειγε ἑαίοπι Πα οπιις μὲ Οἰμγίσιμπι., ρον, 3 

αὐ 7λειιπι : πιοτὶ αιοεἶ σι [οἰ θνείδς σιιπιῖις σοσίίαγε ή- 5. 

αἰχμα α ποῦῖς, φμαρὶ δα: τιονὶς : 564 κι Ποϊογείϊα 
ποκίγα θὰ 1260 εδῖ, χι!ὶ ἀοοεὶ ᾿ιοπαῖποπι σοὶ ϑτιῖίαπι, Ρ αὶ. 93. 

δος 5ογρίμππη οϑί. 

“ι. 

τὸ, 

πλλ] το Ροβὲ θρς. Ῥγίπη λογίσηταΐ τι. Ν οου]α τι ἄδοοῖ 

ἴῃ γυ]ραιῖς, 
» Βῖο οϑοῖ ΠΡῸν οἱ 411 ἄπο, ἘΔΙΠ ἐθισθῇ τὸ ἀρέ- 

σκὼν θεῷ. ΠὈ᾽άειι ἐα τὶ εἴτε ἐν ἔργω, εἴτε ἐν ἐνθυμιήσει. 

Αἱ Μϑ85, υἱ ἴῃ οοῃίοχία. ϑυθῖπ ες ἄπο Ν95. διὰ τοῦ 

Χριστοῦ, ΑἸ ἄο εἰ ἐαεὶ διὰ τὸν χύριον. 



Σ. ΤὟλιες.2. 

1ὃ, 

με. 8.13. 

ον τ. 13. 

5. 

ΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟἸΧΧν. 

“ιν φιιά σαποῖὶ αἰϊου 5 σοὶ ἰΐπαγι ῥγοροσίεπι- 

416 ξαίαπας ροδοῖῖ ὠηρθαϊγο : φιοπίαηι 5ογῖ-- 

Ρίιιπι 651 : Ἐρο «πάθη. Ῥαι]τ5 ργοροϑβιὶ νο- 

ΠἶΡ6. δὲ 56Π10} ΘῈ ἰΐθυιπι., 56 Ἰπιροάϊνις 05 

βαίαηδς. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

πίον τθοῖθ (ἀοῖα {πῶ ἴῃ. ΠΟΠΪπῸ ἢιτιπῖ, ]1ὰ 

Ῥονβοϊππιαν ἃ νοϊππίαίο δὲ. ἃ Ππιάϊοῖο ἀπίπλεο : 
Π1ὰ γΘΙῸ ΟΡ6 ΟΥ̓ ΡΟΥ5. ἅτ ΡΘΥ 5{π|4{ππ|π| ἅτ Ρ6ν 
Ραιοητίαπι οἀιπέιι". Οιδεου πη τι6 1σΊταγ" ἴηι. ΔΠϊ-- 
μλδ5 νο]πίαίο ἀο ἡ Ἰοῖο δἰἴα διιπί, θὰ βα[α Πὰ5 

ἱρά ῖγα πα}]0 πηοο ροίεβι : ἴῃ 115 Ὑ61]Ὸ 4115 
ῬΘΙ ΠΟΥ ῬΟΡΆΪΘῚ. ΔΟΙΠΟΠΘΠῚ ΘΘΡΉ ΓΙ), ΤΠ οῖ5. Η]6- 

ΠῚ 4Π165) ΘαΠ157 4 ᾿πη ρ τι’, ρΙΟΡαΓαγιι5 ἃ οχ- 

ῬΙογατανιιβ, Πα] πά50] ῬΘΡΠΆΪΓῚ ΠΠ 6 Ἰπη 6 η1]: 

αἰ ἀπ πηι [556 θΟΠαιΠη ΡΙῸ ΡΟΝ [πΠ} σΟΠΊΠΟΔΓΙΙ, 
ψόαν 1 4αϊ Ππουα ἢ Ὁ 510 ἃ ΡΘΙΓΔΏΙ 5ΘΠΉΪ ΠΔΙ, (τ 

αα Ῥγονθ αιίάθπι ΘΠ Ρι15 οΠ| σαν 10. 5ι5οορο- 
γαπι νϑῦθιιπι, Θχορία γΘυῸ Δ νθυβιταίθ, ΟΠ Ὁ511ΠῚ 

ΓΘΟΘΘΒΟΡΙΠΕ : ἃ ἈΡΡάΓΘαΐ ΘΠ ΠῚ ΓΘΟΙΘ [χοῖο- 

γα 5{π|ππ|πὶ 11 ῬΟΠ5. ῬΘΙΒΘυ ΘΡΑΤ : “θη πηὸ- 

ἄπππ ἴρ56. Αροϑβίο!ιιβ, 41 ΠΟ ΓΑΤῸ ΡΙΟροβι δὰ 

Ἀοπιᾶποϑ δοσθάθνο, δὲ ΠΠοθὲ πη ρ Π{π|5,. να ᾿ρΡ56 

ΟΠ οσϑιιβ δῖ, ἴδπηθη. ΠΟῸῚ ἰδϑεε ν6}]6, ἀόπες 

«ποά ργοροβιιοναῖ, ρου θ θυ ; Ἰῃ ΡΠ ΘΗ νΘΡῸ, 

αἰ 1010, αὶ τα πα τα] ῬΟΡΡΘβ5115 ἃ ἀα θ 010, ἀπ 

ὁπ. ἱπηρ 6! ] αι, πὶ ΒΙαΒΡ ΘΠ] ΑἸ] 4 ἀϊοονοι, 
δαϊ 6556} πὶ Πλεῖιπὶ ἸησναΓιι5, ΠῚ ΠΙΠΟΠΊΪΠι15. ΤᾺ ΠΠΘ ἢ 
διΐαμι αἀ ΘΧΊ ΓΘ πὰ 5 Π54116 σα] ΔΙ Γαἴ65 ΠΘΉ 6 ἃ ὈΪῸὸ 

Τά τοῖο, πο ἃ 58πὰ (6 Τ)60 βθῃιθη τὰ γΘΟΘϑϑὶ! : 

ϑ᾽ σαϊάθην (6 60. βου ρίιπι οδὲ : 1π οπιπῖδτις ἰιὶς 
γυϊ ει μοοσανὶι ον» ἰαν τς 5ιιὶδ σογαλι 1260, εἰ ποι 

ἀράϊε ἐπιδὶριοπίΐαπι 1260. 

ς Ἐ4ΠῚ οἱ Ἀθρ. ΤΟΥ 15 ἐν προθέσει ψυχῆς κεῖται. Οο- 

ἄοχ  οβ5. οἵ ἅΠὶ ἀπὸ πὶ τῃ οοπίοχει, ΑἸ Ψπαπῖο ἴη- 

ἢ ΘΠ πολλάχις τε χαί. Αἴ Μ85. ἴνε8 πολλᾶχις τι 

χαί. 

Δ ὙΟΘΘΙΪ ψϑίτιβ ΠΡοῚ οἱ ἅΠ| ἦτο μὲν τὸν σπόρον μετά, 

ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΚΕΙ͂ ΟΑΡΡΑΒΡΟΟ. 

"5 

σ 

ΑΠΟΠΙΡ., 

ΞΕ ΤΣ ὁ 
Εἰ δύναται ἐγκόψαι πρόθεσιν ἁγίου ὃ σατανᾶς, ὅτι 

᾿ ἣν ἜΩῸΣ γέγραπται, ᾿Εγὼ μὲν Παῦλος προεθέμην ἐλθεῖν 
ν ω ᾿ 5 »" »Ἤ 

καὶ ἅπαξ χαὶ δὶς, χαὶ ἐνέχοψεν ἡμᾶς ὃ σατανᾶς. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τῶν ἐν Κυρίῳ χατορθωμάτων τὰ μὲν προθέσει 

χαὶ χρίσει Ψυχῆς ἐχτελεῖται, τὰ δὲ διὰ σώματος 

ἐνεργεῖται, ἢ ἐν σπουδῇ, ἢ ἐν ὑπομονῇ. “Ὅσα μὲν 

Ἢ τῆς Ψυχῆς χαὶ χρίσει χεῖται, 

ταῦτα ἐγκόψαι οὐδενὶ τρόπῳ δυνατόν ἐστι τῷ σα- 

οὖν ἐν προθέσει 

» 
τανᾷ ἐν δὲ τοῖς διὰ σωματιχῆς ἐνεργείας χατορ-- 

θουμένοις πολλάχις τι καὶ συγχωρεῖ ὃ Θεὸς γενέ-- 

σθαι ἐμπόδιον, εἰς δοχιμὴν καὶ ἔλεγχον τοῦ ἐμπο- 
Ἵ μ - - 

διζομένου, ἵνα ἢ μετατιθέμενος τῆς ἀγαθῆς προθέ-- 

σεως ἐλεγχθῇ. ὡς οἱ ἐπὶ τῆς πέτρας σπαρέντες, οἵ 
. τὴ} ᾿ Δ; " “, 252 

πρὸς ὀλίγον μὲν τὸν ἅ λόγον μετὰ χαρᾶς ἐδέξαντο, 
τ Π δὲ ΧΙ "ἡ ΒΊΑ ΟΝ, ἈῸ Ο) 

γενομένης δὲ θλίψεως, εὐθέως ἀπέστησαν᾽ ἢ ἐπι- 

μένων τοῖς χαλοῖς ἀποδειχθῇ ἐν σπουδῇ τῶν χατορ- 
ῃ ε “Ἂν ΞΡ ΟΝ ἀχυνὸν , 

θωμάτων, ὡς αὐτὸς ὃ ἀπόστολος, ὃς πολλάχις προ- 

θέμενος ἀπελθεῖν πρὸς τοὺς Ῥωμαίους, καὶ χωλυ -- 
" ᾿ ω ΠΕ 5 

θεὶς, ὡς αὐτὸς ὡμολόγησεν, ὅμως οὐκ ἐπαύσατο 

θέλων, μέχρις ὅτε χαὶ ἐπλήρωσεν ὃ προέθετο ἐν δὲ 

ὑπομονῇ, ὡς ὃ Ἰὼ, “ ὃς τοσαῦτα ὑπὸ τοῦ διαόλου 
ΝΣ 2 ΄ παθὼν, ἀναγχάζοντος φθέγξασθαί τι βλάσφημον, ἢ 

ἀχαριστῆσαι Θεῷ, καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων συμ-- 
- ΓῚ »» “- ΕῚ Ὁ . Ὁ 

φορῶν οὐχ ἐξέστη τῆς εὐσεδοῦς χρίσεως, καὶ τοῦ 

φρονεῖν περὶ Θεοῦ ὑγιῶς. Γέγραπται γὰρ περὶ 

αὐτοῦ" ᾿Εν πᾶσι ἶ τούτοις οὐδὲν ἥμαρτεν Ἰὼ τοῖς 
' ΄ - 5 , »-Ὁ- ὩὉὠ ΓᾺ ὟΝ 

χείλεσιν αὑτοῦ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, χαὶ οὐχ ἔδωχεν 
5 ͵ -Ὁ- - 

ἀφροσύνην τῷ Θεῷ. 

πιο φαιαϊῖο γθσερθνιμι. Μοχ Οοάοχ (0}}, 

θλίψεως ἢ διωγμῶν. 

ὁ Απεζαὶ ἄτι ΠΠΡνὶ ὃς τοιαῦτα. 

ΓΤ] πὰ Ν5, τούτοις τοῖς συμιρεθυχόσιν αὐτῷ οὐδέν. 



ΕΕουτ ΒΔΕ ΤἈΑΟΤΑΤΙ͂, 19} 

ἘΡΩΤΗ͂ΣΙΣ ΣΟς΄. Ε 

Τί ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον, Εἰς τὸ 
δοχιμάζειν ὑμᾶς, τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγα- 

θὸν, χαὶ εὐάρεστον, καὶ τέλειον. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πολλά ἐστιν, ἃ ὃ Θεὸς θέλει" τὰ μὲν ὃ ἐν μα- 
χροθυμία χαὶ χρηστότητι, ἅπερ ἀγαθά ἐστί τε χαὶ 
λέγεται τὰ δὲ κατ᾽ ὀργὴν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

ἅπερ καχὰ ὀνομάζεται. ᾿Εγὼ γάρ εἶμι, φησὶν, ὃ 
ποιῶν εἰρήνην, χαὶ χτίζων χαχά. Καχὰ δὲ, οὐχ 
ὑπὲρ ὧν χολαζόμεθα, ἀλλὰ δι᾿ ὧν παιδευόμεθα. 'Γὰ 
δὲ παιδεύοντα, χαὶ διὰ τῆς χαχώσεως εἰς ἐπιστρο- 

φὴν ἄγοντα, γίνεται εἰς ἀγαθόν. Ὅσα υὲν οὖν μα- 
χροθυμῶν χαὶ χρηστευόμενος θέλει ὁ Θεὸς, ταῦτα 
χαὶ ἡμᾶς χαὶ θέλειν χαὶ μιμεῖσθαι ἀναγκαῖον. Γ- 
νεσῇε γὰρ, φησὶν, οἰχτίρμονες, καθὼς χαὶ ὃ " Πα- 
τὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. Καὶ ὁ ἀπόστολος δὲ, 
Γίνεσθε, φησὶ, μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέχνα ἀγα- 
πητά" χαὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπη, χαθὼς χαὶ ὃ 
Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς. “Ὅσα δὲ κατ᾽ ὀργὴν διὰ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐπάγει, ταῦτα καχὰ λεγόμενα, 

ὡς εἶπον » τῷ λόγῳ τῆς καχώσεως, οὐ πάντως χαὶ Β 

ἡμῖν ἔξεστι "ἢ ποιεῖν. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ θέλημα Θεοῦ 

ἐστι, λιμῷ πολλάκις, ἢ λοιμῷ, ἢ πολέμῳ, ἢ ἄλλῳ 

τινὶ τοιούτῳ διαφθαρῆναι ἀνθρώπους, τῷ θελήματι 

τούτῳ ἐξυπηρετεῖσθαι ἡμᾶς χρή. Πρὸς γὰρ τὰ 

τοιαῦτα χαὶ ὑπηρέταις χαχοῖς ὃ Θεὸς χέχρηται, 

χατὰ τὸ εἰρημένον, ὅτι ᾿Εξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀρ- 
γὴν θυμοῦ αὐτοῦ, θυμὸν χαὶ ὀργὴν, καὶ θλίψιν, 
ἀποστολὴν δι᾿ ἀγγέλων πονηρῶν. Οὐχοῦν πρῶτον 

μὲν ζητεῖν δεῖ, τί τὸ ἀγαθὸν θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶτα, 
ὅταν “ γνωρίσωμεν τὸ ἀγαθὸν, ἐξετάζειν, εἰ τὸ ἀγα - 
θὸν τοῦτο χαὶ εὐάρεστον τῷ Θεῷ ἐστιν. Ἔστι γάρ α 
τι, ὃ τῷ μὲν ἰδίῳ λόγῳ χαὶ θέλημα Θεοῦ ἐστι, χαὶ 

ἀγαθόν ἐστιν " ὅταν δὲ ἢ παρὰ πρόσωπον, ἢ παρὰ 
καιρὸν γένηται, οὐχέτι χαὶ εὐάρεστον Θεῷ ἐστιν. 
Οἷον, θέλημα Θεοῦ ἦν, καὶ ἀγαθὸν ἦν τὸ θυμιᾶν 
Θεῷ, ἀλλ᾽ οὐχ ἦν εὐάρεστον Θεῷ, τοὺς περὶ Δαθὰν 

χαὶ Ἀδειρὼν τοῦτο ποιεῖν. Καὶ πάλιν, θέλημα 
Θεοῦ ἐστι, χαὶ ἀγαθόν ἐστι τὸ ἐλεημοσύνην ποιεῖν " 
ἀλλὰ τὸ ἕνεχεν τοῦ δοξασθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 

Α 

κ᾿ Νοουΐαπι ἐν αἰ ἀἴπιις ἐχ Πἰτῖς νοτογῖθιις. 

Ἀ Μοβοιὶ νοι Πρὸ γ πατὴρ ὑμῶν ὁ 

ἡθαπίο ροβὶ ππιι5 δίς, ἠγάπησεν ὑμᾶς. 

ν δὶς ΠΠΡυ1 νοίεγεβ., πο τὶ ΘΠ, π᾿ ἀπ θιις γου- 

οὐράνιος. 

512 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟἸΧΧΥῚ. 

Ομία 6εῖ., ψιιοά ἀϊοίιπι ὁδὶ αν «Ἃροκιοῖο : ὕἱ μρνι.ια... 

ΡΓΟΡΘΙῖ5 ας δἷὲ νοϊπίαβ Πεὶ Ροπὰ, οἰ θεπο- 
ΡΙασθπ5, οἱ ρευίθοείἃ. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ, 

Μυ]ία σὰπὶ, {τι να] ΤΘῈ5 : αἰα 4 6 ΠῚ ΡῈΓ 

το] γα πεία πὴ δὲ Ῥοπσηἰ αἴθ, 465 δὲ Ροπὰ 5ιιπηΐ 

οἱ νοοδηία : ἃ}1ἃ γΘΓῸ ΡῸΙ ᾿Γὰ ΠῚ) Ὁ ρϑοσαίᾳ πὸ- 
βίγα, 4185 ΠΟΠΊΪΠΔΉ Γι] πα]. ΕΒῸ ἐπῖπι σιιπι, ἴῃ- κκας, 45.7. 
«υἷι, φιιὶ αοῖο μάζεπι, εἰ ἐγθὸ πιαΐα. Δα] αἱι-- 

ἴδηι, ΠΟ ΡΙΌΡΙΟΙ 485. ΡΠ ΠλμΓ, 564 ΡΥ α085 
Θυπ ἰπλν. ῬΟΥΤΟ 486 Θγαἀϊαπί, δὲ ΡῸν ἁ[ΠΙοῖα-- 
τἰόποπὶ αὐ οοπηνουϑίοπθηι ἀποιπηΐ, οθάπιπι ἰη Ρὸ- 

πιιπι. ΟἸδρο στη {116 ̓ σί ταν Τλθι5. γα] σοι ΤΟ] ΕΓᾺ Π5 
οἱ θεπῖβπι5, Προ δὲ ΠῸ5. ΨΘΙ Π}115. 1Π}} 6 ΠῊΠ 116 

ΠΘΟΟ556 δῖ, ϑίοιθ ἐπὶπι, ἱπάυϊ! σπϊδογίοογήες, 

σἰομί οἱ Ῥαίογ υδϑίοτ' πιϊδοτίοοῦς δεῖ. ΤΠ] θπὶ Αρο- 

βίο! : πίοι, ἰμηυῖε, ἐπιϊίαίογες ]) εἰ, σἴομε Ἀἰϊὶ 

οἸιαγιςεἰπιὶ; οἱ απιϑιμίαίο ἐπὶ αἰϊθοιίοπθ, σοί οἱ 

Οιεϊδίιις αἰϊοχῖι πος. Οὐαουτηι6 γε]Ὸ ρϑοοαίο- 
ΓᾺΠΠῚ ΠΟΒΙΓΟΓΙ ΠῚ οατιδα θ 61 ᾿γὰπὶ ᾿πάπιο]ῖ, 4160, αὶ 

ἴλη αἀἰχὶ, ᾿ἄθο ἀρρο!]!] πιὰ πιὰ, αι πο! Θϑιϊα πη 
Αἰ Γογαπῖ, δὰ ἴσου ΠΟ Ϊ5 πα}}Ὸ πιοίο Ἰἰοθῖ. ΝΘ α6 

δηΐπὶ Ζαοηΐαπι νοι ἴᾶ5 [δὶ δῖ, τὶ ΠΟ ΠῚ Π65 5006 

ἀατ [Άπηθ, ἀπξ ροϑίθ, ἀὰϊ θ6}10, ἀξ α]ϊὰ φυδάαιη 

Βα] αϑηηοϊ οαἰαπηϊταῖθ ᾿π ΘυἸΠΊ Πα... σΟηνΘηΪ 

Ἰυΐς πὸ5 γοϊαπίαι ᾿πβουνῖγο. ΝὰΠῚ δα γ65 Πυ]}15- 

ΠΙΟΑΪ οιϊα πὶ πι8}15. πη ἰδ γ 5 τὰν ΤΠ ῖι5, Πιχία 14 
4υοά 5ουρίαπι ὁϑὲ : ἡ7ισες ἐπ ἐος5 ἴγαπι ἐπάϊϊστια- Ῥεαί. 
ἐἰοπῖς σι, ἱπεαϊσπιαίοπεπι, εἰ ἰγᾶπι, εἰ ἰγίϑιιῖα- 49. 

{ἱογθηι, ἱπιηιῖςίοποπι ΡῸΓ ἀηρϑῖος πιαῖος. Ῥτὶ- 

τλτιπ ᾿δ᾽ ταν Υ  πἀπιτὴ δοῖ, αι δι᾽ Π)εὶ νοϊαη- 

ἴὰ5. Ροπὰ : ἐεἰπᾶθ, αθὶ σΟσπονθυῖπηι5. ῬΟΠΑΠῚ, 
{πὶ Θχροπάοπαάιιπι, ἀπ θοπα ἰνδο νοι η 5 511 

οἰἴαιη Πθὸ σγαία δὲ ἀσοορία, Ἐβδὲ δηΐπὶ Δ]! αυἱὰ 

«υοά ροου]ϊανὶ φυϊάθπι γαιτίοπο οἱ Ποῖ οϑὶ νο]ιη- 
ἴα5, οἵ θοπὰ νοϊιπίδϑ θϑ : 5βοἀ ἰἀπηθη 5ἱ ᾿ὰ [οΐτι πὴ 

511 πηοο αἰ ᾿ΘΥΟ πε δκιῖ ΤΠ ΡΟΣ] ΠῸΠ ἃρίο, ΠΟῚ 
ἦτ ἀπιρ! 5 60 μ᾽αοοῖ. ἘΧΘΠΊΡΙΪ στιὰ, νοἠπἴαϑ Νιιπε, 16, 
ογαὶ Ποῖ, δασιθ Ρόμπα ογαῖ, δάοίογο Π)6Ὸ : 5 "7" 
Το σταῖαπι πὸ γα ἰὰ ἃ Παῖμαπ οἱ ἃ ΑΙ ίγοι 

Βυπὰ ποιεῖν ἀοοϊἀοταΐαγ, ΑἸϊφααηῖο ἰηγα Οοάεχ (ο]}. 

ὑπηρέταις πονηροῖς. 

ς (οάοχ (0]". γνωρίσωμεν τὸ ἀγαθὸν θέλυμα 

Ζις. 6.36. 

Ἐρ]ιες. 5. 
2. τ, 

Ὁ 
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ἾΘ 5. ΒΆΒΙῚΙ ΟΕΒΑΠΕΚ ΘΑΡΡΑΌΘΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

. . πΡΩ ΕἾ. Ἄν, Α ’ ἐν ἘΔΡΥΣ τ ᾿κ , Ἶ 

Ῥγδβίανϊ. Ἂς γτι5115, ΤΠ)6ὶ δὲ γο ἢ 85, ΘΔ 6116 Ῥοπα ποιεῖν, οὐχέτι χαὶ εὐάρεστον Θεῷ ἐστι. Καὶ πάλιν, 
- ας ἘΆφτας : ᾿ ν τ δ ευνν ΡΕΞΟῚ 

ὁδί, αὐ ἄδίαν οἰ οομ σύ Πα : 564 14 δὰ Παπιάπαπι ἢ θέλημα Θεοῦ ἦν, χαὶ ἀγαθὸν ἦν τὸ τοὺς μαθητὰς, 
Ἂς Ξ ΟῚ . τ ΧΕ Ὶ “ " ι - ἊΣ , Ἴ 

δ] ουϊ σΟΠβΘ ΘΠ πὴ [ἀσθρθ, ΠΟ ΔΙΏΡΠ1Π15 θθο ὃ πρὸς τὸ οὖς ἤχουσαν, χηρύξαι ἐπὶ τῶν δωμάτων 
᾿ . ΣΡ πχα τᾶν τε - τι. ἘΞ 

ΒΡ} 681. Βτ θυ, νοι πῖα5. ΠΟΙ ογαΐ, ΘΠ 16 λλὰ τὸ πρὸ χαιροὺυ τι εἰπεῖν οὐχέτι χαὶ εὐάρεστον 
ἘΞ ον απὸ Ξ ἐπα πτύμα δ ας τονε ἐῶ τ ον ας τος ρώμμ 

Ῥόπα οὐαῖ, αὖ ἀἸβοῖρυ] 14 φιο ἴῃ ἁιινοπὶ ἀπά ϊ- ἦν τῷ Θεῷ " Μηδενὶ γὰρ εἴπητε, φησὶ, τὸ ὅραμα 
ἊΝ πλτα 

δα ἢ, ρΓῸΡἸσαγθη! 5 ρον ἰθοία : 564 ἃητ6 [ΘΠ ρι15. τοῦτο, ἕως οὗ ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεχρῶν ἀνα-- 
ὴ : Σ ᾿ Ἂΐ Γι δι Ὲ μἰδρυκς τς τ ΤΟ 

ἀυϊάψιαμῃι ἀϊσθυθ, ΠῚ 8 πὶ ἈΠΊΡ]115 Π 60 δγαΐ }ιι- στῇ. Καὶ χαθόλου πᾶν θέλημα Θεοῦ ἀγαθὸν τότε 
Ἐπ τα τα Δο Δ ΎΚΤΗΝΕ Ὕ ἘεΙ ΚΑ ὙΡΔν πε " τσ ττς τς 

σαπηάπμ :- θηντεὶ ὁπῖηι, ἰηαϊ:, αἰ χογι εἰς υἱδῖο- χαὶ εὐάρεστόν ἐστιν, ὅταν πληρωθῇ ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ 
Ἀο ΞΕ ἔ τ τὰ ἐμ τντι ᾿ ; ὩΣ ἐν 

πόπι πάπα, ἄοποο ΚΜ ἐϊι5. μοπιϊνιὶς ὦ πιογίμἰς τὸ- ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον, Πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ 
Ε : ᾿Ξ πο ; 5 ΤΣ ἢ 

διισραί. ἘΠ᾿ ᾿π ϑιιμημηὰ ΟΠ η15. νο] πα οὶ θοπὰ ποιεῖτε. Καὶ, Πάντα εὐσχημόνως καὶ χατὰ τάξιν 
᾿ , ΤΤΩΣΣΕ δὺς : Ἢ ΧΟ 

απο δἰϊαπὶ θ᾿] οῖτα δϑῖ, οαπι ἴῃ ἰρ5 ᾿ππροί πὶ γινέσθω. Πάλιν δὲ, ὅταν χαὶ θέλημα Θεοῦ ἡ τι, 

[ἀϑυὶτ {πο αὶ ἀϊοῖιπι 65ὲ 00 Αροβίοϊο : Ομειῖα θὰ. καὶ ἀγαθὸν ἡ, καὶ εὐάρεστον ἡ, οὐδ᾽ οὕτως ἀμερι- 
: τσ τυ τὸ : Ξ Ε Ὧι : : 

Τεὶ σἰογίαπι [αοῖτ6. Ἐπ, Οπιτιΐα Πιοτιοδί δὲ σθοιιι- μνεῖν χρὴ, ἀλλ᾽ ἀγωνιᾶν χαὶ φροντίζειν, ὅπως τέ- 
. Ω " οἵ - Ὴ ᾿ -Ὡ 

ἄπιθι οτἄϊιοπι βαπὶ. Ῥαυϑιιθ νϑῖῸ, οπι ΔΠ]]ιιὰ ΕΒ λεῖον καὶ ἀνελλιπὲς τοῦτο ἡ" ἐν μέτρῳ ποτὲ μὲν τοῦ 
ἔ : Ε ; ᾽ 

{θυ νυ πη τα5 Π δῖ, θα θοηᾶ 80 σναΐα Ὄυϑίθ-. γινομένου, εἰ χατὰ τὸ προστεταγμένον γίνεται, 
ἑ Ξ : ᾿ ἐν τάκ ερνς κα Ἐν ἊΣ ᾿ 

Υἷτ, π6 5ῖς χυϊάθιη ορουῖθὲ βθοι "Ὁ 6556. ἈΠίπη0 : ποτὲ δὲ τῆς τοῦ ποιοῦντος δυνάμεως. ᾿Αγαπήσεις 
Ὲ : Ρ Υ ὙῊΞΕ : ἐς ΜῈ 

564] σοῃ!θ Π6γ6 δὲ σαγάγθ, ἀξ ἰἃ ρογίδοι τι δὲ ες. γὰρ, φησὶ, Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 

Ἰπδσγιι, πΠ0 0. ΠᾺΡ [ἃ ΛΔ ΠΟ ΠΘ 615. {1π|86 Ππ τοὶ, σου, χαὶ ἐξ ὅλης τ' 
Δ 2 

τε ἃπ αι ὁχ ρυβοορίο, το ο ἔλοϊθηεῖβ σοπϑίθραι 5. ἰσχύος σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν 

ταν νι Υ ἘΣ δλτε τς 
Ὡς δυνάμεως σου. χαὶ ἐξ ὁλὴης τῆς 
ξ 
3 

ψ ΣΡι15. 7215 5 θπῖπι, ᾿π 11, 1)οηιίπτιπι ]}}6ιιπν ἃ πλησίον σου ὡς ἑαυτόν" χαθὼς χαὶ ὃ Κύριος ἐν τῷ 

{{πεππι θα ἰοία ατιῖπι αι ἱπια, οἱ ἐα ἰοία υἰγίμιο μα, χατὰ ᾿Ιωάννην Εὐαγγελίῳ ἐδίδαξε. « Καὶ πᾶσαν δὲ 
εἰ ἐα οπισινιι5 υἱγὶ τι {μἰς, Θὲ δα ἰοία πιθπίο πα, ἐντολὴν, χαθὼς γέγραπται" Μαχάριος γὰρ, φησὶν » 

εἰ ργοαϊπιιιπι ἱπαιπι σοι ἐθίρσισπ, : φαθηηα πηο- ὃ δοῦλος, ὃν ἐλθὼν ὃ Κύριος αὐτοῦ, εὑρήσει ποι- 
ἄτιπὶ δἰϊα ἢ} ἰπ Ἐν λησο]ῖο βθοσπ άπ Τοαπηθιη )0- οὗντα οὕτως. 

ΤΉ Πτι5 ἀοοι. 566 δὲ οἷς. σοπί οἰ ππ|Π| δϑί πιὰ η-- 

ἀαῖαηι ΟπΊΠ6, θΡΟλ 50 ] ἴιπ| 65ὲ : ἤίαπι, πα}, 

ὑδαίιι5 {116 σογγιις {θην οἰίην σθηογὶς «ἰοηιίτιιις 

67ιι5,. ἱπιν οτϊδὶ οἷο [ποϊοπίθηι. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟἸΧΧΥΊΤΙ. δ ΕΡΩΤΗΣΙῚΣ ΣΟΖ΄. 

Οιιαίο ὁπ ὁοποίανο, ἐπ φιιοά ογαπίοπι ἱπίγαγο Ἰ]οῖόν ἐστι τὸ ταμιεῖον, εἰς ὃ εἰσελθεῖν τὸν προσευ- 
Τοπιίνιι5 {εἰνοῖ. χόμενον προστάσσει ὃ Κύριος. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

5 ν - ς , - 5.» “ 
Οοποῖανο οοπϑιιθίἀο ΠΟΙ ΠΑ’ 5016 ΡΑΡ ΓΘ ΠῚ αμιεῖον μὲν ἣ συνήθεια ὀνομάζειν οἶδεν οἶχον 

ἀοηλι5. νδοδ 6 ΠῚ δὲ δοραγαῖαμη , ἴῃ {πᾶ ἡΘροπὶ- σχολάζοντα χαὶ ἀναχεχωρημένον,, ἐν ᾧ ἀποτιθέμε- 

μλῖ15 υ αι ἀββουγαγΘ νΟΙ ΠΟΥ Πητ5 : ἀπ ἴῃ πὰ θὰ ἅπερ ἂν ταμιεύσασθαι βουληθῶμεν" ἢ ἐν ᾧ 
4015. βῬοῖθϑὲ Θοου [αν], }αχτα 14 αιιοα ἴῃ ΡΙΌΡΠοΙα χρυδῆνα: δυνατὸν, χατὰ τὸ χαὶ ἐν τῷ προφήτη εἰ- 
4αοάιιθ. ἀϊοία πη οδὲ : ἢ αάδ, γμοριῖιις. πιθιις, ἐπ- ρημένον " Βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖ-- 

βνθάετγε ἵμ οοποίανο {ππιπι, αὐ ϑοοπάογο. (θιθυιιη. ὅν σου, ἀποχρύδηθι. Τὴν δὲ δύναμιν τῆς ἐντολῆς 

νἰπὶ ΠΙΔΠΑΪΑΓ ἀΡ ΠΟ ἢ [1 ἰρϑῖιπ) ἀΘο]αγαῖ : 51- ἢ ὑπόθεσις σαφηνίζει " πρὸς γὰρ τοὺς νοσοῦντας τὸ 

Δα ΘΠ 56 ΓΙῸ δὲ ἃ φυγοῖοβ «βάλ πι, “ΟΡ ΠῚ πάθος τῆς ἀνηρωπαρεσχείας ὃ λόγος ἐστίν. “Ὥστε 

ΠΊΟι15 δι τι δυὰς Ῥ] θη ὶ που Π θιι5. ΟἸαγ μα ἐὰν μέν τις ὑπὸ τοῦ πάθους ἐκείνου παρενοχλῆτα!, 

ἃ ἘΠῚ 1 τὸν πλησίον, καθὼς ὁ, Ν᾽ οἴοεγοβ ἄτιο νυ} τὰ, οἴμπι οϑί, απΐ Πος ἴσο ΔἸ αϊ ἃ ΠΙΡγαν ὶϊ 5. Ομ βϑιιπὶ 

αἰλπ σοπίοχίι Ἰοσὶ μοῖοϑε. τὰ. Μὸχ οἀλιὶ οἱ Βορσ. τογεῖις φησὶν ὁ κύριος, ὃν ἐλ- 

6 ΠΙᾺ, χαὶ πᾶσαν δὲ ἐντολὴν, απ ἐλλειπτιχῶς 41-. θὼν ὁ χύριος εὑρήσει, (ὐοχ (]Ρ. αἰ ἴὰ οοπίοχία. 



ΕΟ ΒΑΕ ὙΠΛΑΟΤΑΤΕ. 

χαλῶς ποιεῖ, ὑπαναχωρῶν ἐν τῇ προσευχῇ χαὶ 

μονούμενος, μέχρις ἂν δυνηθῇ ἀναλαξεῖν τὴν ἕξιν 
“ ν ὃ "νὰ ᾽ Η͂ Η -» δνῇ , 

τοῦ μὴ " περιδλέπεσθαι εἰς τοὺς παρὰ τῶν ἀνθρώ- 
πῶὼν ἐπαίνους, εἰς μόνον δὲ τὸν Θεὸν ἀπούλέπειν, 

χατὰ τὸν εἰπόντα “ ᾿Ιδοὺ, ὡς ὀφθαλυοὶ δούλων εἰς 
χεῖρας τῶν ἹΚυρίων αὐτῶν - ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσχης 
εἰς χεῖρας τῆς χυρίας αὐτῆς" οὕτως οἱ ὀφθαλυοὶ 

ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν. ᾿Εὰν δέ τις 
Θεοῦ χάριτι χαθαρεύη τοῦ πάθος ἐχείνου, οὐχ ἔχει ΧΟΡ ω : 
ὯΝ... , ν ᾿ σ δΦ᾽ιηΨὦΝ ᾧ ΔΑ ἀνάγχην χρύπτειν τὸ χαλόν. Ὅπερ διδάσχων αὐτὸς 
ὃ Κύριος, λέγει - Οὐ δύναται πόλις χρυδῆναι ἐπά- 

νὼ ὄρους χειμένη. Οὐδὲ καίουσι λύχνον, χαὶ τιθέα- 

σιν αὐτὸν " ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν ᾽ ἢ ᾽ 
᾿ - “- ΓΩ ,ὔ [ ; 

χαὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκία. Οὕτω λαμψάτω 
᾿ ΔΒΘ. ΄- ΄ω Υ “ὦ. 3 , ὙΝ 

τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδω- 

σιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα 
ϑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὃ δὲ αὐτὸς νοῦς χαὶ 

ἐπὶ τῆς ἐλεημοσύνης χαὶ ἐπὶ τῆ: νηστείας, ἅπερ ἐν Ἶ Ἢ ἢ ᾽ 

τῷ αὐτῷ τόπῳ χεῖται" καὶ χαθύλου ἐπὶ παντὸς 

πράγματος τῆς θεοσεδείας. 

δὶ 415. ἃ} 1ΠΠ0 ντο ἱπίδοιοιιν", γθοῖθ [Δοἷ , οἱ 56- 
σθαι, βίαι ἴθ Ῥγυθοιπο 50} Π1ἀνῖπ5, ἄοποο Πὰ-- 
᾿ἱταιπὶ ἀβδθάαΐ ΡΟ ΘΥ πο τϑϑριοιοπϊ αα Πιι- 
πηᾶπα5 ἰατιθς, 5οὰ ἴῃ βοἠτπὶ Τοιιηὶ ἱπίπθπαϊ, 

ΘΧΘΠΊΡΙΟ 6715, αἰ αἰχὶς : Εδοθ, δἵσιι οοτϊ 56 Γ-- 

ψογμηι ἵπ πιαπῖδι5 «ἰοηΐπογιεπι ΟΥ̓ πὶ: σἱσιῖ 

οὐ αποίϊω ἐπ πιαπίνϑιις ἀοπιῖτιδ σις ἐΐα οὐκὶ 

γπιοσίγὶ αὐ ])οπιίπιιπε λοιιπε τιοσίσιηι. Οιιοι οἱ 

«υἰβρίαπι οχ Τ)οὶ πλῖιπθῦο ΠΠΠΡῸῚ δἷὲ ἃ πος ψιἴο, 

ΠΟ ΠΘΟΘ556 Πα) οὲ θοπιιπὶ ἀΡρδοοπάογο. Τὰ χαρά 

ἄοοσι Τλοπηΐητιβ ἴρ56, 5 νΟΡΡΙ5 : ΛΌσι ροίο5! εἰ- 

νέας αὐϑοονεἶϊ σργα πιοτίόηι ροσίία. Νέφιο 

αοοθπάιιτιξ {ιιοογτάπι, οἱ μοτιετεῖ Θάπι σι τποεϊϊο, 

56 Ξροτ' σαπαοϊανγιιπι, οἱ ἰμο θὲ οπιτιίδιις χει ἵπ 
εἴοπιο σιιπι. δὲ ἱπιοθαὶ ἴα υϑείγα εογαάπι Ἰιοηιῖ- 

τελδτι5, τιὶ υἱάφαπε ὁρογα υϑεῖγα ὕοπα,, εἰ οἱονῖ- 
βοεπιὶ αίτοπι υδείγιιπι, χιὶ ἴπ (οἰ ἰς ὁςῖ. Αἴάτιο 

᾿ιοο 146Π] 56 πιϊθπάιπι οϑί οἱ ἀθ οἰ δοπιοσυ πα οἱ (6 

76] απο, φαουιπὶ πιθητῖο Πὲ ἴπ θοάοπι ἰοοο ; οἱ ἴῃ 
ἘΠΊ ΘΙΒΕ ΠῚ 6 ΟΠ πὶ Πδροῖϊο ῥ ἰδ δ ]5. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΟΗ΄. 

ἈΝᾺ 
Πῶς τὸ πνεῦμά τινος προσεύχεται, ὃ δὲ 

τοῦ ἄχαρπός ἐστιν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο περὶ τῶν ἐν γλώσσῃ ἀγνοουμένη τοῖς 
ἀχούουσι τὰς προσευχὰς ἀναπεμπόντων ἐῤῥήθη: 

Φησὶ γάρ " ᾿Εὰν προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά 
μου προσεύχεται, ὃ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. 
Ὅταν μὲν γὰρ ἄγνωστα ἢ τοῖς παροῦσι τὰ ῥήματα 
τῆς προσευχῆς, ἄχαρπός ἐστιν ὃ νοῦς τοῦ προσευ- 
χομένου, μηδενὸς ὠφελουμένου " ὅταν δὲ οἱ παρόντες 
νοῶσι τὴν προσευχὴν ὠφελεῖν δυναμένην τοὺς 

ἀχούοντας, τότε ὃ προσευχόμενος χαρπὸν ἔχει τὴν 

τῶν ὠφελουμένων βελτίωσιν. (Ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ 
πάσης ἐχφωνήσεως τῶν τοῦ Θεοῦ ῥημάτων. Γέ- 

ἥραπται γὰρ, ᾿Αλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς ποὸς οἰχοδομὴν 

τῆς πίστεως. 

5. Ἐάι παραδλέπεσθαι. Ὑο5511 γοἴια Προ ν οἵ ΑἸ11 ὑγὸς 

περιδλέπεσθαι. 

» όσοπι αὐτὸν ἀἀἸϊ οχ ἀμποθιι5 Οοάϊοῖθιις. 

ΙΝΤΕΒΚΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΙ ΧΧΥΤΠΙΙ. 

Οποπιοῖῖο εριὶγιτιι5 αἰϊοιίγιι5 οταῖ, τπθτς ἀμίθπι 

ἐἰϊὰαις εἶπθ [γιοίιι 65. 

ἈΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ησοο ἀϊοιιηι ἀϊοίιπηι δὲ ἀθ 115 Χα] Πἰπριια ΔἸ" τὰ, 
4 δι Ἰθ παῖ ιι5 ἱσποία 5ϊζ, ρυθοδηία", ΑἸΐ ΘΠΪΠῚ : 

δὲ ογθηι ζἰπιριια, δρίγί5 πιθιι5 ΟΓαΐ, πλθπ5 αἰεΐθτι 

γπιθά οἶπο ἤγμοία ὁδί. Οὐληάο οπῖπι ἱρποῖα ϑιιπὶ 
Δ σι ΠΕ} 15. ΡΥΘοι πὶ νΘΡΡὰ, 5᾽πὸ ἔγιαοῖι οϑῖ ἸΠΘὴ5 

ΡΓΘοδητἶ5, σα πὶ ΠΘΠῚῸ ὉΠ] θπι ἀπ ΡΘροϊ ρίδι : 

ἀυαπάο πίοι. {ἰ ἀἄάπαητ,, ΡΡΘΟΔΙΟΠΘΠῚ. {1185 
ΡιΟάθθϑθ δι Ἰθ ἢ ΕΠ} 115. ῬΟϑϑὶς, 116 }]Πσαιπ! ; τππὸ 
4ϊ οναῦ [τπσῦαπὶ πὰιπὸ πα] θὲ, αξ πΠΘ] ΠΟ Ὸ5. ἢηι 

4 αναητιν. ΑἸα τ. Θια πη} 51Π}}}18. ΓΔΤ]Ὸ δὲ ἴῃ 
οππΐ ΡΓΟΠα πιο π6 νυ θοαὶ. Π)οἱ. βου ρει) 
εϑῖ δπίπι : δ οἱ γιιὶς ϑοπιις αὐ φαϊοαίίοποπι 

Μαεὶ. 

ὁ ΤΠ αὐτοῦ ἴπ οὐϊεῖ5. φυϊάφμι πὸὴ Ἰοσίταν, δε οχ 

ΟοἸβεγίϊπο βιυιπιζιπι 65. 

Ῥεαίὶ. 
Ἄς 

122. 

Μαῖιδ. δ. 

Ἰήη.-ἰὸ 

1. ον». τή, 
τή. 

Τνϊὰ. 

Ἐρδες.ἢ. 
20. 



791 δι. ΒΆΒΙΠΙΙ ΘΕΈΒΑΒΕΤ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΘΗΙΕΡ. 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΙΧΧΙΧ. ΕΡΩΤΗΣΙῚΣ ΣΟΘ΄. 

Ῥιαϊ.46.8. μα ςἰρτίβοοιὶ {Πιι, ῬΞΑΠΠ το ἱπιο!ΠΠσθπίοι. Ὑί ἐστι τὸ, ψάλατε συνετῶς. 

ΒΈΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οἰιοά δϑι ἴπ οἰ] ]5. 5θπϑιι5 4 Ά}1{8 115. ΟῚ οὐ] ι5- Ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τῶν βρωμάτων ἣ αἴσθησις τῆς 
416, Πιος 'π νθυ 5. ϑᾷογδο ΘΟ ρίαγο οϑὲ ἴπ|6}}1- ὁ ποιότητος ἑκάστου βρώματος, τοῦτό ἐστιν ἐπὶ 

ον τατα. σϑηπα, Δίαπι, ἰπααῖ!, βαιιοθς οἶνος ἀθδιιίαπί : τῶν ῥημάτων τῆς ἁγίας Γραφῆς ἢ σύνεσις. Λάρυγξ 
ἀρ υΧΧ. γγρτς ϑογὸ σϑγθα αἰϊαϊοαϊ. 51 415 ϑῖταν ΔΠΙΠΊΟ δὰ μὲν γὰρ; φησὶ, σῖτα γεύεται, ἀγοὺς δὲ ῥήματα 

ἴτὰ ἀἰΠοῖταν γ ν᾽ νἶπὶ οἵ οἰ σλ ΙΔ ΠῚ τὰ 1πιϑ οι] 5.116 διακονεῖ: ᾿Ἐὰν οὖν τις οὕτω συνδιατεθῇ τὴν ψυχὴν 

νΘυΌ], νϑαὶ αἰοιταν σαβει. ΡῈ ὺ ἀυα!αΐθην Οἶυ] τῇ δυνάμει ἑχάστου δήματος, ὡς συνδιατίθεται 
Οὐἤιιθηιι6, 15 σοηίδοι! πηαπαάαιιμι ΠΠπὰ : δ οαϊ 6 τὴν γεῦσιν τῇ ποιότητι ἑκάστου βρώματος, ὃ τοιοῦ- 

ἐπιοἰ ἐϊσ πίον. τος ἐπλήρωσε τὴν ἐντολὴν τὴν λέγουσαν, ψάλατε 

συνετῶς. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΙΧΧΧ. ΕἘΡΟΤΉΣΕΣ ΣΗ- 

τάν: ΚΣ πο δ ϑ κεν 
Μίαιιι.δ.8. Οἐεὶς ὁδὲ χιὶ πειάπις ἐδ οοτίο. Τίς ἐστιν ὃ χαθαρὸς τῇ χαρδία. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Οὐ ποῖ ΘΟΠνΙ ΠΟΙ α) ἃ 566 050, [ΔΠΊΠ ἃ ΠῚ Ὁ μὴ λεβθανις ενος ἑαυτοῦ ἐπὶ ἀθετήσει ἐντο- 
ἀτῖ πιὰ πἰτα ΘΡΥΘν ΘΙ  1)61., ἀπ} ΡΥ ΦΟΙΟΥ ΤΏ Ι5ΟΥΙ, ΡΒ λῆς Θεοῦ, ἢ " ἐλλείψει, ἢ ἀμελεία. 

ἀπ ΠΟΡΙΘΧΟΡΙ. 

ΤΙΝ ΒΒΟΘΆΤΙΟ ΘΙ ΧΟΧ ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΙ’ 

Ομ μβαϊϊονο ποπ, υἱεῖ, απ σοσόπάα οἷ. Τὴν “ μὴ θέλουσαν ψάλαι, εἰ χρὴ ἀναγκάζεσθαι. 

ΒΕΘΒΡΟΝΒΞΙΟ. ἌΠΟΚΡΙΣΙΣ 

ΝΙΒΙ αἰδογιίον ἀσορήδε δαὶ ρα] θπάιιη.. οἵ ΗΪ5] Εἰ μὴ ἐπιθυμητιχῶς ἔρχεται ἐπὶ τὸ ψάλλειν, χαὶ Ι ᾽ μη ἔ βχ: Ἢ ᾽ 

ΠΥ τ [ϑγἂϊ γᾶ 586. δἰ θοίιπι {Π15.. χὰ αἰχὶ, Θμαπι εἰ μὴ ἐπιφαίνεται αὐτῇ ἣ διάθεσις τοῦ εἰπόντος, 

το. εἰμεῖα {αιιοῖδιις πιοὶς οἰοηιιῖα μα, σιμόν πιοῖ οσὶ “Ὡς γλυχέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου, ὑπὲρ μέ- 
58: : Ἐ δεν, ΡΘΕ ΤΟ ΕΣ , : 

πι60 : οἵ πἰδὶ ρυτθὶ ππασπιιπὶ (ἰδ γπθπίιπι ἐἰ6- λι τῷ στόματι μον " χαὶ εἰ μὴ ζημίαν μεγάλην 

5 ἴλη) 6556, ἃ σΟΥΊ στα", πὰ ΘΧΡΘΙ]α αν, πὸ Ὁ ἡγεῖται τὴν ἀργίαν, ἢ διορθωσάσθω, ἢ ἐξαρθήτω, 

δαὶ. 5.9. γιά Ἰοιιηι [Ὁ ΠΊΘ ἢ ἔπη} [ΟἿΑ ΠῚ} ΤΠ 558 ΠῚ ΘΟΥ ΤΙ ΠραΓ. ἵνα μὴ μιχρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα δολώση. 

ἃ Τπυς Νίἴ5. αἴσθησις τῆς πιότητος. γοῦς. ϑιατπι ᾿Ἰάοπι 1116 ἀιιοπὶ πιὸχ αϊχὶ Οοάοχ τὴν γεῦ- 

ἃ ἈΠ ἀρὰ ΤΧΧ ἐειος ποῖηρε ποὺ ποῖ, σιν τῇ πιότητι. 

οὺς μὲν γὰρ ϑήματα διαχρίνει, Λίαπι αἰιυ"ὶς χιιίοπι αϑν- » Ἀορ. Ῥυϊηλτς οἱ γοβα, ἢ ἐν ἐλλείψει. 

ὑκ εἰϊιι ἴσας : 5οα ΟΠ  γβοβίομμιιβ, πῇ ἴῃ ποις ΝΌΒΗΠΙ Ὁ Ν ΟΒ51 νοῖας ον οἱ α]ππις Μ5. θέλουσαν ψαλ) 

Ἰερῖταν, πλοποῖ αἸϊψια. ὁχ πη ρ] να ρνῸ οὺὃς Πνα]νιῖδεο Οὐάοχ (0]]ν. τὸν μιὴ θέλοντα, ..., ἐπιφαίνεται αὐτῷ. 



ἈΚΟΙ ΚΕ ΒΙΕΥΙῸΒ. ΤΑΛΟΤΑΤΕ, «- ., ὦ οι 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΠΒ΄. 

, ᾿ 

Τίνες εἰσὶν οἱ λέγοντες, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου 
Ὑ ᾿ Σ ΒΘΡΩ] αἴ “ ἴδ “ἢ; 

χαὶ ἐπίομεν " χαὶ ἀχούοντες, Οὐχ οἶδα ὑμᾶς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τάχα ἐκεῖνοι, οὺς ὑπέγραψεν ὁ ἀπόστολος ἐπὶ 
τοῦ ἰδίου προσώπου, εἰπών ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις 
τῶν ἀνθρώπων λαλῶ, χαὶ τῶν ἀγγέλων, χαὶ τὰ 
ἑξῆς. Καὶ ἐὰν ἔχω; πᾶσαν τὴν γνῶσιν, [καὶ πᾶσαν 
τὴν πίστιν" καὶ ἐὰν Ψψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά 
μου" χαὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα χαυθήσω- 
μαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, “ οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ὅπερ 

ἐπαιδεύθη ὃ ἀπόστολος παρὰ τοῦ Κυρίου εἰπόντος 
περί τινων " Ποιοῦσι γὰρ πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώ- 

ποις. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὑτῶν. 
Τὸ γὰρ μὴ διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην, ἀλλὰ διὰ 
τὸν παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἔπαινον γινόμενον, οἷον 
ἂν ἦ, οὗ θεοσεδείας ἔπαινον εὑρίσχει, ἀλλ᾽ ἀν- 
θρωπαρεσχείας, ἢ αὐταρεσχείας, ἢ φιλονειχίας, ἢ φθύ- 

νου, “ἤ τινος τοιαύτης αἰτίας ἔχει τὸ χρίμα. Διὸ καὶ 

ἀδικίας ἔργον τὸ τοιοῦτον ὃ Κύριος ὀνομάζει, λέγων, 
πρὸς τοὺς εἰπόντας τὸ, Εφάγομεν ἐνώπιόν σου, χαὶ τὰ 
ξξῆς -᾿Απόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδιχίας. 

Πῶς γὰρ οὐχ ἀδιχίας ἐργάται οἱ ταῖς τοῦ Θεοῦ δὼ-- 

ρεαῖς εἰς πραγματείαν τῶν ἰδίων ἡδονῶν χαταχρώ- 
μενοι; Οἷον ἦσαν ἐχεῖνοι περὶ ὧν φησὶν ὃ ἀπόστο- 

λος " Οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ χαπηλεύοντες τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν: Νομιζόντων πορισμὸν 
εἶναι τὴν εὐσέθειαν, καὶ πολλὰ τοιαῦτα. Ὧν ἀπάν- 

τῶν χαθαρεύων ἀποδέδειχται ἡμῖν ὃ αὐτὸς ἀπόστο- 
στολος, δι᾿ ὧν φησίν - Οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκον- 

τες, ἀλλὰ Θεῷ τῷ δοχιμάζοντι τὰς χαρδίας ἡμῶν. 
Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ χολαχείας ἐγενήθημεν 

ὑμῖν, χαθὼς οἴδατε " οὔτε προφάσει πλεονεξίας - 

Θεὸς μάρτυς. οὔτε ζητοῦντες ᾿ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, 

οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων. 

ἃ ὕπιι5 δῆς. οὐθὲν ὠφελοῦμαι. 

“ Οὐάεχ (ἹΡ, ἣ ἄλλης τινός. 

Η) 

Ε 

Α 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΑΆΤΙΟ ΘΟΟΙΧΧΧΊΙ. 

Ομίπαπι σιεπί ἰϊ, φιιὶ αϊοιιτιῖ ; ΜΔ: ἀυισανΊπηιι5 οο- 
γάπι ἴθ, οἱ Ὀἱθίπηιϑ : δὲ ἑαπιοτι απαἰιτῖ : Νο- 

5010 νοβ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Ῥογίαϑϑο 1}}1, {πὸ5 'ἴπ σα ροῦβοπα θςουῖρϑιι 
Αροβίοϊιιβ, ᾿ἷ5 γθγθ]5 : δὲ ἐϊπριιῖς ποπεῖτπιιπι ἰο- 
4ιαν, οἱ ἀπροΐογιιπι., οἱ αι Ξααπ πεν, ΚΕ σὲ 
πανεαπε οπίπθπι δοϊθπίϊαπι, οἱ ὁπετιθπι Πάεπι : εἰ 

οἱ εἰϊδιγι νι οπατιθς βαοιίαἰος5 τπδας ἐπὶ οἶνος 
Ραιρεγιιπι : δ οἱ ἱγαὐἀϊάσγο σογριις πιϑιιπα τι δοπι- 
ϑιγατ, ο]ιατί(αἴοτπ ατείεπα ποτὶ ἰιαθϑαπι,, πὶβιὶϊ 

πεϊιὶ ργοάεςι. Οὐοὰ ἀϊάϊοογαι Αροβίο!υβ ἃ ἢο- 
μἶπο, (αἱ ἀθ φυϊρυδβάαμη αἰχῖς : Ζ οίτιτε ἐγιῖπι 

μὶ υἱάοαπίιτ αὖ Πποπεϊπίνιι5. “4πιοπ ἴσο σοὐῖς, 

γϑοϊρίππι πιϑγοθάσθπι σιίαπι. Οὐϊά χα οπῖπι πὸπ 
Θμαγτατῖ5 ογσα Πθιιπι,, 564 Πιυπηᾶπο [αι ϊ5 σρὰ-- 

εἶα οἰποῖταν, φυλθουμη δ ἰαπάθπι 14 [πογῖῖ, ἰδὰ- 
ἄδμι ῥ᾽ θίαεῖβ. ποη οΟηβθατν, 561 ΥἹΈ ρ ΓΆΡ 

τἀπη]ᾶπὶ δι πιπὶ δαὶ ῬΙασθ μα Ποπλἰ πῖ]ιι5. γ 6] 
5: ὈΙΠρδὶ, ἀξ σοπ ΘΠ οἢἶ5, δὰ ᾿πν]ἀἴεθ., δὰϊΐ 51- 

τ 115. σα σά απὶ οατισερ. ΟἸδιηΟθγ πὶ απο δὲ 
Βυϊαδιηοάϊ, ἰᾷ Τοπαΐπιιθ ἱπι αι τεῖ5 Οριια ἀρρε}- 

ως. κτ3..5π0. 
27. 

᾿-. ὅσε, τ3- 
1.2. 

λίαιικ.6.. 

Ια, αὶ δὸ5. αἱ ἀϊχογιπι,, ἡ͵απαμοανίπεις 60-- Πιιε.13.56. 

γάπι (6, οἷς... δῖα δοαυίτιν : Π βοθαϊίθ ἃ τπὲ 
οπιτῖὸς ορογαγιϊ ἐπὶ φιϊαιῖς. Οαοπιοάο δηΐπὶ ΠῸπ 

δβϑθηΐ Ορογαν ἰπἰ αυϊαι5., 41 Ποῖ ἀοπὶ5. δά 
ἱπα4υϊγοπα5 5βιιὰ5. νο]ρίαϊθϑ. ἀραταπίιν 9 Οὐα}65 
ογὰπε {Π1, ἄἀθ φυρυβ ἀἰοῖς ΑΡοβίο]ιιβ : δοσι 
δπῖπε σιεπατις οἰ οι ρἐιγὶπιὶ ἀαατι]!οτατιΐες Ὁ Γ τέσ 

Τεῖ. Ἐπ σαισϑὰβ : Ἐαισεϊπιαπίίππι αιυθϑίιτι 6556 

ΟΠ ηἶθιι5. 6556. 56. Ῥαχιπὶ ΠΟ 5. ἀθοίαγανι Αρο- 

27- 

3. ον. ἃ. 
17. 

Ι. Τίπι. δ. 

τι5 Ρἰοίαίοιι, δἰ δ]ιιβάθμν σϑπθυὶβ πλιϊία. Α α ]ρι5 5" 

5810] 15, ἷ5. νουθὶβ : δοπ φιακὶ ποπιϊχιῖδιις. ρ]α- τ. 1Ίνεε:.». 
εοπίες, σοὰ 1)60 ψιιΐ ργοναὶ οσοτάα ποείγα. 5 6. -ὖ 

416 ἐπῖηι αἰϊψιιαπάο {μΐπιιι5 υοδὶς ἵπι σθγτποπα 

αὐιιαιϊοτιῖς, σἰσιιε σοϊεῖς : πιϑηιθ ἐπ οσσαδίοια 
ἀναγίιία : 1)θιις ἰΘπιϊς ὁδί : πιὸ ιωγόπίος αὖ 
λοπιΐπίνιις σἰοτγίαπι, πόθ α τοῖς, πόθ αν 

αἰϊς. 

αὸχ ὑμῖν ἀξεθε ἴῃ Βερ. βεσιπάο, 



1960 5. ΒΑΒΙΠΜῚ ΟΕΒΑΠΕΙ ΟΑΡΡΑΠΏΟΣ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

ἸΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΘΟΙΧΧΧΠΙ. ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣΠΓΙ΄. 

“1η. φιιῖ οἰ μδρίαπι {αεὶξ υοἰιτιίαίοηι, σοῦ ἐἰ- 

ἐΐπις σἱΐ. 

Ἐπ ΡΝ Γι ς ἢ ἊΣ ἐπε 
1 ὃ ποιῶν τὸ θέλημά τινος, χοινωνός ἐστιν ἐχείνου. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ψοιι.8.3η.. 51. ογθάϊπηιι5 ΠΟΠηΪπῸ., 4] ἀϊεῖς, Οπιχιῖς φαΐ 1) 

71}αοἷῖ μεοοοαίιιπι, ΣΟΡνιι5 Θεῖ ρμϑοραίὶ ; οἵ Ἰϊουγιιπι, 

ὐϊά. ν.ἠ4. 5 δὰ μαΐγο αἰϊαίοίο ἐξιϊς, οἱ εἰδοϊἀογία ραϊΓὶς 

νεϑίγὶ υἱιἰς ἔα οΓ6 ; ̓Ἰμτ6}]Π]Ἰρσίηνι5. {πο ποη 5ἴπι- 
Ῥ] ΤΟΙ’ ΘΕῈ Θοοίτ5., 566 ἀομῃη]πτιπὶ οἵ ῬάΓΡΘηΙ 

51ΠῚ ΘΟΠΒΕΠ ΓΟ ΘΊΠΠῚ 7. ΟἿ 115. Οριι5. [ἀοἷτ, {χία 
Ἰρϑᾶπι Του πὶ νόοσθπι, Οεΐπ οΓ Αροβίο]ιβ ρον- 

ἴον. 6. τθ. 5ρίοπιθ 1ἀ ρϑιιπι. ἰθϑίδει",, Πἰ5. νου θὶβ : Δι έβοϊεἰς 

Εἰ πιστεύομεν τῷ Κυρίῳ λέγοντι, Πᾶς ὁ ποιῶν 

τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας" χαὶ πά- 

λιν, Ὑμεῖς ἐκ τοῦ " πατρὸς τοῦ διαθόλου ἐστὲ, καὶ 

τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν ϑέλετε ποιεῖν " 
οἴδαμεν, ὅτι οὐχὶ χοινωνὸς ἁπλῶς, ἀλλὰ χύριον 

ἑαυτοῦ χαὶ πατέρα ἐπιγράφεται ἐχεῖνον, οὗ τὸ ἔρ- 

γον ποιεῖ, χατὰ τὴν τοῦ ἸζΚυρίου φωνήν. Μαρτυρεῖ 

δὲ τοῦτο σαφῶς χαὶ ὃ ἀπόστολος, λέγων᾽ Οὐχ. οἵ- 

γποπίαηι εἰ αι υοῖϊς τος ϑόγνος αὐ ονεάϊοι- 

αμεηι, δουρὶ Θϑίϊδ 6715, οτεὶ οὐφαϊιῖς, εἶν μοοοαίὶ 

«(ὦ πιογίθηι, δἷνθ οὐνθαἰϊἰογιῖς αἰ ἡμδιιΐαπι Ῥ' 

- τὴ , «Ἱ 
δατε, ὅτι ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὗπα- 

" ᾿ῸὋὉΨ ΤΥ τς , Ε ε , » 
χοὴν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπαχούετε,, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς 

“Ὁ νΝ , 

θάνατον, ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; 

ἹΝΤΚΑΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΧΧΙν. ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΠΔ'. 

δὲ ἐπὶ ὁβοδίαϊο οἱὲ αἰϊψιια Πγαίνιιηι ςοοϊοίας ον 
ψιαπιείαπι αὐἰνον διαί ομν απ τη οτνειι, πιηι-- 

- " Ἅ , 

᾽Εὰν πτωχεύση ἀδελφότης διὰ “περίστασιν ἢ νό- 
ΓΝ ΒΩ, τὰ ΨΕῚ 3 Ὑς. ἢ δὰ 

σον, εἰ αοιάχριτον ἐστι παρ ἕτερων λαμ. ανειν 

ιῖά σἴπθ μἰΐα αμϑικαιίοτιο αἷν αἰϊὶς μοςοῖξ τι6- 
οὐδδαρία τϑοίρονο. Εἰ οἱ οοπρνοτπῖς, ἃ πεῖν 

μιώῴς αοοϊρϊοῖ. 

ΒἈΕΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐδ 18. ΠΠΘΙΠΟΥ 65. Π)ομλ ηϊ, αὶ ἀἰχὶε, Ομα- 

τὰ πρὸς τὴν χρείαν. Καὶ εἰ χρὴ, παρὰ τίνων λή- 

ψεται. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

; τ ϑ ΟΣ ΤῸΝ 
Ὃ μνημονεύων τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ᾿Εφ᾽ ὅσον 

ήο. [θπτις ἐδοϊδεὶς τινὶ δα [εὶς γταἰγίϑτις πιοὶς τιϊτειῖϊς ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀξελφῶν μου τῶν ἐλα- 

πιϊἰιὶ ἐθοἰςιϊς, συ Ἰοβίτιβ ἀΠΠ ΘΠ Τἰτι5 116 Π}] Γι 

Δα 106 ὲ οὐρα, τ ΔἸ  Πτι5. 510 411 ΠλοϊηἸηὶ Πα δαῖτα 
[γατου. 51. 4115. ᾿σίταιν [ΓΘΡῚΣ Πλ} 510], ἀροϊρίαι 

Ὁ χίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε, φροντίδα πολλὴν μετὰ 
σπουδῆς πλείονος χαὶ ἐπιμελείας ποιεῖται, ἄξιος 

εἶναι ἃ ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου τετάχθαι. ᾿Βὰν οὖν τις 
οἰτρὰ ἈΠ πὴ Πμαβ᾽ ΓΟ μΘ 1, 5661 ΘΥαΙΪα5. ἃραϊ. Α,. τοιοῦτος ἦ, μὴ διαχρινέσθω λαμθάνων, ἀλλ᾽ εὐχα- 

4αῖθιι5. αι θη. ΔσΟΙθ ΡῈ σοπνθηϊαΐῖ, οἱ πα πάο, οἱ ριστείτω. Παρὰ τίνων δὲ χρὴ λαμάνειν, χαὶ πότε, 
ἀποιηοάο, θα ρεμάθιθ ἀθθθὲ 5 οὐ ΘΟ πο τὰ ὁδὶ χαὶ πῶς, ὃ τὴν χοινὴν φροντίδα ἐπιτεταγμένος δο- 

ΘΟ ΠΊΠΪ5. ΟΡ... ἀ60 τ γϑοουάθιαν αν 15, Σ ρα αν ταν ρα τρία ἕ ἘΑΟΙΣΣ ΤΣ ΤῈ 
χιμαςειν οφειλει μνήμονευὼν του Δαῤρὶὸ ειπον τος. 

Ῥιωὶς τῆο. 41 ἀἰχῖν : Οἰδιίηι ρεοοαϊονὶς πὸ ἑηιρίσσιιθι σαριὶ ἔλαιον ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν χεφαλήν μου. 
Ξ Δι τοο, ΤΠ θμ. ΑΟ τυϑι5 : «Γπιδιίαπς ἐπ οἷα ἱππιάσιι- Καὶ πάλιν" ΠΠορευόμενος ἐν δὸῷ ἀμώμῳ, οὗτός μοι πο . Ν᾽ ΠΕΣ Ἐεν τα ᾿ οί 

τ ἰαια, μὶς πεϊ]εὶ πιϊιϊοίναναί. ἐλειτούργει. 

Β (οὔοχ (0}}». πατρὸς ὑμῶν τοῦ. Μοχ 61 κοινωνὸν τον. Αἱ Μ55. εἰ ἀδιάχριτεν. 
ὃ 

ἃ Βορ. Ῥυΐπηιβ οἱ οβ5. ἐν ἀδελφότητι 
Ο(οάοχ (0]". ἐν ἀδελφοῖ 

ἁπλῶς. γοίοτοβ. Φαασίαον ΠἰΡνῚ ρυῖον Ν᾽ ο55. χοινωνός, 

“ΒΘ οἱ Ἀορ. τουίιτι5 περίστασιν νόσων. Βορ.. δδοιιη- 

ἄϊτι5 πεοίστασιν ὃ νόσον, γοοῖο, ϑιαἴίηι Οα πὶ εἰ διάχοι- 



ΒΕΟυΤΕ ΒΆΕΝΟΒ. ΤΚΑΟΤΑΤΕ, Το] 

τις ΠΝ νον νυ σσθθοοον 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΣΠΕ΄. Ε ΙΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟἸΧΧΧν. 

Εἰ χρὴ ἀδελφότητα μετὰ ἀδελφότητος πραγματευο “1κ {γαίνιιπι αἰϊψμα σοοίοίας οππι αἰἰογα πϑρο- 

μένην τὴν ἀξίαν τιμὴν τοῦ εἴδους περιεργά- {ἰπις. ἡσίπιπι τοὶ ἰγαίἑμρ ῥγείίπι βοἰϊοῖίς 
ζεσθαι. ἱπιφαίγοτο ἀενθαι: 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. ἈΈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Εἰ μὲν συγχωρεῖ ὅ λόγος ἐν ἀδελφοῖς τὸ ἀγορά- Απ ϑουίρίανα βου αὶ Θμμ ΠΟ ποτὶ ἃς γοπάϊ- 
ζειν παρ᾽ ἀλλήλων χαὶ πωλεῖν ἀλλήλοις, οὐχ ἔχω λἰοπθιι ἃ [ΓΑΕ] ιι5. πλαΐιο Θχθγοουῖ, 46 οὸ χυϊὰ 

᾿ - , 5 ΄' ᾿Ν , Σ . - - - 

τι λέγειν. Κοινωνεῖν γὰρ ἀλλήλοις παιδευόμε- ἀϊσαπὶ ποπ Πα] θο. Ἰ)οσΘηλ" ΘΠ Ϊ ΠῚ 4Π11 οὐμπὶ 4115 

θα πρὸς τὴν χρείαν, χατὰ τὸ γεγραμμένον" “Ὑὸ Γγ65 ΠΟΒΙΓᾺ5 ΘΟΠΊΠΉΠΠΙΟΔ 6 δε 5111} ἃ πδοθβϑίία-- 
Ἔ ᾿ 516 ε : Ρ 

ὑμῶν περίσσευμα, εἰς τὸ ἐχείνων ὑστέρημα, χαὶ Α΄ ἴδη), 5σιαξ 5ΟΓΙΡ 1) 65: Κ ἐδίγα αὐτιπάκπίϊα {ἰ- 
ἘΝ Η Ἀ Η Ὑ ἢ 

τὸ ἐκείνων περίσσευμα, εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ἴογιπι ἱπορίαμι σερρίθαι, οἱ ἐϊογιεηι αϑιπαπιῖα 
ὅπως γένηται ἰσότης. Εἰ δὲ ἄρα συνεμπίπτει ποτὲ σόδίγα ἱπορία ὁμρρἰθπιθπίιηι 51, μι {αὶ Θηιιαῖῖ- 
τοιαύτη ἀνάγχη, χρὴ τὸν ἀγοράζοντα μᾶλλον ἄχρι- ας. Ομοε 5ϊ 6) 5:04] πΘοοβϑι [5 ΔΙ ψπᾶπᾶο οοη-- 
δεύεσθαι "μὴ τῆς ἀξίας ἐλάττονα δῷ τιμὴν, ἧπερ [ἴπρὰξ, ἀ6]|5)8Σ ϑιηηῖον Πα 5 50}Π1Οἴττι5. 6556, ΠΘ ΓῸ5 

τὸν πωλοῦντα. ᾿Αμφότεροι δὲ μνημονευέτωσαν τοῦ ΠΙΪΠΟΙῚ5. ΘΠηα ἔα", 4} γ ΘΠ ἴτον ἴρ56. ΜΘμηϊπουῖπὲ 
εἰπόντος: ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον, οὐ καλόν. 16 Π| α γ  4116 6715, α] αἶχς : 2 απιπμπι ἐπ [ἜΤ Ὲ 

Ὁἶτὸ Ἴιι510, ποτὶ ὁδὶ Ῥοτιηι. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Σης΄. ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΥἸΧΧΧΥΙ. 

ΠΝ ΕῸ Σ ἊΣ ΞΕ δ τ πω, 
Εἰ δεῖ " τὸν ἐν ἀδελφότητι ζῶντα, χαὶ ἀσθενεία οὶ ἐπ [γαίσιιηι σοπνομίμ οἱνὶξ, φοα ἱποίαϊε ἐπι 

Ξ ; Ε 5 : 
σωματικῇ περιπεσόντα, εἰς ξενοδοχεῖον ἀπάγειν. πιογ τε ον Ρογαΐθηι, πηι ἰπὶ ἰοςρίαϊοιπ ἐἰο- 

πλίπι αὐ αἰμοοπείπις οἱϊ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. » ΒἈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

Στοχάζεσθαι χρὴ ἑχάστου τόπου χαὶ σχοποῦ τοῦ Ἠαβοπάα 6ϑὲ γατῖο Ἰοοὶ οἰ]ιβαιιθ, δὲ ἢπΐ5, ἥυϊ 
οἰκείου, πρὸς τὸ χοινῇ συμφέρον εἰς δόξαν Θεοῦ. Δοσοιηηο δ ιν ἀεὶ σΟΠΙΠλ  ΠΘιη α{{Π Πα, αὐ 61|0- 

ται 1) οὶ. 
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ἘΡΩΤΗΉΣΙΣ ΣΠΖ΄. ΙΝΤΕΒΒΟΟΘΑΤΙΟ ΟΟΙΙΧΧΧΥΙΠΙ. 

Ῥίνες εἰσὶν οἱ ἄξιοι χαρποὶ τῆς μετανοίας. Οἐε κἐπὶ αϊρηὶ [γμοίις μωπιοπίία. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ὑὰ ἀντιχείμενα τῇ ἁμαρτία ἔργα δικαιοσύνης, Ορογὰ 51 |ὰ ῬΘσοατο οΟμ γαγία : {πι05 Ποίας 
ἅπερ ὃ μετανοῶν χαρποφορεῖν ὀφείλει, ποιῶν τὸ Ὁ φάθι ἐδρδὲ μολπίίθηβ, ὀχβο θη. «ιοά ἀϊοίιπι 
εἰρημένον, ᾽ν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ χαρποφοροῦντες. δῖ : 1π οπιπὶ Ορόγὸ ὕοπὸ {γιμοι {ανιίες. 

“ Οὐάοχ ΟΟ]Ρ. τὸ ἡμῶν... τὸ ἡμῶν ὑστέρυμα. ΑἸῖ- Ι͂ῃ ΨοσοΙϊ νοΐοσο ΠΠθγὸ Ἰορίταν φασίιο τιμῆς. 

4παπίο ροβὲ ἄπο Μ85. συνεμπίπτοι. » Οὐάεχ Ο(ΟἹ]Ρ. εἰ χρὴ τὸν... . ἀπάγεσθαι, Μοχ ἰορ. 
“ Ἄορ. ῥγίπιυβ μὴ τῆς ἀξίας τιν κῆς ἐλάττονα δῷ ὅπερ, ρνίπτιιβ τὸ οἰχεῖον. 

2.0 ογ. 8. 

νον. 17. 

(οἱ, τ. το. 



Ἐτεοῖι. 33. 

Ζαῖς:ϑ. 8: 

Τνιὰ. νυ... 

τ. ον». ἤ. 

21α11}..3.6. Βαρ δῖα ΘΟ πἢ θα ηταν : ἴῃ ΑΟΙΪ5. ΨΘΙῸ, ἀρΟβίο] 15. καὶ Ξ 
“ε..1τ9. 18. 

τοῦ 5. ΒΑΘ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΑΡΡΑΒΡΌΟ. ἈΒΘΗΙΕΡ. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΙΙΧΧΧΎΥΙΠΙΠΙ. 

Ομιὶ σοπιοτὶ τς ρεοοαία ςα., ἀοὐοίπε οοτ-- 
τογὶ οπιιῖ τις, οἱ χιιδιιῖνοί, ἀπ φιιίδιι5 2 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

(οπβι Πα πὶ ΒΘ πσἸ τα 15 Ποῖ 1π ΡΘΟσΑ ΠΕ Ρ15 πηὰ- 
Πἰ[δβειι πὶ δϑ, Ταχία 14 φαοά βου ρίμηι εϑὲ : Νοι 
σοῖο πιοτίεπι ροοοαίογὶς, δίοιιέ τι σοπνογ ας 

ἴρ5θ, οὲ υἱναῖ. Οὐοπίδπι ἸσἸττι σΟΠγ ΘΕ ΘΙ ΟΠ15 Πη0-- 

ἀι5 ἀθθθι ρϑοσαῖο σΟΠσΡΘ ΓΘ, 86 ΘΕΆ ΠῚ) ΟΡῚ5. δϑὲ 
ρ ΟΕΠΡι15 ἀἸσηῖθ. Ρα ΠΙΓΘΠΠ160, Ταχτα Παπο 5θπίθη- 

τἴὰπ|, Ζαοἰί6 {τιοίτι5 εἰἶσπιος ρωπιιοπίϊθ, αὶ τ 

Γγαοῦι πὶ ρο πανία ἰοοιτὴ Πα θα Πΐ 665 {1186 5 056- 
4αππίαν τ1Ππὲ : ἢαπι, ᾿πΠ 4011, οπιτιῖς ΤΡ ΟΤ' τιοπὶ 

7αοίοπς ἤγιιοί πα, θοτείπι, ἐα ον χειιτ', οἱ ἐπὶ ἰδ 

του {{{{π| ; Ῥϑοσα τα 1ἰ5 ΘοπΠτοῦὶ ΠΘΟΘ556 δϑῖ, ααυϊθιι5 

ΠΥΥ 5ΓΘΡΙΟΥῚ ΠῚ Τ)61 σοπογθάϊα ἀἰβρθηβαῖῖο 651. 510 

ΘΗΪπῚ οἱ 411] ΟἸἸπὶ ΡΟ ΓΘ Π απ ΘσοΓη , ΘΟΓᾺΠῚ 

ΒΔ ΠΟΙ5. ἔδοῖββθ ΘΟ ΠῚ ΡΥ ΠΓ11}". ΒΟΡΙΡ 1 εϑὲ ΘΠ]ΠῚ, 

ἴπ Ἐναπθοῖο αι! θη, ΄ιοά ρϑοσαΐα σὰ ΤΟΔΠΠΙὶ 

Φ,ΠΘῚΠ, 

0515, ἃ 4αῖθιιβ δεῖ πὶ θὰ Ρ ΖΑ] πίιιν οἰ ΠΟΙ]. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΠΠ΄. 

Ὃ θέλων ἐξομολογήσαθσαι τὰς ἁμαρτίας ἑαυτοῦ, 

εἰ πᾶσιν ἐξομολογεῖσθαι ὀφείλει χαὶ τοῖς τυχοῦ- 
Υ ΘΝ 

σιν) ἢ τίσιν; 

ΔΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- , Ὁ - “- 

Ὃ σχοπὸς τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν 
ε ᾿ ᾿ Ἁ ’ ῳ 

ἁμαρτανόντων φανερὸς, χατὰ τὸ γεγραμμένον “ ὅτι 

Οὐ θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπι- 
Ρ ᾿ γῶν αὐτὸν ἘΠ 

στρέψαι χαὶ ζῆν αὐτόν. ᾿Επεὶ οὖν χαὶ τῆς ἘΣΙΣΤΡΙΣ 

φῆς ὃ τρόπος οἰχεῖος ὀφείλει εἰ ναι τοῦ “ἁμαρτήμα- 
" “δὰ Ὁ 53} 

τος) Χχαι χαρπὼν οε χ τὰ ἀξζίων τῆς μετανοίας. 

χατὰ τὸ γεγραμμένον" Ποιήσατε καρποὺς 
9 “ [᾿ δ τῆς μετανοίας, ἵνα μὴ τὰ τῆς ἐπιφερομένης ἄπει 

συμδὴ ἐν τῇ ἐλλείψει τῶν χαρπῶν᾽ Πᾶν γὰρ δέν- 

ὄρον, φησὶ, μὴ ποιοῦν χαρπὸν καλὸν, ἐκίοπὶ πτεται, 

χαὶ εἰς πῦρ βάλλεται " ἀναγχαῖον τοῖς ἃ πεπιστευ- 
Μ᾿ ᾽ ΞΞ τα 

μένοις τὴν οἰκονομίαν τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ 
ἐξο Χχ παν θ ΞΔῚ « , ΕΝ Οὔτ, ὰ Α "“" ἐξομολογεῖσθαι τὰ ἁμαρτήματα. Οὕτω γὰρ χαὶ οἵ 

πάλαι μετανοοῦντες, ἐπὶ τῶν ἁγίων εὑρίσχονται 
τες Πζρώςται γὰρ ἕν μὲν τῷἢ, Εὐδνν ἢ 

ποιηχότ' ἐγραπ ται γὰρ εν μὲν τῷ υαχγγελιῳ » 

ἣ: 5 Ξ 
τι τῷ βαπτιστῇ Ἰωάννη ἐξωμολογοῦντο τὰς ἅμαρ- 

μ»ὶ - ν τα - »" 

ἐν δὲ ταῖς Πράξεσι; τοῖς ἀποστόλοις, 
ἢ ΞΙΣ ὑφ᾽ ὧν χαὶ Ξξαπξ ξένο α ἅπαντες. 

τίας αὐτῶν" 

ἹἽἹΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΙΧΧΧΙΧ. 

Οιθηι ρωπίιμῖξ μϑοσαῖϊ, 6 τιγσῖις ἐπὶ ἰάθην ρθο- 

δαί ἰαϑίμιτ, φιϊά Καοῖοι. 

ἈΈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

51. 415. δοίᾳ 56Π16] ροπΙ ΓΘ Πα. ΤᾺ 5115. 1461} 

Ῥοδοσαῖιπι Δ πηϊττατ, ΠΙ ΘΕ ῬΥΙ μὰ ΠῚ ΡΘΟΟΔΕ 1ΠΠΠπ5 
Οδιιβᾶμ ΠΟῚ [ιιϊ5586. Θχρινσαΐαη, ἃ {πὰ νϑ] τὶ ἃ 
υδάδπι γαάϊοθ 5: Π}}}1ἃ ΠΘοθσ56. δϑὲ Πα50]. Οπθπι- 

δἀπιοάππι Θπΐπὶ δὶ {5 τοϊοία γαάῖοθ νο] θυ. ἢ 

ΥΡΟΥ 5 ΓΑ ΠΊΟ5 ΓΟΘΘΟΑΓΘ., ΠΙΠΙ]ΟΠΊΪΠτ5 ΓΔ Ἰχ πὰ - 

ποὴ5. δἰ αυϊά Παιιὰ (Ἰ551 Π}}}6. Υἰιγβιι5. Ργ ἄπο] : 
δῖ. Ζιοπαπὶ ρδοοαΐα Ἀ]Ί]τιὰ ΠΟ ἴπ 56 ρ515 μὰ- 

«ἘΔ τοῦ ἁμαρτάνοντος. ᾿Απίϊχαὶ ἴγὸ5. ΠΠΡΥὶ τοῦ 

ἁυαρτήματος. 

ἃ (οάοχ (0]}». τοῖς ἐμπιστευουένοις. δίατιπ; Ἀδρ. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΠΘ΄. 

ε , - 
Ο μετανοήσας ἐπὶ ἁμαρτήματι, χαὶ πάλιν εἰς τὸ 

9, τς ν 

αὐτὸ ἐμπεσὼν ἁμάρτημα, τί ποιήσει. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

᾽ 
ΐ{ὶ “ ΓΞ ᾿ ΄ ᾿ - δα λὺὴ ν᾿ 

Τὸ ἅπαξ τινὰ μετανοήσαντα τὴν αὐτὴν πάλιν 
- , - - 

ποιῆσαι ἁμαρτίαν, ἔλεγχός ἐστι τοῦ τὸ πρῶτον αἴ-- 
- 2 Δ - - 

τιον τῆς ἁμαρτίας ἐχείνης μὴ ἐχχαθᾶραι,, ἀφ᾽ οὗ, 
, Ξ ΝΟ Ὁ ᾿ » ῊΣ Ὑ", δ 

χαθάπερ ἅπο ῥίζης τινὸς, πάλιν ἀναγ δὴ τὰ ἰσα 
517 " - “4 Ἃ:͵ φύεσθαι. Ὥς γὰρ εἴ τις φυτοῦ τοὺς χλάδους ἐχκόψαι 

θελήσειε, 

ἀτὰ αἱ ἄλιν βὰλ ε νουσα “τὰ αὐτὰ πάλιν βλαστάνει" οὕτως ἐπειδή 

τὴν [ον ἐάσας, οὐδὲν ἧττον ἣ ῥίζα μέ- 

- ε ω 9 3 « “ ψ». ᾿ 

τινα τῶν ἁμαρτημάτων οὐχ ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν 

ΡῬυίπιις τὰ ἁυιαρτήματα αὐτῶν - οὕτω. 

α Ν οἴογοβ πρῶ προτὶ τὰ αὐτὰ πάλιν. Δ ἄϊιο Νῖ55. εἰ 

εἄἀϊὶ ταῦτα. 



ἈΕΟυΙκ ΒΒΕΥν 5 

ἀρχὴν, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρων φύεται, ἀνάγχη πᾶσα, τὸν 
χαθαρεῦσαι ἀπ᾽ αὐτῶν βουλόμενον, τὰ πρῶτα αἴτια 

τῶν ἁμαρτημάτων ἐχείνων ἐξᾶραι" οἷον, ἔρις ἢ φθό- 
νος "οὐχ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἄρχεται, ἀλλ᾽ ἀπὸ ῥίζης τῆς 

φιλοδοξίας βλαστάνει. Ἀντιποιούμενος γὰρ τῆς δόξης 

τῆς παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἐρίζει τῷ εὐδοχ:μοῦντι, ἢ 

φθονεῖ τῷ παρευδοχιμοῦντι. ᾿Εὰν οὖν ἅπαξτις λαθό- 

μενος ἑαυτοῦ ἐπὶ φθόνῳ, ἢ ἔριδι. πάλιν τοῖς αὐτοῖς 
περιπέσῃ, “γνωριζέτω ἑαυτὸν τὸ πρῶτον αἴτιον τοῦ 
φθόνου, ἢ τῆς ἔριδος, τὴν φιλοδοξίαν ἐν βάθει νο- 
σοῦντα. Καὶ χρή γε αὐτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου διὰ τῶν 

τῆς ταπεινοφροσύνης γυμνασμάτων (γυμνάσιον γὰρ 
ταπεινοφροσύνης ἣ ἐν τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασι 
διατριδὴ ) τὸ πάθος τῆς φιλοδοξίας θεραπεῦσαι, ἵνα 

οὕτως ἐν διαθέσει τῆς ταπεινοφροσύνης γενόμενος, 
μηχέτι ἐχπέσῃ εἰς τὰ προειρημένα τῆς φιλοδοξίας 
βλαστήματα " χαὶ ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν τοιούτων ἅμαρ- 
τημάτων ὁμοίως. 

ΤΆΛΟΤΑΊ,λι. 120 

νθης Ῥυ ποῖ ρτι}, 50 οχ δ} 115 οὐἱβίποιι ἀτιοιιηι, 

ΠΟΟΟΘΘΑΡ ΠῚ ΟἸΠΠΪΠῸ 651 δ η 4] ἃ} ᾿ρ515 ῬΌΤΙΒ 
550 ψᾺ}, θυ πλὰ5. ρΟσοΔΤΟΥ ΠῚ ΠΟΥ ΠῚ ΘΔ δὰ 10] - 

Ιογο, ἘΧΘΠΙΡΙΐ σανιϑαν Κα σία πν ἀπ ᾿πν τ ἀἴὰ Παπι - 
ἀαδ μι. ἃ 50 0515. 51 πλππ| ΘΧΟΡ ἴππ., 5641. ὁχ 

γα ἴοο ἀπιουὶβ σ᾽ ουίας ρα] ]απτ. Οὐ θαμὰ Πιιπιὰ- 

παπὰ β] ουϊαπι. ἀιιοιηρατῖιν", ᾿νυιῖο. Παρ τιαλ Θ51 ΟἸΠΠῚ 

60, Ζυϊ θη Δα : ἀὰὶ οἱ ἰηνιἄθε, οὰϊ [ΠΟΥ 

Β ποι ηἶδ ΒΡΙΘ πον ᾿πίθνίον. 81 αυ5. σῖτα, αὶ 
56 'ρ56 56Π16}] οο πα θηιπανουῖξ ἱπν "ἴω ἀπ} αἸϑϑι αν 
ἴῃ Θα θη αι ῦϑι5. ν τα ᾿ποῖα!, ΠΟνΘΥῚΓ ἰπ 1Π 11 115 

ἸΔΟγα 6. 56. ΟΧ ῬυἸπιανία 1ΠΠὰ ᾿ην ΤΠ 1. ἀπ ἁἰτοτοα-- 

τἰομΐβ οαιιϑα.,. 'ρ50. ν] Δ οοθὲ σ]ονῖε διπάϊο. Εἰ 

4αϊάθιι ὁρουίοι οἰιπὶ ΟΧχ αἴνουβο ρ6} Πα Πα 115 

ΘΧΘΙΡΟΪ Πα (ΘΧΘΡο Εἰπππλ ἀυιτθν. Πα" 1115 ὁ51.,. ἴπ 

ψΠΠου θιι5. πορουϊ5. Θοοι ραν ) 1 νἰτίτιην. ἁπηον 5 

Θ]ουίας οαγᾶνο, τἀ 50. ἀηΐπμο [αι }}}}} ΔΙ ΘΟ ΙΙ5 » 

ἀοίποορϑ, ἴῃ θὰ, {1180 ἀπο αἰχίμηιιθ. ἈΠΟ Υ 5. 510- 
υἷα σουπηΐπα ποαιιδ]ιιαπι ἱποῖάαξ : δὲ ἴῃ Θ᾽ ΠΡ .}}15 

Θ᾽ αϑηιο αἱ ̓ ΘΟΟδ 5. 5: Π}}} 116}. 

ΕΡΌΤΉΣΙΣ Σι'. 

Πῶς περισσεύει τις ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε; 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Ἤτοι τὸ διδόμενον χάρισμα πολυπλασιάζων ἐν 
τῇ τῶν εὐεργετουμένων ὕπ᾽ αὐτοῦ ὠφελείᾳ καὶ προ- 

χοπῆ, ἢ ἐχ συγχρίσεως τῶν ἀνθρωπίνων σπουδα-- 

σμάτων τὸ πλέον τῆς σπουδῆς ἐπιδεικνύμενος ἐν 

τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ Σι Α΄. 

“ἀν , , Ἂ δ 
Τίς “ἐστιν ὃ συντετριμμένος κάλαμος, ἢ τὸ τυφό- αὶ Θω ὁ5ὲ ἀγισιάο ηιιαδδαία, αἰεὶ χιινιΐρ ατις {ἰταιετι χγαιι. χα 

ἐὺ φιιοπιοίίο ψιιὶς ἔἰαπι τίου δου προῖ, ἰιος 30. μένον λίνον ; χαὶ πῶς τις τὸ μὲν οὐ χατεάξει, τὸ 
δὲ οὐ σθέννυσιν; 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

, , ΜΡ " 

Συντετριμμένον μὲν χάλαμον λογίζομαι εἶναι τὸν 
ἐν πάθει τινὶ ποιοῦντα ἐντολὴν Θεοῦ " ὃν χατεάσσειν 

»ΈἜΘΡ. Ρυίπηιιβ οὐ καθ᾽ ἑαυτὰ ἄρχεται. Ὑ᾽ οΞ511 ψοἴιι5 

ἸΠ|ρὸν οὐ χαθ᾽ ἑαυτῶν. Μοχ ἄιτιο Νί955. γάρ τις δόξης. 

ὁ Ἐδιεὶ γνωρίζεται. Απεϊζυΐ ἔτος ΠΡ υὶ Ῥτίοίον Ν᾽ ο55, 

ἡνωριζέτω, 

ΤΌΝ, 11. 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΕῚ 

Ομοπιοεῖο αὐμπεαι φιιῖς ἐπὶ ΟρΘγῸ 71) οπιϊτιὶ 5ΘΉΙΡΟΥ ας ον, κδ 

ἈΈΒΡΟΝΒΙΟ. 

ὙἸΔοΙΙοθε οἴλαι ἅτ ἐρδα {τππη} 510] ἀοπιιμι τμαι}{- 
Ρ᾽Ϊσαῦ, Θουῖιπι, ἀα ] 115. θοποί λοι, αι ΠΠΠτὰτὶ αἴας 

Ῥυοίδοιαι σοπϑα!οπίο. : ἀπ ϑιιά πη) πηὰἼτι5. ἴῃ 
ΟΡΘΡῸ Τοηἶ πὶ οβίθπα τ, αιια πὶ ἴῃ 15 ΓΘ ιι5, ατιὰ: 
410 ΠΟ  ΠΙΠῖι5 Πα ΠΟ ΡΟΙῸ ΓΘ ΕἸ Πα}. 

ἹΝΤΕΆΆΟΘΑΤΙΟ (ΟΧΟΙ. 

ϑογῸ πὸπ Θαοίιτισιῖὶ ὃ 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οὐιαβδαῖδηι ἀγα ἀἸ Π ΘΠ Δ ΠΡΟ 6556 δαμι, αὶ 
γἱτο αἰϊοιαὶ οὐ ποχίιιβ, ππαπ αϊιπι 1)οὶ σομπίοῖ! : 

ἃ Ἄρα. του τῖι5 τί ἐστιν. Νοο ἴτὰ χηϊτο ᾿πῆγα, αὶ ἴῃ 

οὐ 15 Ἰορίταν χατεάξει, ἴῃ ποβίτῖβ {ααίπον (οἰ ῖ]ιις 

βουιρίαπι ἱπνοπίταν χατεάσσει. δι πος (Γ0]]». οὐ σξεν- 

νύει. 

18 

58. 



λα 1.6.1. 

Ῥμερρ. ὥ: 

τή 

θά. ν. 3. 

Ἐρλιες.6. ἡ. 

αι. τὸ. 

14. 

τη 

{πιρὰ. σοη προ νο δὲ ἀρβοϊ ποθ πὸ Οροιτοί, 
564 σααγᾶγο ΡΟ π15, γ Πα ΤΟΙ Πιι5 «Οοτ1, ΟἸΠΠῚ 

ΑἸΧῚ : “Τειοπάτ6 πὸ οἰδεπιοσγπαπε ϑθείγαπι {α- 

οἱαιὶς οογάτι ᾿οπιϊμίνιις, ὦ υἱάδαιιὶπὶ αν οἷς. 

Φυΐη δὲ Αροβίο]ϑ ργεθοθρίμμ ἦαι, ἢ]5. νΘΡὈ]5 : 
Οπιηΐα [αοῖΐ6 οἴπιθ μι μσππμαἰϊοπίδιι5 εἰ αἰϊδοορία- 

ἐἰοπῖφιις. ἘΠῚ 4110 1π Ἰοοο : δίέλιϊ ρον εοτιοπίϊο- 
πιθηὶ, ἀπε ἱπάτθηιν σἸογίαμι. Τάνιυιν. νθγὸ ἔπμη]-- 

88 Π5 6556 (ΤΟΙ τ}, Οἴμπ {||5 ΘΧΘΘ ΑἸ πη Πα Π1ΠῚ 
ποη ἁυθητὶ ἐἰθϑιἀθγῖο, πθὸ ρϑυίθοίο βιπάϊο, 5οὰ 

ΒΑΘ ΟΥΒΑΒΕΕ 5. ΘΑΡΡΡΑΡΟΟ. 

Ε 

ΑΝΟΙΠΕΡ, 

8.5 
χαὶ ἀποχόπτειν οὐ χρὴ, ἀλλὰ μᾶλλον θεραπεύειν, 

ἣν . 
ὡς ὃ Κύριος ἐδίδαξεν, εἰπών" Προσέχετε τὴν ἐλεη- 

; Ξ Ξ “ς 
μοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

Ν Ν - Ὡς " Ν " , 

πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς. Καὶ ὃ ἀπόστολος παραγ- 
μέσσον, Τα Ἀ  Σ προ τα δὲ 

γέλλει; λέγων: Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν 
᾿ς ᾿ βήρες Ξ 

καὶ διαλογισμῶν. Καὶ ἀλλαχοῦ - Μηδὲν χατ᾽ ἐρί- 
Ὁ»ὔ, ’ ΝᾺ , 

θειαν, ἢ χενοδοξίαν. Λίνον δὲ τυφόμενον, ὅταν τις 

ποιῇ τὴν ἐντολὴν μὴ διαπύρῳ ἐπιθυμίᾳ, καὶ τε- 

εία σπουδῇ, νωθρότερον δέ πως χαὶ χαυνότερον, 
“ ΕΣ ΄ Ν ΄ ὯΝ “ « . 

ὃν οὐ χρὴ παύειν, διεγείρειν δὲ μᾶλλον ὑπομνήσει 
56 θη ι5 ΠΟ ἀἀιητη 0 ἃ6 ΘΠ 551115. : ΠΘΠ) ΠΟ τῶν χριμάτων τοῦ Θεοῦ, χαὶ τῶν ἐπαγγελιῶν 

ὁθηνοπίς ΘΟΘΙΌΘΓΘ, 5664] ροῖίι5 Θχοίτανο, γθοοράα- αὐτοῦ 

το π πα ]οϊονιιπι Τ)6, ἃ 0 ῬΓΟΠΙἰββογιι πὶ ἱρ 5105. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΕΙΙ. Υν ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣιΒ΄. 

“Νηπιηιίᾷ οοπινοπίαι, μὲ πὶ βγαίγιιπι σοοϊοίαίς Ἰὶ γρὴ ἐν ἀδελφότητι παιδίων βιωτιχῶν εἶναι ἣ δὲ- 

πιαρί δι 67 δὲ μι θγοσιίηι διθοιμίαγίτηι. δάσχαλον. 

ἈΚΒΡΟΝΘΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οὐπὶ ΔΡροϑβίο!ιιβ ἄχος : Ραΐίγεος, ποῖ αὐ Τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος, Οἱ πατέρες. μὴ πα- 
ἱγαοιπαάϊαμπι ργοροσαῦ6 {ἰὸς ὑδδίγος : σα δάϊει-- 

δαίε {Πϊος ἵπ αἰϊδοὶρ!ΐπα οἱ σογγορίίοτιο Ποηιϊτι 

81 πὶ δὸ5 δἀάποιιηι, δὐἀάπιοαπιὶ μὰς τπθπίθ, οἱ 

41] ϑιιβοϊριπηΐ, [4165 51π| αὐ ρΡ] αηἰϑϑίπιθ οοπ ἀπὲ 

ΡῬΟ556 568 οβ]αΐοβ ριιθυοθ. 'π αἰδοῖ ρ] η ἃ ἃς οοῦγο- Β 

οἴοπθ Ποιηϊηὶ δἀποανο, βουνθίαν (ποἀ ἃ ΠοΙηΪπΠῸ 

Ῥυδοδρίιμπη δδὲ ἢἰ8 ν θυ ]5 : ϑἐγίτο ραγνιῖος τό- 
τιῖτο ααἱ πιθ, δὲ τιοίϊι6 δος ργοϊιίθογε : ἰαζίμηι δϑὶ 

ἐπῖπι γϑατίηι οδἰοσιηι. ϑϑα οἰτγὰ ρΡΟροβί ται δὲ 

5Ρ6 1 6] πϑπιο ], πϑάιθ πος σγαΐιμη 60, Πρητ6 

ΘΟΉγΘΠΪΘἢ5. ΠΟΡΪ5, ΠΟΘΙ 6 {{1|6 6556 ΘΧ βίη. 

τ ῖν Ἂ ; Κα τς ς τ τσ. 
ἐπὶ τοιούτῳ σχοπῷ προσάγωσι, χαὶ οἱ δεχόμενοι 

᾿ τ 
πληροφορίαν ἔχωσιν,, ὅτι δύνανται ἐν παιδεία χαὶ 

νουθεσίᾳ Κυρίου ἐκθρέψαι τὰ προσαγόμενα, φυλασ- ἀρ θ τα προσαγοϊκεναι, φυλασ ἢ απ τ ταν ΟΣ " Σ 
σέσθω τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου προστεταγμένον, εἰπόν- 

᾿ν ἥ εὐ λῦκις , ὙμεῚ 
τος Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, χαὶ μὴ 

-} Φ' -- ν ΄ 3 . , 

χωλύετε αὐτά ᾿ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἣ βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν. Ἄνευ δὲ τοῦ τοιούτου σχοποῦ καὶ τῆς 
, ἂν [Δ ν ΄σω Ὁ, πν - τὴ τοιαύτης ἐλπίδος, οὔτε Θεῷ ἀρέσχον τοῦτο, χαὶ 

φ κα , 

ἡμῖν οὔτε πρέπον, οὔτε συμφέρον λογίζοιαι. 

ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΟΗΙ. 

Ομιοπιοάο οἰιηὶ ἰϊς ἀροπάμηι ὁ5ῖ, ηιὶ ἀδνϊ απ 

ξΓανίογα ρμϑοοσαία : ραϊταπί Ὅδτο ἰονίογα ἱπαϊς- 

οΥπυϊτιαίϊηι. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ῥυϊπηιπὶ 4! ἀθηλ πΌ556. ὁρογίθι, πᾶπὸ αἰ[[6- ςς 
ΤΓΘΠΓ πὶ ἴῃ Νονο Τοϑίπηθηῖο ΠῸῚ γϑρου νυ]. {Ππὰ 

πδιηΖι6. Πα θθίιν ϑϑηιθητϊα δνθυϑιι ΠΕΣ 

3. Βορ. Ῥυϊπλι5 εἶναι διδασκαλεῖον, δο]ιοῖίαπι 6556. ΑἸ1-- 

«παμπίο ρμοβὶ ἄτι 55. σχοπῷ προσάγωσι. Ἀδα. Ῥυϊπιιι5 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΣΙΓ΄. 

ΤῊ ΝῊ πον ἀνέ Δ γεν: 
Πῶς δεῖ προσφέρεσθαι τοῖς τὰ μείζονα τῶν ἅμαρ- 

᾿ ἘΝ ὙΕΑΨΕΝΣ ἢ 
τημάτων παραιτουμένοις, τὰ δὲ μιχρὰ ἀδιαφό- 

ρὼως ποιοῦσιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Πρῶτον μὲν εἰδέναι χρὴ, ὅτι ἐν τῇ καινὴ Δια- 
Ξ ἢ 

θήχη ταύτην τὴν διαφορὰν οὐχ ἔστι μαθεῖν. Μία 

γὰρ ἀπόφασις χατὰ πάντων ἁμαρτημάτων χεῖται, 

προάγωσι. ϑιυιθὶπᾶς {γὸ5 Μϑβ, πληροφορίαν ἔχωσιν. 

Ἑδιεὶ οἵ ἀπ Μ5. προσάγουσι... . ἔχουσιν. ] 
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τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι Ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ρθοοαία, οὐνπὶ Το Πλΐπιι5 αἶσαν : Ομ γαοῖε ρέσοα- χοαν. 8.3. 

δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. Καὶ πάλιν " ὅτι Ὃ λό- τμπι, σόγνιις5 ὁδί μθοσαίϊ. ἘΛ Ταγϑιι5, ϑόγπιο ἡτθηι Πνϊά. 12. 

γος, ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος χρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχά- ἰοηιειίιις σμεπι, {16 ἡμαϊοανει διεπι σι πονὶςοίπιο 43: 

τῇ ἡμέρα" χαὶ τοῦ " Ἰωάννου βοῶντος, Ὃ ἀπειθῶν ἀϊΐό. ἘΠ᾿ Τολππο5 οἰαππαῖ : Ομὲ πὸπ οδεάϊι ΕἸ ο, Ινίὰ. 3.36. 

τῷ Υἱῷ, οὐκ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ ποπ υἱάοδϊε υἱίανι, σϑὰ γα 1)6ὲ πιαπδϑῖξ σα ρο 

Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν" τῆς ἀπειθείας οὐκ ἐν τῇ δια- ἴρδιώπ ; σοπίιππιαοῖα ΠῚ ΟὉ» Ῥδοσαίοσγιμι ἀϊδογὶ- 

φορᾷ τῶν ἁμαρτημάτων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ παραχοῇ τὴν τπ6π, 564 ΟΡ {ΓΔΒ ΘΒ] ΟΠ 6 ΠῚ ἰΟΟΙΙΠῚ σοι πᾶ-- 

ἀπειλὴν ἐχούσης. Ὅλως δὲ, εἰ ἐπιτρεπόμεθα λέ-- ἢ τἰοπὶ ργα θηίθ. [πὸ γ6ΎΡο, 5ἱ ράγνιπι δὲ ΠΡ ΠΕΠῚ 

γεῖν μικρὸν χαὶ μέγα ἁμάρτημα, ἀναντίῤῥητον ροοοδιιπι ἸΙοθας ΠΟ} ]5 ἀἴσογθ, 51ΠῸ φομ τον οιϑία 

ἔχει τὴν ἀπόδειξιν, ἑκάστῳ μέγα εἶναι τὸ ἑχάστου πΕορΆΓΙ ΠΟ ροϊοϑί, μος οαΐαιιθ πηάρηιιπι 6556. 

χρατοῦν, χαὶ μιχρὸν τοῦτο, οὗ ἕχαστος χρατεῖ᾿’ Ο1}115. 4υΐδαιιθ. 51} οἴ ταν ἀοπηηῖο : 1Π4 γΘΓῸ 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν ὃ μὲν νιχήσας ἐστὶν “ ἰσχυ- ῬΡΆΓνΙΠΊ, οἷΐ συσααθ ἀοχαίπαιαν τ αι ἷπ ΙΗ] 5 

ρότερος, ὃ δὲ ἡττηθεὶς ἀσθενέστερος τοῦ ἐπιχρατε- (ογτῖον θϑῖ 4] νἱποῖι : νἱοῖα5 νοσὸ ἀθθ Ποῦ νἱοίογο 

στέρου, ἕστις ἂν ἢ. Δεῖ οὖν ἐπὶ παντὸς ἅμαρτάνον- 65ΐ, αυϊδαιῖ5 116 511. ΟἸΑΡΓΟΡΙΟΥ εἸθϑ φυδπιουπι- 

τος οἷονδήποτε ἁμάρτημα, φυλάσσειν τὸ κρίμα τοῦ 4118 οι] ιιδατι6 ΞΘ ΠΟΥ 5. ῬΘΟΟΔΓΠὶ Δαπηϊ ΘΠ 6 ΠῚ 56 1- 

Κυρίου εἰπόντος - ὅτι Ἂν ἀἁμάρτη εἷς σὲ ὃ ἀδελφός γάπ 1 65. ρυθοθρίαπι ΠΟ ΠΉΔΠ], 41] αἰχίε : δὲ ρδο- γγαει. »5. 

ὐτὸ Ὁ - ΕΣ ο ἷ 15.---ι7. 
σου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ χαὶ αὐτοῦ ““ΡΈΓΙιξ ἱπὶ 16 Ππαίον {μιι5, υαάθ, δοττῖρθ διεπὶ 
μόνου. Ἐάν σου ἀκούση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν ἐπίον 16 δὲ ἴρϑιπι βοἴμπι. ϑὲ ἐδ αμιάϊεγῖ!, ἱμογαίεις 

σου" ἐὰν δὲ μὴ ἀχούσῃ, παράλαδε μετὰ σεαυτοῦ ἐ5 [γαίγεπι ἔπει : δὲ ἀπίθπι τιοπι ατιαϊετιϊ, αἡλῖνε 

ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ [ἐαπν «ἄμιο ππμπὶ, «οἱ ἄμος, τι ἐπ ΟΥΘ ἀμοτγιίτπι 

τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. Ἐὰν δὲ παραχούσῃ αὐτῶν, απ ἀρ πώανμο ΤῈ τορος δυὰς 

ἱπὲ τῇ ἐ ία᾿ ἊΣ σον πο ἃ ἢ τ κἐ ποῦ απαἰϊογὶι θοὸς, ας θοοίεοί; "Ξ 

πῃ πμονν Σύ μΝ ἜΝ ἊΝ τς εἴδοίαπι ψιιοηιθ ποτὶ απαϊογί!, οἱὰ εἰδὲ σίομὶ οἰἰιπῖ- 

Π χ σαέσθω δὲ ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις τὸ ὑπὸ τοῦ 45 Εἴ Ρεϑίίοαπιις.. ϑεγνείαν ἀατθηι πη Ομ ηἶθιι5, 

ἀποστόλου εἰρημένον - Διὰ τί οὐ μᾶλλον ἐπενθήσα- {48 58π| Θ᾽ αϑπιοῦ!, 1 «υοὰ ἀϊοΐαμη οϑὶ 0 Αρο- 

τε, ἵνα ἐξαρθῇ ἐχ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο βίο : Ομάγο ποτὶ Ἰπαβῖς ἐμοί μα κε δ, πᾶ ε Ἄ 

ποιήσας ; Χρὴ γὰρ τὴν μαχροθυμίαν καὶ τὴν "εὐ- {οἰ αι εἶθ πιθαϊο ψοδίγιπι αὶ ἐοο ὁοριις ἤεοῖι δ" 

σπλαγχνίαν ἐπιφέρεσθαι τῇ ἀποτομία. Ορογῖρε ἐμῖπὶ Ἰεπίϊαίοπα αἴψαθ. τη ]βουἸοογ ἰλπν 

οαπὶ ϑθυ θυ αϊθ ΟΠ] ΙΠΡῚ. 

ἰ-- 

ΞΞΞ53Ξ3Ξ:......- 5......:........................ .....:....:.::.....:-......:...--.:...............:.:.-.-Ξ---.----Ξ-:---------------------------------Ξ 

ἘΡΩΤΗΉΣΙΣ Σι.Δ'. τὴς ἹΝΤΕΒΆΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΕΙν. 

Ἔχ " ποίας αἰτίας ἐχπίπτει τις τῆς διηνεχοῦς μνή- Ομώ οαιιδα 65, ψμαπιοῦτεπι ὁαοϊαί ἡμῖς ἃ ἡπὶ 

μὴς τοῦ Θεοῦ. τοοογαίίοπο 7)εὶ. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἔδν τις ἀμνήμων γένηται τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ 851 5. θοποἢοίϊουιη Τὶ 511 ᾿πη ΠΊΘ ΠΊΟΥ,, οἱ ἴῃ 
Θεοῦ, καὶ ἀσυνείδητος εὑρεθῇ πρὸς τὸν εὐεργέτην. Βοποίδοϊο ἴθ πὶ Θχϑι τους ᾿πσγαῖι5. 

Ὁ Ψοβδῖϊ γοίυβ Ποῦ εὐ 41} ἄπο καὶ πάλιν, ὁ. δ1α-ὀ Νίς5, οἱ 1 παράλαθε μετὰ σεαυτοῦ ἕνα ἣ δύο, ἵνα ἐπὶ 

{πὶ ἴῃ αἰ ϊαυ 5 ΠΡ τῖβ Ἰορίτων μένει, ἴῃ αἰ φαΐ 5 γεγο στόματος δύο ἣ τριῶν σταθήσεται. ΑἸ ἄτιο Ν55. 11ὰ αἱ 

μενεῖ : 504] 55 ἴάτηθι,, υὖ χη α]τὺ {γοψιιθητῖι5 Ἰεσαίασ. οὐϊάϊπηιβ. Πρίάοπι Ἀδρ, ῥγίπιις ἐς Ο0}}». ἐὰν δὲ μυὸς 

μενεῖ, πιαποΡῖι. ὑμῶν ἀχούσῃ, ψιοιὰ οἱ νος πὸπὶ ἀπαϊονίι. 

“ Οοάϊοο5. αἰΐχιιοι ροστῖπᾶς αὐ ἐαὶ ἰσχυρός. Οὐχ εγόοουΐα χαὶ αὐ ἴα ἐδὲ ὁχ ῥγίβοϊβ ἀπόθες ΠΡεῖς. 

ΟἹ». ἰσχυρότερος. Μοχ Βερ. βοοιπάις οἱ δα τοῦ Μοχ ἅιιο Μς5. ἐν πᾶσι. 
ἐπιχρατουμένου. Μείετε5. ἴγο5. ΠἸΡνῚ ργαῖον Νοβ5, ἐπι- ΓΒ ρ. ῥγίπιιβ οἱ (010. εὐσπλαγχνίαν ἐπιφαίνεσθαι, 

χρατεστέρου. ορονῖει σοπιπιϊδον'αἰϊοποπι ἐπ δενεγί!αίε οσιεπαϊι, 

4 Ἑαϊε ἂν ἁμάρτι, ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον με- 4 Οοὔοχ ΟἹ». εἰς πόσας αἰτίας ἐχπίπτει, 

ταξύ, Αὐτοὶ {τὸς ΠῚ Ὁ ἴὰ οοπίοχίι, ϑιαιι ἦτο 

48, 

ον. 5. 
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Ῥεαὶ. τι8. 
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122 ὃ. ΒΑΘΠῚῚ ΟἸΒΑΠΕΣ ΘΟΛΡΡΑΌΟΟ. ΔἈΠΟΗΠΙΕΡ. 

ΤΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΧΟΥν. . ΕΡΏΤΗΣΙΣ ΣΙ. 

Οἰϑιις οἰρηῖς ΘΟϑηοϑοῖ 17 ἰδ. οπι5 απῖπιι5 Ὁ Ἔχ ποίων σημείων γνωρίζεται ὃ μετέωρος. 

ῬΟΓΟΩΤΟ ὁ5ῖ. 

ἈΒΘΡΟΝΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

σι ἥιῖ5 πορΠοῖς Θὰ, 4τια5 οοπάποιπε δ γ]ὰ- Ὅταν ἀμελὴ τις τῶν πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ, 
φ. - Ὁ [νὰ “Ψ᾿ , ΥΝ ᾿ ᾿ ᾿ Γι 

ἐοπάιι Π)6 0, οααπὶ ῬΙΌΡ Ποῖα ἀἸσαῖ: Ρεονίάοναμπν τοῦ προφήτου εἰπόντος Προωρώμην τὸν Κύριον 

- . 5 , , » πν ΠῚ 3 ᾿Ι ΚΣ Ὁ 5. ν 

Τοηεϊνίηι ἧπ σοπιδρθοίαι πῖθὸ 56 ΠΊ}6 1, Πποπῖαιν ἐνώπιόν μου διαπαντὸς, ὅτι ἐχ δεξιῶν μου ἐστιν, 

. "1." . ἮΝ “- 

α “ἰοχινὶς ο5ι τηϊλῖ, τι σοηι πον α1.. ἵνα μὴ σαλευθῶ. 

ἀπ πΠ|Ὶ ὅν 0986 Ὁ Ὁ 5. 5995... .55:.5.5-:-ΞΞοΞ----Ο-:------- 

ἹΝΤΕΆΒΟΘΔΑΤΙΟ ΟΟΧΟΥῚ. ΕΡΩΊΗΣΙΣ Σις΄. 

: ἜΣ ς -» - ς ΑΝ τ᾽ ας ΥΣ , 

Οπα γαϊίοπο ρογομαίονὶι οἰνὲ ἀπέμι5 Θ55 6. 56 Πῶς πληροφορηθὴ ἡ ψυχὴ, ὅτι τῶν ἁμαρτημάτων 

Ριγιιπι ἃ ρμοσοαις. χαθαρεύει. 

ΒΕΘΡΟΝΘΒΙΟ. ο ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

51. 415 ἴπ 56 10,50 ἀθργθμοπάαι αἰδουαμι [γᾶν 1- ᾿Ἐὰν χαταμάθῃ, τις ἐν ἑαυτῷ τὴν διάθεσιν τοῦ 

αἴ5, «υ] αἴοιναι - Πιϊψείξαίοπι οὐϊο ἰναἰνειὶ εἰ ανο- Δαδὶδ, εἰπόντος " ̓Αδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐδδελυξά- 

πυϊπιαίπις σιινι τ ἀὰν οἱ σοηβοῖπ5. [πους ἱπηρ! οί. μην" ἢ χαταμάθῃ εἰ χατώρθωσεν ἐν ἑαυτῷ τὸ παρὰ 

[ιεῖθϑο ἴῃ ϑϑπιθιῖρ5ο {Ππ| ρυθοορίαπι ΑΡοβίο!Ἱ, τοῦ ἀποστόλου προστεταγμένον, εἰπόντος" Νεχρώ- 

4 ἀἰχιι: Μογιϊῃοαιε ἐγ πιθηιῦγα ὑθδίγα σι σατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, 

δι σίιρον ΤοΡ Γαι, [ογ αἱ αιἱοτιθιηιν ἐπυτνααι νι απ, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν 

{ἰνϊαϊπιοπι, σοτιοιιρὶ σοθτίϊαια πιαίαπι, οἱ ἀνατὶ- πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία᾽ δι᾽ ἃ ἔρχε- 

ἀἰάμι, ηιιῷ ἐδὲ εἰμι αογΌΤίιπι δογρ {5 Σ ΡΓΟΡΙΕΓ ται ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ " ἔνθα χαὶ πλατύνων χατὰ 

ψιώ τοπῖς ἱνα Ποὶ : αὶ οἱ θχιοπάθηβ δ᾽αδιιοάϊ παντὸς ἁμαρτήματος τὸ τοιοῦτον χρίμα, ἐπήγαγεν, 

φοπῖοη!απι ἃ νθίβιιθ ΟΠ. ρΘεραῖιπι, Δ ]θοῖ. : ἢ 

1 [ϊος ποι οὐο(ϊονίο5.. τ ἀΐσονο να]θὰι : πὶ 

αἰ] ςὶς πεΐλιὶ σον ργάνιπι : ἰθοϊπιαπίομι αὶ πιὸ 

πιαϊίρπαιπι ποτὶ οοσποϑοθῦαπι. {λπι νΘΙῸ [Π160}}1- 

δ᾽. ΑἸ αυιῖθ. 6556. 56. πος πιο αἰδοῖα, 51 διὰ ΠῚ 

᾿Ιπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἵνα δυνηθῇ εἰπεῖν. 

ὅτι Οὐχ ἐχολλήθη μοι χαρδία σχαμόή" ἐχκχλίνοντος 

ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ, οὐκ ἐγίνωσχον. Γνωρίζει δέ 

τις ἑαυτὸν ἐν τοιαύτη διαθέσει καθεστῶτα, ἐὰν χαὶ 

πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας τὴν αὐτὴν τοῖς ἁγίοις φρι- 

Δάνουϑιιβ ῬΘΟσαΠίο5. ΤΟΥ} ΠΠ6 πὶ μη ϑ ποίου χῴδη συμπάθειαν ἀναλάδη " τοῦ μὲν Δαδὶδ εἰπόν - 

δοπιπηἰδογα τ οπθπὶ ἱπάπουϊς. ΕῈ ἀαϊάοπι Πανὶ 

ἀϊον : Χ71ἀὶ ἱποοπδαῖος, δὲ ἰαΡεξοθϑαπι, ηιια 
οἰοψιιία μα ποη. ετδιοαϊοτιτιῖ. ΛῬΟβτο 5. νΘΙῸ 

αἷτ ς Ομ ἐπιμνπιαίι", οἱ πολι ἐπι τ ηλον" ἢ “τὶς 

. 

τος, Εἶδον ἀσυνετοῦντας, καὶ ἐξετηκόμην, ὅτι τὰ 

λόγιά σου οὐχ ἐφυλάξαντο᾽ τοῦ ὃὲ ἀποστόλου λέ- 

γοντος, Τίς ἀσθενεῖ, χαὶ οὐχ ἀσθενῶ ; τίς σχανδα- 

λίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Εἰ γὰρ, χατὰ τὴν 

φοαπααϊϊ ταί, δὲ 650. τιοτὰ ἈΤῸ'᾽ ὃ δὲ ΘΏΪΠ νονονὰ ἀλήθειαν τοῦ λόγου, ἣ ψυχὴ κρείττων ἐστὶ τοῦ σῴ-- 

ἃηϊπια Ῥ ΘΒ ΔΠΠΟΥ 651 ΘΟΡ ΡΟΥΘ, ὙἹ θιλιι5. ἁυιίοηι ΒΕ ματος " δρῶμεν " δὲ ὅτι ἐπὶ τοῦ σώματος πᾶσαν μὲν 

»  όοσοπι ὅτι ἰθοο πιουἱπλι5 γο θυ Ἵθι5 ΠΠ εἰς ἀποίο-. (5 σιχχαίνομιεν,, οἴ ἴξα νἰάοῦαν Πα ῖδδο φαοψαο δα. 

εἴραδ. [πὸ Υ αἰρατῖς ροβῖτα ὁδὲ ἀπῖο νόσοπι πᾶσαν. Π0]- Ῥγίπιιβ ΡΥΪπιὰ πηᾶμιι. ΕΘ. γος ᾿πβοοητῖα, ἀξ νασὶο 

ἄοπὶ Πο5. τονιῖα5 ῥυπαρίαν σιχχαινόμιεθα. Ἀδξ.. Ῥυΐπιιβ βουιρία 510 ἃ ΠΡΡατιῖ5, ἘΜΊΠο Ῥαγὶβ. δυπαρίαν ἐχθραίνο- 

«οοαπῆα. πιᾶπα σιχχαίνομεν. Οοἶοχ, (9}}». συχαίνε- μεν. Οτιᾶπι Ἰθοιῖοπ οι. Ορ πᾶ πη 6556. ΠῸῚ ΠΡΟ «μιῖ- 

μὲν. ἙΔΙιοπο5 Βα5}}. ΘΕ οα. ρονίπο αὐ σι. κοσπς-. ἄοπὶ : 50] οαπὶ σοβῖτο ἀπ  Φαΐογοβ οὐ τ οπ65. οἱ γοίοτοβ 



ππβουν αὶ 

ῥυπαρίαν σιχχαινόμεθα χαὶ βδελυσσόμεθα " παντὸς 
δὲ σπαραγμοῦ χαὶ πάσης ἐπιδουλῆς θεωρία συν-- 

ὶ λύ “Α »»ν ἘΞ "Ὁ Ἀν Ὁ , τριμμὸν χαὶ λύπην ἐργάζεται τῇ χαρδία “ πόσῳ 
μᾶλλον “ἀχόλουθον τὰ προειρημένα πάσχειν ἐπὶ 
τοῖς ἁμαρτάνουσι τὸν φιλόχριστον χαὶ φιλάδελφον, 

ὅταν βλέπη τῶν ἁμαρτανόντων, ὥσπερ ὑπὸ θηρίων, 

τιτρωσχομένην τὴν ψυχὴν, χαὶ βιῤρωσχομένην, 

χαὶ ὥσπερ ἰχῶρας καὶ σηπεδόνας ἐπιφαίνουσαν ; 

τοῦ μὲν Δαδὶδ εἰπόντος, ὅτι Αἱ ἀνομίαι μου ὑπερ- 

ΒΕΕνΙ 5 
ΔΩ ΤΕΛΟΤΆΤα,. 12] 

που ἵπ]0 [Ὁ 6 ΠῸΝ (|5ν}5. 5ογθ5. ἰπς ΘΟΡρΡΟΙῸ, 

Θάβϑ1ι6 ἈΥΟΙΘΑΓῚ ; ἀἴπ6. τ ΟἴμΠἰ5. ἰΔΟΟΓΆ ΓΟ Ϊ5, 

11. ΟΠ Πἶ5. ἀπηπὶ ἀβρθοῖι οογϊ ογθαγὶ ἀο] ον Ὸ πὶ ἃς 

(γ ϑεϊτἴαπὴ ; “πα ΠΙῸ πΠλαρὶδ5 ὅρα} Θ5ῖ, τα δὰ {π| 

αἰχίπηι5, ἴῃ 56. ο]» ρϑοσδη 65 5θηται ἴ5, 4] Ομ νὶ- 
δἴαιπι ἃ ἔγαῖγοϑ αἰΠρῖτ, «αοιϑοιπήιο, νἱάουῖ 

ΡδοσαηἊ πα ἀπ πηλπι Θ᾽ ἃ Θ51115. βαιπιοίαν! ἀδ 

οουγοάϊ, ἀἴάτιθ σὰ ϑαπίθηι μα ΓΘ Ἰποηα τι ἴῃ Θὰ 

ἀρράγογο ἢ Πανὶ ἀϊοῖε : 7γεὶφιιίαι 5 πόδι σιιροι"- 

ἦραν τὴν χεφαλήν μου " ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐδαρύν- δ ΕΓΟ551 διειτιὶ οαριε πιδιιπι : δίοιει τες βΓανο σγά- 
θησαν ἐπ᾽ ἐμέ" προσώζεσαν χαὶ ἐσάπησαν οἵ μώ- 

λωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου " 
ἐταλαιπώρησα καὶ χκατεχάμφθην ἕως τέλους " ὅλην 

ναί κιιπί ΣΙΡΕΓ πιὸ, Ῥμιγιογαπίὶ εἰ ΘΟΥΤΉΡΓ 

διεπὶ οἰοαίγίοος πιθιρ, αὶ [αοῖο ἱποριίοη τω πιόω. 

ἴδον γαίας σπν δἰ οιγναζιι5. σμμηὶ τιδή 6 ἐπ 

τὴν ἡμέραν σχυθρωπάζων ἐπορευόμην " τοῦ δὲ ἀπο- Μπεπι : ἰοία αϊδ οοπιγίδίαίις ἱπρτοάίοναν. Αἷἱ 
στόλου λέγοντος, Κέντρον τοῦ θανάτου, ἣ ἁμαρτία 
ἐστίν. Ὅταν οὖν ἢ ἐπὶ τοῖς ἰδίοις ἁμαρτήμασιν, ἢ 

ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις, χατὰ τὰ προειρημένα ἐξ ἀρχῆς, 
οὕτω διαχειμένην χαταμάθη τις ἑαυτοῦ τὴν ψυχὴν, 
τότε πληροφορηθήτω ὅτι χαθαρεύει ἀπὸ ἁμαρτίας. 

γΘΙῸ ΑΡοϑβίοίιιβ : δϑείηεμίιις τιογιῖς, ροσοαίιιπι δε. 
Οὐαὶ ἰσίταν {115 ἀπ} ΟΡ Ῥγορυῖα ρϑοοαϊα, ἀπ 0} 
Αἰϊοηα, αἰ 76 πὰ ἀἸοῖτι πὴ 65: 1π1 110, ἀ ΠῚ ΠῚ ἃ ΠῚ 5118] 

ἰϊὰ αἰδοϊαπι ρογθροχογῖῖ, τὰπο ΟΟΓ ἰϑϑίπηθ ογοα! 

0556. 56 ἃ ρμεοσαῖο [ΠΟΥ η]. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Σ'Ζ΄. 

Πῶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων ἐπιστρέφειν χρή. Β 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Μηλώσαντα τὴν διάθεσιν τοῦ Δαδὶδ, πρῶτον 
μὲν λέγοντος " Ἵ'ἣν ἀνομίαν μου ἐγνώρισα, χαὶ τὴν 
ἁμαρτίαν μου οὐχ ἐχάλυψα. Εἶπα, ἐξαγορεύσω 

Ψ "Ὁ » , "-Ὁ- , Ὑ » χατ᾽ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ. Ἔπειτα δὲ 
ἐν τῷ διηγεῖσθαι τὸν τρόπον "διὰ τοῦ ἕκτου Ὑ{αλ-- 
μοῦ, χαὶ δι᾽ ἄλλων δὲ πολυτρόπως διὰ δὲ τοῦ 

ἀποστόλου μανθάνοντα ταῦτα ἃ ἐμαρτύρησε τοῖς 
Κορινθίοις ὑπὲρ ἀλλοτρίου ἁμαρτήματος, εἰπών "6 θ αρτη! ᾽ 

ε , 

ὅτι Ἢ χατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν 

ἀμεταμέλητον κατεργάζεται " χαὶ τὰ ἰδιώματα τῆς 

λύπης " ἐπενεγκών " ̓Ιδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ χατὰ 
Θεὸν λυπηθῆναι, πόσην χατειργάσατο ἐν ὑμῖν σπου- 

δήν᾽" ἀλλ᾽ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάχτησιν, ἀλλὰ 

φόθον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐχδί- 

κησιν. ᾽ν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι 

ἐν τῷ πράγματι. Ὥστε ἐχ τούτων δῆλον, ὅτι οὐ 
μόνον ἀναχωρεῖν χρὴ τῆς ἁμαρτίας, χαὶ ὑπὲρ τῶν 

ἸΙΡτὸβ ἴα πὶ βου βοπ αὶ γαϊίοπο αἰθβοπεῖγο, αὐ [ἀπο ἢ 

ποῖ Οὔ βοσγο ἴπ ἰρθὰ τὸ σοπδοπίϊαπ!, ἀΠίτπιαγο ροϑ56 

ἀΥθῖτγον, ἐΥΡΟρταρ νο5 Ῥαγ βοηβο5. ̓ ΓῸ σιχχαίνομεν ἄς 

ϑι1ι0 Ῥοϑιυιῖθδς ἐχθραίνομεν. Τὺ χ᾽κ πα θα πὶ οπΐπι, αἱ 

«υϊ τὰ- 

τα ἰηίοβοι ογαϊ οἵ δαπιι5, ΠΠκ ἀπΐοπι ππαχῖπις πα πο 

γαῖ νἰ οι, πο Ἰοσατη σΟΥΓ πὶ ο556 : 

ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΆΤΙΟ ΟΟΧΟΥΗΙ. 

Ομοηιοάο ἃ μϑοοαιὶς 56 σοπν γ Γ6 ορονίεί. 

ΒἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

51 ἱπιϊτοίαγ αἰδοια αι. 1)ὰν 15, ἀαΐ γυἹπλι ΠῚ 

«υϊάθηι αἴ : 1ηϊφιίίαίοπε πιθαηι οορηπίζαμι [εοϊ, 
εἰ μεσοαίμπι πιθῖιπὶ ποτὶ αὐ δοοπαιί. 1)ϊαὶ : (οηγ- 
ον αὐἰνόγσιί, πὶ ἐπ) δεἰ{ἰάηὶ πιθαπι ])ονεῖνο. 

Ἰγοῖπάθ δὶ ἀπὶπιὶ ϑἴαλιπι ἀδίθραϊ, 11 0.61 5ΟΧ ΠῚ 
Ῥϑα] πηι Δ] ΙΟ5 116. να γ}15 ἀο αν υϑὶθ 015 οὐο- 
Οἴτι5 Θδῖ, ἅἹ 6 ἃ} Αροβίο!ο θὰ αἰ ἀϊσουῖε, {ια ΡΓῸ 
ΔΠο πὸ Ρδοσαῖο ἔλοια [556 ἃ (ΟΣ ΠΕ}}}15. Γοϑία τι 

ὁ51, Πἷ5. νου 5 : Ομ σϑοισεάτει ])ειισι (γίδια 

ὁδί, μαπὶιοπίϊαπι ἀεὶ σαἰμίοπε Ἰιαιε μωπἰοπάαπι 

ορογαίειτ'. (υιῖπ δὲ ΕΡΙ 5.180. ργΟρυἸοίατος ἀ Πα η σοῖς, 
Ἑδοο ἐπῖπι πος ἴρδιεσι, οϑοιπάμιπ ]1)θιίπι οοτι- 

ἐγισίαγί, ἡμαπίαπι ἐπ υονίς μορογῖὶς φοἰοϊ( 

πιὸπι ; 50 «ἰοξεπδίοποηι.,, σοὶ ἱηκϊϊρτιαιοτιεμι, 

ϑοε {ἰπιογθηι, δοεὶ εἰοσὶ ἰογίπεηι, ςοα ἀπε ϊαιίοποια, 
οὐ ουἱηάϊοίαπι Σ ἦν οπιπὶδιι5 οαϊιὶνεῖσιϊς τος 

ἱποοπίαπιϊπαίος 6556 ἐπὶ ποὺ ποροίίο. Οτανὸ ἐκ 

ποδί ταπὶ βοπίοηαπι σοπ γπια!, Ζαοα Ἰοὺ ἰεπι νοὺ- 

Ρυπι σιχχαίνεσθαι ἰοραϊατ οἰἴαπι Ἰορα]α 10. 

“ Οὐοχ (01. πόσῳ ἀκολουθότερον. 

αι 51. Π|ρτὶ ἀπεϊχυΐ, Ν οοια διὰ ἴῃ να] καιῖς αἰνοσις 

» Οοὔοχ 55. λύπης ἐνεγκών. 

Ῥεαί.3η.5. 
--). 

1. Οον.τ5. 
56. 

εκ Ά τι 5, 

Ὅον. 7. 

“νίώ. ανατς 



1. 

115. Ρ]Απαιπὶ δϑὲ δὲ Ῥδυϑρίοιμπ), ΠῸΠμ ΟροΥΐουΘ 
501πΠ} ἃ Ρδοσαίο βθοθάθυθ, ποβάιθ ργῸ ρϑοραίουϊ- 
Ῥι5 ἁἰδοξιιβ ρατὶ, 564 ἃ}0 ἱρϑ5ὶβ δαπι ρϑοοδίουιθιι5 
ΤΟΠΊΟΥ ΘΙ. Ναῖη οἱ Βανι τὰ 4αοαιιθ ἀδοϊαγαν!ί, 

οὐπὶ αἶχῖς : Πιξοθαάϊιθ ἃ πιο, οπιτιθς ἡτιὶ ορετγα- 

πεϊγεὶ ἐπὶ φεϊταίεηι : Θὲ ΑΘΟΒΓΟ] 5 Ῥγδθοθρὶτ, αΐ Ὧ6 

5. 

ΤῬεαῖ. 6.9. 

Σ, ον, 5, 

ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΈΒΑΒΕ; ἘΞ ΟΠΑΡΡΑΠΟΟ. ΛΑΠΟΗ͂ΙΕΡ. 

ς ᾿ τὶ Ξε Ξ 
ἁμαρτανόντων ταῦτα πάσχειν, ἀλλὰ χαὶ ἀφίστα- 

σθαι αὐτῶν τῶν ἁμαρτανόντων " τοῦ μὲν Δαδὶδ χαὶ 
ΘΝ Ξ Ὰ 

τοῦτο δηλώσαντος ἐν τῷ εἰπεῖν ᾿Απόστητε ἀπ᾿ 

ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν - τοῦ δὲ 

Ὁ ἀποστόλου “ παραγγείλαντος, Τῷ τοιούτῳ μηδὲ 
ἢ 

συνεσθίειν. 
δι. - . ΕΟ 

5 ΠῚ ΔΓ ΟἾ115 ΘᾺ ΠῚ Θ᾽ αϑπηοαὶ νἶγο. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΘΟΧΟΥΤΠΠ. ΕΡΩΤΉΣΙΣ ΣιΗ΄. 

Διιπιφιῖά ρεγπιϊίίαι ϑογίρειγα,, ργομῖ ρίαοει, ἘΪ τὰ χαλὰ κατ᾽ ἰδίαν ἀρέσχειαν ποιεῖν δ᾽ λόγος σίκα Ῥ Ρίμγα, Ρ Ρ ὃ Υ 
ὕοπα ἔαεετγε. συγχωρεῖ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Οαὶ ρΡ]ασεὶ βι θ᾽ ρϑὶ, μοπιῖπὶ ρ᾽ασθῖ. ἩΌΠηΟ δ πὶ ΠῚ Ὁ ἑαυτῷ ἀρέσχων, ἀνθρώπῳ ἀρέσχει. Ἄνθρω- 
δὲ ἴρβθ πἀπυβαυίβαιιθ δῖ. Οὐθπιδ πηοάτιμ ἰσίταν. πος γὰρ χαὶ αὐτὸς ἕχαστος. “Ὥσπερ οὖν ᾿Επιχατά- 

ζεῖεῦς 17. ἢαϊφαϊοίιις 658 ποπιο, ψιιὶ Ἔρθπι Παῤοΐ ἐπι ποπιῖ- ρατος ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ ἄνθρωπον, 

πθ, δὲ Πγπιανῖς σαγποπι Ῥσαο]εῖϊ σε : χαρά 5υ11-- 
Ρϑὶαβ ἱπάϊοαι Πάποῖαπι : 4αΐ]ι5 5] αησῖς, Εἰ ἃ 

7Ζοπιῖνιο τϑοθοσογὶὶ ἀπίπια 6715: 5ἷσ θιϊα πη αι 

Ῥίδοθε ἁἰ του, ἅτ 4] 51 ΠΠρϑὶ ρ᾽αοϊταγιιβ ΔΙ χαϊά 
ἀρὶε, ἃ Ρ᾽εἴαιθ θχ οι άϊ, ἱποιἀϊἔχιθ ἴῃ διά απ Πὸ- 
ΜΠ Ρτι5 ρασθπάϊ. Ζιαοίμτιε ἐπῖπι, ἰπψαϊε Το πιὶ- 
Πι15, τι υἱάοαπίι αὖ ποπιϊπῖϑς. Αἴ πιὸπὶ αἶσο 

φορβὶς, τϑοϊρίπιπί τιθγοθάθπι σιίαπι. 564 δὲ Αρο- 

βἴο τι ἢος σοηβίθειν : δὲ σα δτιο Πιοπιὶπίνιις ρία- 

δόγόπι, (Ἰιγίίϊ βογνιις τιοπὶ Θσϑθπι. [τὺ ἀϊνὶπα 
ΒΟΥΙΡ σα ἃ ΠῚΪΠᾺ5 ΘΓ ΆΨΙΟΓΘ5 ἰητΘ πα, Πἰ5. νου ὶ5 : 

Τόδιις αϊδοὶρανῖ οσσα δογιίπι, αὶ ποπιϊτιῖδϑιις 

Ρίαροπῖ. 

}ῖαιι.6.5. 

Οαϊ.τ. το. 

ῬραΙ.5.6. 
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ΙἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΧΟΙΧ. 

Ομοπιοάο αἀπίπιις οἰρὶ σογ ἰςϑῖπιθ ρεονυδαάοὐϊὲ 

6556 86 αἰΐοπιιπι α σἰμιάϊο ροἱοτίω. 

ΒΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οἴμ οθιρογαΐῖ Π)ομηῖπο, αὶ ἀἰχὶι : δὲς ἐμοεσαὶ 
λ]}«{ε}}. 5. ἐς ΤῈ 3 

μα τὉϑείγα σογαάπι ποπιϊπίνις. εὐ υἱάδατιΐ ΟΡεΓγα ιῦ. 

ς (ήεχ (9]Ρ. παραγγέλλοντος. 

ἃ Τῇ (ΟἹ Ρεγ πο ρμευῖπάε αὐ ἀρὰ ΓΙΧΧ ἴτα Ἰερίταν : 
βραχίονος αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν, ἰυπιαδιε οαγπεπὶ ναοὶ 

σι σιμὸν 56. Πνάοπι Ἀδρ, Τεγέας τὴν εἰς ἑαυτὸν πεποί- 
ὕησιν. 

᾿ ΞῸΞ οὐαί νῆσος 
χαὶ στηρίσει σάρχα βραχίονος “αὐτοῦ, ὃ τὴν ἕαυ- 

" - ὍΝ ἐπ Ὶ ν ΄ 

τοῦ πεποίθησιν δηλοῖ " οἷς ἐπιφέρει, Καὶ ἀπὸ Κυ- 

ρίου ἀποσταίη ἣ ψυχὴ αὐτοῦ - οὕτω χαὶ ὃ ἄλλῳ 

Ε 

ΣΌΝ Ὰ πῆς ρὸν τα τ αν πεεψεξος 
ἀρέσχων, ἢ χατ᾽ ἰδίαν ἀρέσχειάν τι ποιῶν, τῆς 
θεοσεδείας ἐχπίπτει,, εἰς δὲ ἀνθρωπαρέσχειαν “ἐμ-- 

, - αἱ Ἁ ς εἶα . Ἀ 
πίπτει. Ποιοῦσι γὰρ, φησὶν ὃ Κύριος, πρὸς τὸ θεα- 
κω - 5» , - 

θῆναι τοῖς ἀνθρώποις. Ἀμὴν λέγω δμῖν, ἀπέχουσι 
ν -“ δ ΓΟ τὸν μισθὸν αὑτῶν. Καὶ ὃ ἀπόστολος ᾿ δὲ δμολογεῖ 

ὅτι Εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσχον, Χριστοῦ δοῦλος οὐχ 

ἂν ἤμην. Σφοδροτέρα δὲ ἀπειλὴ φέρεται ἐν τῇ θεο- 
͵ “- ΄ φβλαςς τῳ ΄ 

πνεύστῳ Γραφῇ λεγούση, ὅτι Ὃ Θεὸς διεσχόρπι 
λω δ , 

σεν ὀστὰ ἀνθρωπαρέσχων. 

Ἂν ἘΕΡΩΤΗΉΣΙΣ ΣιθΘ'΄. 

Πῶς πληροφορηθῇ ἣ ψυχὴ ἀποστῆναι τῆς φιλο- 

δοξίας. 

ἈΠΌΚΡΙΣΙΣ. 

᾿ - “ἵἴΣ Ἵ 
Ὅταν ἀνάσχηται τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Οὕτως 

) τω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπ' λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

εὶς νοΐεσγες ἄπο ᾿ἰρσὶ. ΑἸ ἄπο ΝΜί55. εἴ εἀ ἐχ 

πίπτει. ποιοῦσι. 

ΓΆΕρ. Ῥυϊπιιβ χαὶ τοῦ ἀποστόλου ὁμολογοῦντος ὅτι. 

ΑἸΙφιιαπῖο ροϑβὲ πητι5 Μϑ5. ὅτι ὁ χύριος συνέτριψεν. 



ΛᾺ ΒΕΟΥΚῈ ΒΒΕΥΒ ΤΗΛΟΤΑΤΕ. τῷ 

ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, χαὶ δοξάσωσι τὸν 
Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ᾿ χαὶ τοῦ ἀπο- 

στόλου παραγγέλλοντος, ὅτι Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε π 
, 

πι- 

- ᾿ " »Ὲ - -- γετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε" 
ἵνα ὃ θεοσεδὴς μήτε τῆς παρούσης, " μήτε τῆς μελ- Β 
λούσης δόξης ἀντιποιούμενος, τὴν δὲ πρὸς Θεὸν 

ἀγάπην πάντων προτιμήσας, παῤῥησίαν ἔχη εἰπεῖν 

μετὰ τῶν προχειμένων τό: Οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε 
μέλλοντα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης 

τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Γησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν" 

αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰπόντος " 
᾿Εγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν " μου " χαὶ, ὅτι Ὃ ἀφ’ 
ξαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ ὁ δὲ 
ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, οὗτος ἀλη- 

θής ἐστιν. 

τϑρίγα ὕοπα, δἱ σἰογὶἤσεπι Ῥαίγοπι υδείγιθπ, 

ψιιὶ ἵπ ο(δἰϊς 65 : ἰϊουιαιθ Αροβίοϊο 5ἷο ργφοῖς- 
Ρἰθπεὶ : ϑένδ πιαπαμςαις, εἶν δ ιεῖς, σἴρο 4111. ὧν: μον 

{αοεϊεἰς ᾿ οπιπῖα ἐπ αἰογίαπι 1)6ὶ Καοί(6 : αἱ Ἰ)εὶ 
οὐ ον, πθάπ6 με βθηεὶ ποθ Γαΐαγα σ]ογῖα ιφο- 
51, 50 1)δὶ ἁπῆονθ Οπμη 5 ἀπίθροβίίο, ροϑϑὶς 

ΡΥφῖον θὰ, 4185 Ργδο μη ἶδϑὰ δῖ, πος σοη ἢ ἀθηίογ 
ἀΐοονο : διέχει ἱπδίανπίία, τιϑη τε [μγα ρμοϊογιιτεὶ Πίοπι.8.38. 
πος Ξέραγαγό ἃ οἰιαγί(αίὁ [)εἰ, ψια» ὁδὶ ἱπ Οἢιγίσιο 59" 

“΄ἐδιε ])οπεῖτιο πιοσίγο. Ῥϊοῖς δηΐῃι ἴρ56 ΤΟμΉΠιι5 

Ποϑίοῦ 965115 ΟΠ γιβίιϑ : ἴσο ἀμίθην ποτὶ {ιμΕΤῸ σαπ.8.50. 
δἰογίαπι πιεαππι. Τίθι, (κεῖ ἃ Ξετπείΐρϑο Ἰοφιίίιιν,, ᾿νἱὰ, 7.18, 

εἰογίαμι ργορτίαπι ἡιωτγὶς : φαΐ ἀμίοπι ιν 

εἰογίαπι ἐ71|5, ψιὶ πιΐϑὶζ διιπι, ᾿ς ϑόγαα ἐεί. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Τ΄. 

Τίς ὁ τρόπος τῆς ἐπιστροφῆς, ὅτε περὶ ἀοράτου 

ἐστὶν ὃ λόγος. Ο 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ὋὉ μὲν τρόπος τῆς ἐπιστροφῆς ἐν ἐχείνῳ τῷ ἐρω- 
τήματι δηλοῦται, ἐν τῷ, πῶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτημά- 
των ἐπιστρέφειν χρή. Τὸ δὲ περὶ ἀοράτου εἶναι τὸν 
λόγον, μνημονεύσωμεν τοῦ Κυρίου, ὅτι Οὐδέν ἐστι 
χρυπτὸν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. Καὶ, ὅτι “ Ἔχ τοῦ πε- 
ρισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα. 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΑΤΙΟ (6ς(. 

Οἰεῖς πιοίίιις σοτινογ σι οτιῖς, οι εἶδ τὸ σιν ἀϑρο- 

αἴτει ποσὶ οαςθτιῖθ ξΈγηῖο δεῖ. 

ἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

ϑᾶη6. το τι5. σΟΠ νοι βοηἷα ἀθοϊαγαίιν. ἱπ θὰ 
αυιδοβείοπθ, ἰπς {πιὰ (ιιδβἰ ἔπ 6ϑῖ, αι πιο ο οοη- 
γε ο 6 56 ἃ ρϑοοδιῖβ Ορογίθαϊ. ΤΠ01 ἀπ !θ η} 5ΘΓΠΊῸ 

65: ἐδ στὸ Θου]ογι πὶ δοῖθπι [πρὶ πἴθ, ΠΠ ΘΠ ΠΟΥ Π115 

Του] ηΐ, Φαϊ αἷὲ : δύ δπι αὐοοοπάϊιιεηι, ψιοιῖ δίαιίλ,ιο. 

σιοπ ἐοσποσοοθίμγ. Τἴθπι, ἔα αὐιιπαάαπίϊα οοτγαϊς ἘΝ 6.45. 
ο5 ἰοφιεῖίιτ. 

ΦΕΞΞΕΞΞΞΞΞΞ --  ππἔἕ«ο«ιο σ«-«-- π΄ π΄ π΄“ Ξ--Ξ---------------------:.5.:..:.:5:5::2 3 3 Ξ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΑ΄. 

Ἐὰν δὲ εἴπη, ὅτι οὗ χαταγινώσχει μου τὸ συν- 
ειδός. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. Ρ 

Τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν σωματιχῶν παθῶν συμθαί- 
νει. Πολλὰ γάρ ἐστι πάθη, ὧν οὐχ ἐπαισθάνονται οἵ 

ἀσθενοῦντες " τῇ μέντοιγε τῶν ἰατρῶν σημειώσει 
πιστεύουσι μᾶλλον, ἢ τῇ ἑαυτῶν ἀναισθησία προσ- 

ἔχουσιν. Οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν τῆς ψυχῆς παθῶν, 

ἃ Ῥτὸ μὴ ἐἀεηάτπι ουγανἑπιι5 μήτε ἐχ ἄποθι5 (ο- 
ἀϊεῖθι, διεαιῖπη ἤδρ. ρυίπιις σχῇ εἰπ 

» Απείψυϊ ἀπο Πἰρτὶ τὴν δύξαν τὴν ἐμήν : 4ὰο Ἰοοο 
ἴῃ Ἀὸρ. ρῥεῖπιο οἱ ἵπ Κ᾽ ο55, αἀάίτιμι ἐβὲ 1, ἀλλὰ 

ἹΝΤΕΒΕΑΟΘΆΤΙΟ Ο606Ι. 

Θεοά κἱ ἀϊχοτὶς ψμῖς : τα πιὸ σοπεοϊοπίϊα τιοπ 
οοπαοπισιαϊῖ. 

ἘἈΒΒΡΟΝΕΙ͂Ο. 

Πος ἀροϊάϊε δεϊαπι ἵπ ΤΠ Ι5 σου ρογὶβ. Μα]εὶ 
δηϊπῦ ϑαπῇ την ἷ, 405 ΠΟῚ δϑῃεης φορεῖ : οἵ 

ταιπδα ππθάϊοογιιπι ροϊι5 ογθάπιης ΟΡ βογυδεϊοηὶ, 

ἀιιᾶπι 5110 ᾿ρϑουιπι 5ΓΠΡΟΥἹ αἰτοπάδπι. Ἠμὰπς δά 
πιοάππι οἱ 'π ΠΟΥ ὈῚ5. ἀπῖμηϊ, ἤθο 65, ἴῃ ρϑορδεῖβ, 

τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντός με π 

ς Ἑάϊῖ εἰ Ἀερ. βεσαπήι5 ἐχ περισσεύματος τῆς χαρ- 

δίας λέγει. Απεϊχαὶ ἴγο5 Πρ γὶ ρσαΐεν Ν᾽ οβ5. αὐ ἴῃ οοη- 

τότ. 



“ἢ 
ἽῚ τλ0 

δὐϊαηηϑὶ 415, ρϑοσδιὶ μδχα ΘΟΠΒΟΙι5, 56 ἴρ56. ΠΟῚ 

αὐσιαΐ - Πάθμι ἀπιθη 661 115 ΔΊ] θ ΓΘ, 4] γῈ5 

1Π|{πι5 πη 115. νάνι ροβϑιπί. ΗΟ. ῬΥΩΘΘ ΕΘ. ηΐ 
βᾷ ποῖ ΑΡροβίο!!, 411 οὐπὶ 46 διὰ ϑἰποθῖᾶ ουϑα 

Το ἰπτιτη ἃἰδοοπ6 Β181] ἀπ᾽ ἐαγθηΐ, ἀπ! θη ΐο5 

δίαιιλ. 50. τγηθη, ζγπις ἐπ νοϑὶς ἱγαοί πιθ, Ῥοἵϊιι5 Το μλἸ Πὶ 
21. ᾽ . ΦΡΝ το - 

σου 5. ογεαϊάθγθ, αἰβϑι ἀθ]ραπίατθ, ἃς ἀἸσθΡαηΐ : 
Τρῖς ἐδεν 52. γμπηιημία ΘρῸ σιίηι, [)οπιΐπθ ἢ ΑΘΓ 5. ἀυιτθ ΠῈ 

Δ ρϑιιπη ἀοοθὲ πὸ5 βαποῖι5 ΡΘΕΓ5, {π| 6χ νϑμδ- 
τ 6 Π1Ὶ Βα Πα ῖΘ πο ὙΠ} ΦαΪ6 11 510] ΟρΡΘΓᾺ ΠῚ ἃ 
Τοιΐπο δὲ Π6Ὸ δὲ ΠΙΔΟΊσΕΡΟ Ρ ΘΕ : 564 [Δ 6 Π 

ΟἸ1ΠῚ Θϑϑϑῖ 5101 Ῥθυβιιαβιβ5] ΠῚ ΠῚ γΘΡὰ 6556 ῬΟΙΠΏΪηὶ 

σύαπ α3.. νοῦρὰ, 0] δαάϊνι, δὲ ποτὶ ἐάν εγο ἴθ. ποὸπὶ μάθε 

ΒΝ ν 9. Ραγίθπι τπθοιιπι, ἀἴοῖε : οπ ἰαπίϊιπι ρμϑάες5 πιδος, 

σα οἱ πιαπιις, εἰ σαριΐ. 

ΙΝΤΕΒΒΟΘΑΤΙΟ ΟΟΟΘΙΙ]. 

“«1π δα οἶα ροπατία Ἔγοσατσιίη οἱΐ δα ογτιὶς 

ἱπορίνιι5. 

ΒΈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΔΠΗ Ν: 56 δ χὰ Ποπιπα5 ἀἰκουῖε, σι 5ιεηι παῖ 5515 τεῖσὶ εἰ 
»ἡ. 
“ὐια. ν. 36. ον 5, {τι ροτίογιιπί ἐἰοπιιις ]σγαεῖ: εἰ, δῖοπι ἐσί 

δοπιιπι κι 6 ράτιοπι {ἰίοτιεπι, δὲ ῥσο γίσετο οα- 

ηἶδιιδ; δὰ πῶ νἱνὶβ Π6Ὸ ἀἸοατ5 ἀδβεϊπαῖα ϑιηΐ, 
ΠΟΙ ΠΘΟΘ6556 δϑὲ ἴπ {0 5}1}06ϊ ΡΓΟ Ή 5Ο116 ᾿ΠΒΈΠΏΘΓΘ. 

τῦίγιιπι ἀαΐθπι ἤθυὶ ροϑϑὶὶ φιοα ἃ τη] 6 γα, {1185 ΟΡ 
Τὐϊα. «27. άδπι Ἰαάαϊαν, ἀϊοία πη οϑὶ, Ετίαπι, 71) οπιῖπι 

γιαπι δὲ οαἰοἰϊὶ φαΐ ἀθ πιϊοὶς φιθ οαάιμιξ ἐδ 
γπθπσα ἀοπιϊπογιτν 5ποσιιι; ἰὰ ἴῃ ΘΟ ΠΟΠΙΪ 51- 
τπππὶ 51 Ὁ ἄγ ὈΙ ΓΟ, ΘΟΠΊΠΏΠΠῚ ΘΟΓΡΊΙΠῚ, 41] ΒΘΟΌ ΠΕ ΠῚ 

Ἰρβιπι Ῥγδδαηΐ, δοσθάθῃίθ ΘΟΠΒΘηΒῈ : αΐ 6Χχ 
θα ΠπἀΔ πε 501], γϑὶαξ δου Ρ ΠῚ Θϑῖ, ΘῈ ΡῸΡ ΡΟΠΟ5 

δἵ πιά ]οβ ΟΥΙΆΓΕΤ, 

δήαικιλι. ἢ 
5. 

ἃ (οάεχ (ΟἹ]Ρ. πρὸς τὸν θ 

ὁ Βορ. ῬΥΙΠητ5 ξομες ἔρον 

τὴ 

ὕ ἁγί του Πέτρ οὐ ἐστὶ 

μαθεῖν, ὅτι διαπύρω. 

5. ΒΛΑΒΙΠΙ ΟἸΒΑΒΝΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. 

» 

ιϑ 

ἈΚΟΗΪΕΡ. 

3, 
επ 

- 
αμα ᾿ 

ρτημάτων, χἂν ἑαυτοῦ τις 
᾿ , ᾿Ὶ .- μὴ χαταγινώσχηῃ, μὴ ἐπαισθανόμενος τοῦ ἁμαρτή- 

,ὔ - 

τουτέστιν, ἐπὶ τῶν 

, - 

μᾶτος" τισεενεῖν βέντοιγε ὀφείλει τοῖς δυναυένοις 
Ὁ 5 Ὰ 

πλέον ἰδεῖν τὰ ἐχείνου " 
“- φεντυ. δ Α “ 

τὰ τοῦτο δειξάντων μὲν τῶν 

ἐν πληροφορία ὄντες τῆς 

ἑαυτῶν ἘΠ τρ δε ἅ πρὸς τὸν Κύριον διαθέσεως χαὶ 
Ἐ ποτα ΕἸ 
ὑμῶν παραδώσει με, τῷ 

ἁγίων ἀποστόλων, ὅτε 

ἐξ 
ες 

ἘΞ Στ 
τευσαν μᾶλλον, χαὶ δἰες ρον 

ἀχούσαντες, ὅτι Εἷς 

λόγῳ τοῦ Κυρίου ἐπί 
πὰς , 

τὸ λέγοντες, Μή τι ἐγώ εἶμι ἀκυρεῦε σαφέστερον 
᾿ - -- 

δὲ ἡμᾶς τοῦ ἁγίου Πέτρου διδάσχοντος; ὃς διχπυρο 

μὲν ταπεινοφροσύνη παρ αύτειται τὴν ὅπὴρε εσίαν τοῦ 

Δεσπότου χαὶ Θεοῦ χαὶ διδασχάλου - ἦ πληροφορία 

τῆς Θλμ ας τῶν τοῦ Κυρίου ῥημάτων ἀχούσας, 

: Ἐὰν μὴ γίψω σε, οὐχ ἔχεις μέρος Ππτ Ὁ Ἐβου 

; Νὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖ- Ί ᾽ Χ' 
χαὶ τὴν χεφαλήν. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΤΒ΄. 

Ρ ρε  ἈΦ ΕΥ̓ υρῖτ 5 , ᾿ ΩΝ, - ΄ - 
Εἰ θγ, ἀπὸ τὴς οἰχονομιας οιόοναι τοις ἐνδεέσ!: των 

ἔξωθεν. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ἰ μὴ εἰς 

τὰ πρόδατα τὸ ἀπολωλότα οἴχου ᾿Ισραήλ᾽ καὶ, ὅτι 

ξ Τοῦ Κυρίου εἰπόντος, Οὐχ ἀπεστάλην 

ΠΥ δος ᾿Ξ ᾿ ΕἼ “- , ᾿ 
Οὐχ ἔστι καλὸν λαδεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέχνων, χαὶ 

βαλεῖν τοῖς χυναρίοις " τὰ διατεταγμένα τοῖς ἀνα- 

χειμένοις Θεῷ οὐκ ἀναγκαῖον εἰς ἀδιαφόρους παρα- 
“7 3 δὶν ν ᾿ ἀν ᾽ αἴας 

ναλίσχειν. Εἰ δὲ δυνατὸν γενέσθαι τὸ εἰρημένον πὸ 
, Ναὶ, ίστει γυναιχὸς, ὅτι 

τ Ἀ δ τον ᾿ ᾿ ΠΕΗ͂ΕΕ οὶ Ἐξ ΠΑ Κύριε " καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων 
τ' τῆς ἐπαινουμένης ἐν 

- ᾿ - Ἂς Ὁ ΄ - , 3 

τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν χυρίων αὖ- 
Κα συστὰν Ξ ᾿ ᾿ ᾿ 

τῶν ἐν τῇ τοῦ οἰχονόμου ἀναχείσθω δοχιμασία 
Ξ ΦΉΙΣ: 5 

μετὰ χοινῆς τῶν μετ᾽ αὐτὸν προεχόντων “νώμης " 
Ὁ ΝᾺ ’ 

ἵνα ἐκ τοῦ περισσεύματος ὃ ἥλιος, καθὼς γέγρα- 
Ν ΝΥ ’ 

πται, ἃ ἀνατείλη ἐπὶ πονηροὺς χαὶ ἀγαθούς. 

ΓΜ εἴογεβ φααΐπον ΠΡτὶ πλυροφορία. ἘΔΙΕ πλυροφο- 

ρίαν. 
ὁ Ἐδτε ἀνατέλλη. Οοάεχ Ὑο55, εἴ ἃ]1ὶ ἄτιο ἀνατείληι- 



ΚΕΟυῈ ΒΒΕνΙὰ δ ΤΑΛΟΤΑΤᾺ,, ΤΛῚ 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΤΓ΄. 

Εὶ ῥ - Η͂ , ΄ " , ᾿ ἰ χρὴ τοῖς παρὰ πάντων λεγομένοις ὑπαχούειν ἐν 
᾿ ἀδελφότητι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ ἐρώτημα τοῦτο πολλὴν δυσχέρειαν ἔχει τῆς 

ἀποχρίσεως. Πρῶτον μὲν, ὅτι ἀταξίας ἔμφασιν φα- 

νερῶς δίδωσιν ἐν τῷ παρὰ πάντων λέγεσθαί τι, τοῦ 
ἀποστόλου λέγοντος - Προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λα- 

λείτωσαν, χαὶ οἵ ἄλλοι διαχρινέτωσαν ᾿ χαὶ τοῦ 

αὐτοῦ ἐν τοῖς μερισμοῖς τῶν χαρισμάτων, ἴδιον ἑκά- 
στοῦ τῶν λαλούντων τὸ τάγμα τάξαντος, ἢ ἐν τῷ 

εἰπεῖν" “Πἰχάστῳ ὡς ὃ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως" 

χαὶ ἐν τῷ ὑποδείγματι τῶν μελῶν τοῦ σώματος 
σαφῶς μὲν παριστῶντος ἐν μέρει εἶναι τὸ μέρος τοῦ 
λαλοῦντος, ἀχριδέστερον δὲ διευχρινοῦντος ἐν τῷ 

εἰπεῖν - Εἴτε ὃ διδάσκων ἐν τῇ διδασχαλίᾳ,, εἴτε ὃ 
παραχαλῶν ἐν τῇ παραχλήσει, χαὶ τὰ λοιπά ̓  ὡς 

δῆλον ἐχ τούτων εἶναι μὴ πάντα “ πᾶσιν ἐπιτετρά- 
φθαι, ἕκαστον δὲ ἰδίᾳ κλήσει μένειν, καὶ κατορθοῦν 

ἐπιμελέστερον τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου πιστευθέν. “ Δεῖ 
τοίνυν τὸν μὲν προεστῶτα τοῦ χοινοῦ, χαὶ διατασσό- 
μενον τοῖς πᾶσι, μετὰ πολλῆς δοχιμασίας ἐγχειρι- 
σθῆναι τὴν φροντίδα ταύτην, χαὶ ἑκάστῳ χατὰ τὸ 

πρέπον ἐπαγρυπνεῖν τῇ μερίμνη , ὅπως εὐαρέστως 
τῷ Θεῷ,, καὶ ἐστοχασμένως τῆς ἑκάστου ἐπιτηδει- 
ὁτητός τε χαὶ δυνάμεως πρὸς τὸ χοινῇ συμφέρον 

διατάσσηται, χαὶ ἐπιτάσσῃ " τοὺς δὲ ὑπηχόους, τῆς 

εὐταξίας φυλαττομένης, χαὶ τῆς ὑποχοὴς τὸ ἴδιον 

μέτρον γνωριζούσης, μεμνῆσθαι τοῦ Κυρίου λέγον- 
τος " Τὰ πρόδατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου “ ἀχούει, 
χἀγὼ γινώσχω αὐτὰ, χαὶ ἀχολουθοῦσί μοι, χἀγὼ 
ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς " χαὶ προειπόντος, Ἀλ- 

λοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν, ἀλλὰ φεύξονται 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὖχ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν ἴφω- 

νήν᾽ καὶ τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, ὅτι Εἴ τις ἕτε- 

ροδιδασχαλεῖ, καὶ μὴ προσέοχεται ὑγιαίνουσι λό- 
γοῖς τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, χαὶ τῇ .. δον πιοπῖντις Τοοπεϊνιὶ πιοσίτὶ ]}651ι ΟἸιϊοιϊ, εἰ εἰ 

ἹΝΤΕΆΚΟΘΑΤΙΟ ΟΟΟΘΠῚ. 

«{1π| πὶ [γαΐϊγιιτα σοπιιτίίαί ἐὶς ψια ὦ σιιῖνιι5-- 

ἰδεῖ εἰϊοιιπίιν, ον οαϊοπάιιι σἱΐς 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οὐωϑιϊοηὶ ἐπιῖο πὸ πλι] το ΠΟρΌ ΓΟ γοϑροπάογὶ 
πὸπ Ροίοϑί. Ῥυΐμιιπι αυ δ πὶ, αυο, πλλη] [Ὀ5[αὉ 

ῬΟΡΠΙΡΑ το μἶδ5. ἱπάἸ οἴ τι πὶ ΡΓΩΡοΙ, ὁχ 6, «ιοὰ ἃ} 

ΟΥπἾθλιι5. ΠΠατι} ἀϊοατι", οἰαπὶ ΑΙΡΟβίο 5 ἴσαι : 
Ῥκορϊιοίι ατιίοπι ετεο ατι ἐγὸ 5 αἰϊοατῖ : οἱ οιρίοτὶ τ. Οοτοιή. 

εἰἰγιιαϊοοπί. Τυϊάθιι ἴρ56 ἴῃ ἀοπονῖιπι ραν ἘΠ] ΟΠ ]ι18, 59: 
ῬΓΟρυΐτπ τι πιβου 5416 ἸΟ το ΠΕ15 οὐ ἀϊποπὶ οοη- 

ϑ{{ππ|{| 015. νου 5: Ζὐπ οι σοι 1) θιις εἰν δι ον. τα.3. 

πιδηδίγάπη ἤαεὶ. Ἐκ ἴῃ ΘΧΘΠΊΡΙΟ. ΤΠ ὈΓΟΡΙΙ ΠῚ 1 :ὰ, «. ἡ. 

σοΡΡρου 5, ῬΘου ἀν πὶ 6556. ἸΟ Θη 115. ἸθοιιΠῚ Ρ6- 5": 

δρίσιιθ οδίθπμ τι, ἃ. Θιΐαπι ἰαἴρδιιπι. ἀσοιιρα 1115 
ἀϊδιϊπρσαίε ὀχ ρ!ϊοατάατιο [15 νου 5, δέμο φιεὶ ἀοοθῖ γριὰ. υ.7. 

ἐπι ἀοοιτῖπα : σἷρο φιὶ ὀαἸιογιαἰπι ἐπ ὀα]ιοτίαπάο, ὃ: 

οἴο. Οἴιανο ὃχ Εἷδ ρ]απιιηι Θδῖ, ΠῚ Οπηηΐα ΟΠ ΠΪ-- 

βῈι5. βου πηϊϑϑᾶ 6556. : 564] «606 16 τπι1Π] 6 ΘΠ] 116 
ἴῃ 511ὰ νοσαῖίοπθ πΠΔ ΠΟΘ, ἁἴάζαθ ᾿ἃ αιοά ἃ Πο- 
πιΐποὸ σΟπογ ἰτιπὶ 6δ1, αἰ ]Π ΘΠ Εἶτπ15. ρου ἤσθθ, Ῥὰν 
ἴζαιιο {πϑυῖξ θῖιπλ, Ζαΐ Ῥ ΘΟ ΠΟ ταν ΘΟΠΊ Πα Π [1], 
ΡΓδΡΟπΙ ταν τι Οπηη θιι5, τη. ] 0 ΟΠ ΘΧΑΠΙΪΠΟ 

Πᾶπο ΟἸαΓᾺ ΠῚ 5150] ρ6 6 : ᾿τὰ τι ΘΟΠ ΒΤ ΘΠ 50}]10]-- 
ταάϊπο νἱβῖ!θΕ ῬΥῸ 5 πρα] 15, τὶ Τ)60. θ]δοθπο, οἱ 
μα ΠΠταιὶ5. ἂς νἱγα πὴ οὐ] ιϑίιθ. Ππαθρῖτα. γατῖο πο, 
δ σοπηηιιπηο σοι πηοάτιηι δα ποῖα! ΤΠ] ΡΘΡΘΙ τ : 
ϑα Π νονὸ, ϑουναῖα αἰἸβοιρ! πα, δὲ ορϑάϊθη- 
αἶα Πϊπ 65. δι105. ἀσποβοθηῖο, ἀθθθ πὶ ΠΠΘΙΠ] ΠἾ556 

Ποιηϊπὶ,, αὶ αἰχὶς : Ονος πιθρ υοθοθπι Πιθαπὶ οαπ. τὸ. 
αἰμαἑιιῖ : οἱ ὁρῸ ΘΟΒΠΟ500 Θα5.7) εἴ 5θηππίιν 57: 38. 

γῖ8 : οἱ ὁρὸ υἱΐαηι (δἰόγπαπι (0 οἷς : γὑθοον- 
ἀἰανίαιιθ διαπὶ Ῥυΐι5. ἀἰχῖθδθ : αὐ ἰόπιίηι ἀπ θη Τνίάυυ. 5. 
ποη δοητθπ μι, 5θῳ {ιβίοπε αὖ 60 : σιιῖα πογὶ 

πονογισιῖ τοσοπι αἰϊοηογιιην ἡ οἵ ΑΡΟϑίο αι. ἰτὰ 
Ἰοχαΐ, δὲ φιιῖς αἰϊίον' ἀοοοί, εἰ ποῖ ἀὐοϑαϊε ςαπὶς τ. Τίμι. 6. 

ΕἸΣΙΝ: 

χατ᾽ εὐσέβειαν διδασχαλίᾳ, τετύφωται,, μηδὲν ἐπι- Α φιί ςϑοιπιάπιπι ριθίαίεηι 65,, «ἀοοίγίνι, σι ρόγϑιις 

ΡΡοβι {ΠΠιι4|, ἐν τῷ εἰπεῖν, ἴα ἴῃ Ν' οϑϑὶϊ νοιονὶ Πρ γὸ 

οἵ τὰ αἰ 15 ἀπ ονιια Ἰορίταιν, μιὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾿ ὃ δεῖ 
φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν " ἐχάστῳ εἴο. ολ 

Ρμίμς δαρενὲ ἡ“απὶ ὁρονίεῖ σαρενο, σοεὶ σάρονο αὐ 50- 

ὑνιοιαίοπι. 

"Λαιχαὶ ἄπο πρὶ πάντα ἑκάστῳ, 

ἃ (οῖοχ γοβς. σπουδαίως. δεῖ δὲ πάλιν. Μοχ ΟΟἱΡ». 

ἐγχειρίζειν τὴν φροντίδα, ϑυιθίηάς Οὐοίοχ Νο55. χατὰ 
τὴν πρέπουσαν. 

ὁ  Όβο νοι Προ σ οἵ ΠῚ ἀπὸ ἀκούουσι, 

ΓΒΟρ. ρυΐπιις οἱ (0}1ν. φωνήν" τοῦ δὲ ἀποστόλου 



Τὶὰ. ν.5. 

:. 717ε6ς 5. 
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Οαιι. 8. 

ΑΝ, ὙΠ κὴ ὃς. 

τλὸ 5. ΒΆΘΙΓΙΙ ΘΕΈΒΛΚΕΚ 

δε, πὶλὶϊ φοίοτις τ οἱ 18 αι ἀροί4θν6 βο]θηϊ, 

δηιμμογα 15, ἀα Π1οἷι - ϑϑοθάθ αὖ ἢιΐς χιιὶ ἐ)ιι5πιοάϊ 

δε τ οἵ Ὑαγϑιι5 ἅΠ10 ἴῃ ἰοοο,, Ῥγορἠιοίϊας ποῖ το 

ΞρΟΓΠΟΓΘ : Οπιπία ργούαιίθ : φιοά δοπίιν 65, 

ἰοηθίο : ἂν οπιπὶ ϑρθοὶθ πιαία αϑϑείϊπιοίο ὑο5. 

ΟἸια πιο θη 81 σαὶ ρίαπι ἀἸοῖ ταν βθοιππιπὴ τηὰη- 
ἀαίαπι Πομηἰ πὶ, ἀὰϊ αἰγ σίταν Δ τηὰπάαζιμ 1)0-- 

μλΪΠϊν, Θ Ια πιϑὶ που εἶδ πη μὰ5 ἱπσογαΐ, ΟὈΘἀἸθη πὶ 

δϑί : δἷη. δυΐθιη ΔἸ ζαϊὰ ρυθθῖον τππδπάδιιπι. δὲ, 

ἀὰϊ πιαπάαίαμπι [66 11, ΘΟ ϊα πδὶ ΔΉ Θ]5. ὁχ οΩ]0, 

δι} Δ]14 115. ΘΧ ΔΡΟΒ[Ὸ]} 15. ρυθθοῖρίαι, οἰϊαπηδὶ ρνῸ- 
μλϊ ται νἱΐαιη, διϊατηϑὶ που θη τα ϊπ ΓΘ αι", Π.}}}0 

00 ΟΡ οι ρο ἃ πτιη δῖ, οαπη ΑΡΟβίο 5. α1- 

χϑυῖτ: Διοεὶ πος ἱροὶ, αἰ ἀπσϑίις ἐε εἰίο ὀνατ- 

βοἰϊτοὶ υονὶς ργιογημαπν μος ἐναπρεϊίτανῖ- 

τι υοὐϊς, «πιαϊλόπια 5}. 

ΘΑΡΡΑΠΟΟ, ΑἈΟΘΗΙΕΡ, 

΄ ΟἿ ᾿" στάμενος" μετὰ δὲ τὰ ἐπισυμθαίνοντα ἐπαγαγόντος" 
ΠΉΡΝ: τ ς δὲ 

᾿Ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων" χαὶ πάλιν ἀλλαχοῦ" 
ἶ - 

Προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε - πάντα δοχιμάζετε, 

τὸ χαλὸν χατέχετε, ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ 

ἀπέχεσθε. “Ὥστε εἰ μέν τι ἐστὶ χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ 

Κυρίου "λεγόμενον, ἢ πρὸς τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου 

χατευθυνόμενον, κἂν θανάτου ἀπειλὴν ἔχη, ὑπα- 
, ΤΟ 5.57 Φ᾽ 2 ΄ 3 ᾿ ᾿ 3 

χούειν χρή᾽ εἶ δέ τι παρ᾽ ἐντολήν ἐστιν, ἢ τὴν ἐν- 
, Ἁ ΕΣ πς ΕΣ - Υ̓ 

τολὴν παραδλάπτει, χἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, ἤ τις 

τῶν ἀποστόλων ἐπιτάσση, χἂν ζωῆς ἐπαγγελίαν 
ΠῚ μ᾿ , (Ὶ Α “Ὁ - 5" ΄ Ἁ ἔχη, κἂν θανάτου ἀπειλὴν, οὐδαμῶς ἀνέχεσθαι χρὴ, 

τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος" Κὰν ἡμεῖς αὐτοὶ, ἢ ἄγγε- 

λος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελι- 

σάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 

Ξ--.---------.-.-..-..-..-ο..ἘΦ.Ἑ.-:Ψο.Ψ...-..-.-..-.ο..-.--.--ὉτῦὉῦΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΠΤΠΤΠΠΠ “-πΠΠπ----------- - -  ο- - --- Ἕ- ζ6᾿Ξ 

ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΟΙν. 

{Πιγιιπι ΡΥῸ ἱὶς φιὶ γγαιγίνιις ἰγααϊίϊ φιιτιῖ, οἱξ 

αἰϊχιιϊα αοοἰριοπάμπαν ἂν ὀογιεηὶ ργορὶπηιῖς, οἱ 

γιάρίαπι υεἰϊπι ἄατε. 

ἈΒΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Ἡ υ]τι5. τοὶ ορα Ππ4ἸοἸ απητι6 αἰτῖπθὲ δα ργῶ- 
(δοΐπηι. 564 τἀπιθη δὶ τηθὰ ϑθηίθητα ΘΧΕΪΡ ταν", 

δχιϑιϊμηο οὔ θη οι] ἃ πλι]εἰ5. Πηαρὶθ. ΥΘΠΊΟΓ ΠῚ 
1νῖ, οἱ δὰ Π4οἱ τ Πποδιοπθπν [Ὁγ6 α{Π] 15, δὶ 6} 5- 
γμοαϊ τοριάϊθητι" τητιπθυὰ. ΝᾺ ΠῚ δὶ ΘΟ ρΙΔη Γι), 

Ῥυϊπιιην ααϊάθηι. οοπεποὶς ῬΥΟ θυ 5. Ρ]Θ μη 116 
αἰοἱ σοπηπιπηϊταΐοπι. θη 6 χ θὰ στὸ ἡΠπῶὼ 1η- 
σοιμπηοά πηι παβοίταν, Ζαοά ργορίπαιιο θἐϊδηι ΘῸ- 

χὰιπὶ αἰ ααϊάρίαμν. ἀἰτα]θυιη τ, 6] τ] ἢ 5. ἄἰθειιν 
οοσοαβίο. Αἀ ως, 4φιοα σοοππάαιη ἰά αιιοά ἀϊοῖιιπι 
δι ἃ] Αροϑβίο!ο 46 1ἰ5 {αὶ ἴῃ σοπημλτη1 ΙΟ00. 5ιιἃ 
Θάοραηι δἰ θοναπίαιιθ, πιϑὰὶ γϑηΐδι ΠΠπ4 : ΟοηΓ (π- 

ἀἰϊεὶς δος φιῖὶ ποη παϑεπί, οἵ ο)υβιηοάϊ ρ]θνάηιιθ. 

Οὐανο οὶ ἱπά6 τοῦ Θσοαϑίοπθθ. Δ ρϑοσαπάπιπι 

ΠΑΒΟΔ ΠΡ, ΟρΡΟΡο ΡΥ ΘΕ πὶ 65. δ) ιϑιηοάϊ ἀοπὰ ΠῸΠ 
Δοοίρονο, 56 ρυδροϑι ἀνθ τνῖο. ρθη το, αἱ 

Ἰπάϊοοι οἵ θχροπάας ἃ ἀυῖ]ιι5. Θὰ Δοοῖρὶ, οἱ πὸ- 
μ]0 40 ἀἰδροηβανὶ ορονίθαϊ. 

4 ΠΙα, ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων, ποπ το α11ὰ βιιπὶ 

ἃὉ ἀποίοτο  αἱραϊαι, αὐ οοντο ἴῃ θὰ Πάτα ποῖ Ιοσιιη- 

ταν, Νὲς ἴϊα αὐαϊτο ροϑὲ Ἀθρ. ῥυίμιβ πάντα δὲ δόοχι- 

μάζοντες. 

ΡΜ λεγόμενον, πρὸς τὴν ἐντολὴν χατευθύνομεν, χἂν 

θάνατον. Βδρ. του. Ὁ ἴπὶ οοπίοχία ; πθῸ αἸῖτου Ἰορὶ- 

τὰν ἴθ ἀπολεῖς ἰ1ῖς Οοαϊοῖθιις, αἰδὶ αιιοά {Ππ||, τοῦ 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ὙΔ΄. 

Εἰ ὑπὲρ τῶν παραδεδομένων τῇ ἀδελφότητι παρὰ 

τῶν οἰκείων, θελόντων διδόναι τι, χρὴ δέ- 

χεσθαι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Φ Ἧ ᾿ τον , “Ὁ - 

[ Ἡ τούτου φροντὶς χαὶ δοχιμασία ἀνῆχε τῷ προ- 
- Α π ΕἸ Φ. Α , μ᾿ , 

εἐστῶτι. Πλὴν, ὡς χατ᾽ ἐμὴν γνώμην, λογίζομαι 

ὅτι μᾶλλον ἀπρόσχοπόν ἔστι τοῖς πολλοῖς, χαὶ εἰς 

οἰκοδομὴν τῆς πίστεως ὠφελιμώτερον τὸ ἀπωθεῖ- 
᾿ 5 ἀρ τν τδὸ Ξ 

σθαι τὰς τοιαύτας χάριτας. ἔχ γὰρ τῆς ὑποδοχῆς 

πρῶτον “ μὲν συμδαίνει χαὶ ὀνειδισμὸν κατὰ τοῦ 
-Ὡ - " ἊΝ, Ἁ 

χοινοῦ προενεχθῆναι πολλάχις. Ἕπειτα, ὅτι χαὶ 
- ,ὔ - 

ἐπάρσεως παρέχει πρόφασιν τῷ οἰχείῳ τῶν προσ- 
; 

ενεγχόντων. Πρὸς τούτοις , ὅτι χατὰ τὸ εἰρημένον 

ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου περὶ τῶν εἰς τὸ χοινὸν τὰ ἴδια 

ἐσθιόντων χαὶ πινόντων γίνεται τὸ, Καταισχύνετε 
δ Δ ΟΝ" ε ᾿ λλὰ - ΠῚ " δὲ 

τοὺς μὴ ἔχοντας" καὶ πολλὰ τοιαῦτα. Τοσούτων ὃ 
- ΄ 

προφάσεων εἷς ἁμαρτίαν ἐπισυμόαινουσῶν, καλόν 
Ε " ὰ »οΦ’ , - ᾿» Ψ: δΑ 

ἐστι τὸ μὴ δέχεσθαι τὰ τοιαῦτα, ἐπιτρέπειν δὲ 
μὰ Ἄς ν τη 

1.) τῷ προεστῶτι δοχιμάζειν, καὶ παρὰ τίνων χρὴ λη- 

φθῆναι, καὶ πῶς δεῖ οἰκονομηθῆναι. 

χυρίου, ἴπ οἷ5 ἀο5ϊῖν 
ς ἘΔΙῚ οἵ ἴτο5 ΝΙ35. πρῶτον μὲν ὅτι. Νοσοπὶ ὅτι 46]6- 

σἴπαις, Πἄθπι ταῖς Οὐ ϊοὶς βεζαθει. Μοχ (0]}. χοι- 

νοῦ προσενεχθῆναι. ϑιθῖπαε αἸλι5 ΝΙ5. τῶν προσενεγκάν- 

των. 
ἃ (οἷοχ (0]}. τὸ μηδέποτε δέχεσθαι. 



ΒΕΟυμῈ ΒΚΈΕνυΒ. ΤΚΑΟΤΑΤΕ. ῷ ἡ! 

ἜἜΞΞΕΞΕΞΕΞΞΞΞΞΞΞΞΞ33:::3:Ξ:::::.::::...:55::.:.:..:.::....:.5......5.:...
.5. 5... 25.5.25 ΠΔΦΔΠΠΠΔΠΠΠῸ ο΄ 

ἘΡΩΤΗΣΙῚΙΣ ΤΕ΄. 

Εἰ “δεῖ λαμδάνειν παρὰ τῶν ἔξωθεν, ἢ χατὰ χάριν 

φιλίας, ἢ προχατειλημμένης συγγενείας. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦτο τὸ ἐρώτημα τὴν ὁμοίαν δύναμιν ἔχει 

ἹΝΤΕΚΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΟΥ. 

ἔλιγιιπι σοπνοπίαί φεϊάψιαπι αἷν δαίοττιὶς ἀροῖς 
Ρέγθ, οἶνθ απιϊοιἰα, οἷν ρῥγίοτὶς ργορίπηιῖ- 

ἐαιὶς αταίία. 

ἘἈΕΒΡΟΝΒΙΟ. 

Οιιαβῖῖο με δαπηάθηι νἷπι μαροὶ ιιαπὶ 4 ερϑιῖο 
τῷ ἐρωτήματι͵, εἰ παρὰ τῶν οἰχείων χρή τι λαμ-- ΕΒ αἰῖογα, Απ φυϊάρίαπι ἃ ΡγΟρ πα ι15. δοοϊρίοπάϊιπι 

ξάνειν. 5ἷ1. 

ἘΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ τ τ -ττ---------------------- -----"---------- ΤΠ ῸΠΣΣΣΣ ΠΣ "1.1 Σ΄ “-Σ- 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Ἰς΄. 

Μετὰ ποίου τρόπου τὸ ἀμετεώριστον χατορθοῦται. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

3 “ “" 

Ἐὰν τὸ τοῦ ἐχχλεχτοῦ Δαδὶδ φρόνημά τις ἀνα- 
λάδῃ, εἰπόντος, ποτὲ μὲν, Προωρώμην τὸν Κύριον 
ἐνώπιόν μου διαπαντὸς, ὅτι ἐχ δεξιῶν μου ἐστὶν, 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΟΥῚ. 

Οιιοπιοίίο υἱϊείμ πιθτιῖῖς ἀϑοτγαίῖο. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΝΙΠλ Γιατ δἱ 45. ϑαπὶ πηθηΐθιη πα πϑυῖ, ἷπ 
40ὰ ογαΐ οἰθοῖιβ. 116 Πανὶ, 4υὶ πιοάο φυϊάθπι 

ἀϊσοραῖ : 

ἵνα μὴ σαλευθῶ " ποτὲ δὲ, ὅτι Οἱ ὀφθαλμοί μου ΤΩ πιθῸ 56πΊρ6γ, ψιοτίαπι α ἀοχιγὶς δεὶ πεῖ, τι 

διαπαντὸς πρὸς τὸν Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἐχσπάσει ἐχ 

παγίδος τοὺς πόδας μου " ποτὲ δὲ, ᾿Ιδοὺ ὡς ὀφθαλ-- 
μοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν χυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλ- 

μοὶ παιδίσχης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς" οὕτως 

οἵ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν. Καὶ 
ἵνα τῷ ἐλάττονι παραδείγματι σπουδαιότερον τὰ 
μείζονα κατορθοῦν φροντίσωμεν, ἕχαστος ἑαυτῷ 
5 λογιζέσθω, οἷός ἐστιν ἐνώπιον τῶν παρόντων, χἂν 
ἰσότιμοι τυγχάνωσι" πῶς τὸ ἀχκατάγνωστον ἑαυτῷ 

σπουδάζει χατορθῶσαι, καὶ ἐν στάσει, χαὶ ἐν περι- 

πάτῳ, καὶ ἐν χινήματι παντὸς μέλους, χαὶ ἐν φθέ- 

δοπιπιονδαγ; τηοάο νότος Θομῖϊ πιϑὶ 5οπιροῦ αὐ 

Τοοπιΐπιιπι ; φμοπῖαπι ἴρ5ε ἐνοἰ οὶ ἐδ ἰαηιεο ρε- υ5 
ἐἶδς πιθος ; τιοάο δὐΐθπι, Εοοθ σοι οομἰὶ ἙΩΡῚ 

ψόγιπι ἐπ πιαπίδιις οτπίποῦαην 5 ΓΙεΠε, οἵοις 
οοιὶ αποϊϊ ἐπ πιαπῖϑιις ἀοπιῖτιθ σώ : ϑρὰ 
οοιὶ ποςσιτὶ αὐ Ποπιΐπιιπι ΤΠ) διτπ τιοσίσιεπι. Αἴάα8 

τιΐ Γ65 Πιλ]ογ 5 ἀΠΠΠσθπτιι5. Ῥογασθπἀὰ5. ΘΌΓΘΠΊΙ5, 
πηΐποῦθ ὀχ ρὶο τὶ : γϑριΐθὲ ϑθοπ “5116, 
4118}15 ϑϑὲ σογᾶπι δἀβιαπιιβ, ΘΕ] απηδὶ 5 πὲ οαἃ- 
[65 : φυοιπιοάο βϑέαάθας ργεθϑίαγθ 56 που! ραῖ απ), 
ἴὰ πὶ ἴῃ οἴαπάο, ἔππὶ ἴπ δι θυϊαπάο, ἔπ πὶ οὰ- 

ματι. Ὥσπερ δὲ τὰ " ἀνθρώποις φανερὰ πρὸς ἀν- Βὶ ζυιήτιδ ποθ  εὶ τηοῖι, ἔπι ἴῃ ἀϊσεπάο, Οιοπι- 
θρώπους φυλάσσειν σπουδάζομεν, οὕτω χαὶ πολὺ 
πλέον, ἐάν τις τὸν Θεὸν πληροφορηθῇ ἔχειν ἐπό- 
πτὴν, ἐτάζοντα χαρϑίας χαὶ νεφροὺς » κατὰ τὸ γε- 
γραμμένον, χαὶ τὸν μονογενῆ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ πλη- 
ροῦντα τὴν ἐπαγγελίαν - “ Οὗ ἐὰν ὦσι δύο ἢ τρεῖς 

συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα,, ἐχεῖ εἶμι ἐν μέσῳ 
αὐτῶν - χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐπιστατοῦν, χαὶ με- 
ρίζον τὰ χαρίσματα, χαὶ ἐνεργοῦν " χαὶ τοὺς ἀγγέ- 

«ὕπιυς Με. εἰ χρή. Μοχ ΒἈεσ. βεσιπάιι ἡ χατά. 

Ἐδιι ἤτοι κατά. 
α (οὗοχ ΟἹ». ἑαυτῷ λογισάσθω. 

» ἘΔ εὐ Ἀες. βεουπᾶτ5 ὥσπερ δὲ τὰ ἀυθοώποις φυ- 

αὐτιοάαπι απΐθιη π᾿ οἷβ 4π|86 ἱπ ΠΟΠΙΪ ΠΙΙΠΊ ΘΟ - 

Ῥκγονίάοεναπι Τοοπιΐπιιπι πὶ σοπορθοίιι ος αι. τα τ 

Ἐναῖ: ,η. 

βρθοίαπι νϑηϊαπῖ, ἄθοιι5 ΘΟΓΔῊῚ ΠΩΣ 

δα ασΊ Πηι5 : [ἴα ΠΟ 16, πλιὸ πιαρ 5, δὶ δἱὲ α]1-- 

οὐ ρουϑιάϑα πὶ μα θ ΡῸ 56 δὲ Ῥρδιιπὶ ἱΠΘρΘΟΙΌΟΓΘΠΙ , 
4 βογιΐαῖαν οοτάα 6. ΓΘΠ65, τιξ 50 Ἰρ πὶ δϑὲ 
οἱ απἰσοπίταπι ΕἸ πὶ Ποῖ, αὶ ᾿πιρ]θὲ Ῥ ΓΟ πη ἶ551)1ΠῚ 
{Π4, σὲ βιογῖπε ἄμιο ὐδἰ ἐγὲς δοτιργοβαίς ἐπ 

ΔΙαιλ. 

ποπιῖπθ πιθο, ἱδὶ ϑδίην ἐπὶ ταθάϊο θοσιίπι ; εἰ ϑρῖ-- 2.0. 

λάσσειν σπουδάζομεν. ΑἸ ἄπο Μες, Ῥγαΐογ ὅοβς. τξ 

ἴῃ σοπίοχία, ΔΙΪφααπῖο Ῥοβὶ Ἀερ. ῥγίπιιϑ ἐξετάζοντα. 

ε ψείετες ἄυο Πἶρτὸ ὅτι οὖ ἐάν. 

122. 

: Ῥεαί.τ.1το. 

ι8. 



τοῦ 

ΠΕ ΤΕΝ γἰταπ ϑ ποία, 41] ΡΡδιάοι, Ραγεταραιο ἄομα, 

᾿ς: ἃο ΟἰΠοῖ τ δὲ ΔηΘ6]05. ὉΠ 1561} 5116. Οἰιϑίοε5 
κεῖ. τ8. Ἰαχτα ἃ φαοά ἀϊομιπι 68ὲ ἃ Ποιηῖηο : 7 Ἰάθί6 τι 

δοτιϊοπιτιαῖ ἐς τεππὶ δὰ ἢὶς ριιδιϊἰς : ἀϊοο ἐτιΐπι 

νονδὶς χιιὶα ἀπροὶϊ θοτιεπι ἵτι στο Σοπιροῖ υἱάοτ 

““ποῖοπι Ῥαιτγὶς τηιθὶ, ψιιὶ ἐπ οι ἰς δὲ ; 15 τη 5 

ΡΙανΊιι5. δὲ θη θ ἢ Γπ|5. οαραϊ, ΦΙΘΠΟ 0. οΟη1- 
ῬΙαοοπίθμι Π 60 ρῥἱθίαιθπι δον ϊ, ΘῈ 1τὰ ΘΠ 11 ΠῚ 
ἀἰθητο νϑΠ θη 5. ΡΘΥΓΘΟΙΠ 5116. 51 Ὀ]]Π1{π|}", 

Τ5αὶ.33.5. ΑἸ 6. Θ ΙΔ} 51 1141 ρϑυῇσθνθ δι πιθυῖ : δ πι6-- 

ἄΐσαπι 7) οτεϊγιετη, ἱτι οτητιὶ {ΘΠ ΡΟΥΘ : 5ΟΠΊΡΘΤ ἰατι5 

Ῥιαὶ. τ... Ἐ}π|5 πὶ ογΘ πῖθὸ ; ᾿ἰλάθιν {Ππ4 : ͵θαϊιανίιιτ' ἐπι 

ἰε56 ὁ}πι5 εἴθ ἀαὸ ποοῖθ : αἰ ΔΠΪΠηι5, Ὁ ΘᾺ Δ }1- 
Ἰδθ Ρουρϑιπαιηάιιθ πηθἀἸϊατ]ο πη ἃς ΘΟπ ΘΠ Ρ ]ὰ-- 

5. 

το. 

ΒΆΑΒΙῚΙ ΟΕΒΆΠΝΕΙ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

λους παρατηρητὰς ἑχάστου χατὰ τὸ εἰρημένο ὑπνὸ 

τοῦ Κυρίου, Ὁρᾶτε μὴ χαταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 

μικρῶν τούτων ̓  λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι 
αὐτῶν ἐν ἅ τῷ οὐρανῷ διαπαντὸς βλέπουσι τὸ πρόσ- 

ὠπον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς" πολυπλασίονα 
- ᾿ 

χαὶ σφοδρότερον ἀγῶνα ἔχει, ὅπως εὐάρεστον τὴν 

θεοσέδειαν κατορθώση,, χαὶ οὕτω τὸ ἀμετεώριστον 
πες 5 , ἐϑ Ἐανῆος 

σφοδρότερον καὶ ἀχριδέστερον βεδαιοῦται. τι δὲ 
χαὶ ἐὰν σπουδάσῃ πληρῶσαι τὸ, ᾿ὐλογήσω τὸν 

Κύριον ἐν παντὶ χαιρῷ " διαπαντὸς ἣ αἴνεσις αὐτοῦ 
2 - , ἢ Ἄ ᾿ ᾿ ε ψρ αδόλυσυ ἢ,» τὼ 
ἐν τῷ στόματί μου" χαὶ τὸ, “ Μελετήσει ἐν τῷ 

᾿ Ξ Ὁ ΤΟΝ ἢ ΣΌΣ Ἂς χα κ 
γόμῳ αὐτοῦ ἡμέρας χαὶ νυχτὸς, ἵνα τῇ ὁμαλὴ χαὶ 
Ὁ “- , Ἁ , - 7 ν 

διηνεχεῖ μελέτη χαὶ θεωρία τῶν θελημάτων χαὶ 

τῶν δοξῶν τοῦ Θεοῦ μὴ εὕρη ὃ νοῦς χαιρὸν μετεω - 

το πθ πὶ ψο]ιπίατπιπι ἂο ἀδογοίουτπι 1)61, ΠῸ]] τὶ ρισμοῦ. 

Ἰηνοηϊαΐ ἀρου γα ΠΕ] [ΘΙ 0115. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ ΟΟΟΥΠΙ. ἘΡΩΤΗΣΙΣ ΤΖ'΄. 

- . 3. ΠΟ 9, ΄ . , “ .» »ὔ μα 

Μιὰ αἰτογηιῖς υἱοῖνιις ἱποῖρίθη ἄχει οἷς ρμ5αὶ- Εἰ χρὴ ἐξ ἐφημερίας ἀπάρχεσθαι τῆς ψαλμῳδίας, ἢ 

ἰθγο, απ ργδοατί. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τη ποὺ ἰπἴθυ ἡλ]το5. 4ιὶ Ἰἀοποὶ {θυ πῈ ΓΘοῖτ5 

ΟΡ βοῦν θη", αἰ πε τι6 ραν νὶ ΠΙΟΠΙ ΗΠ [5 μὲ- 
τοῖν, ἃὰ} Πα ΠΠουθ 5. : ΠΟ] Π6. δ ]Ι1Ὰ 0 }}15. {1115 
ἃπὶ ἈΠΙΘΥ 5. ῬΟυβοπὸρ. (6 Θοῖτι5. ΒΡ 185. 50|5ρ6- 

οἴππι γϑ αι δυι, 4] θ᾿ Ὁ ΠΟ τ}, δὲ αιιαϑὶ σθοτουὶ 

ΘΟΠ ΘΠ ΠΟΥΘΉ ΓΙ 

τῆς προσευχῆς. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- 9; μιν , - “»,ὔ Ἃ »»ἤ ᾿ 

Τοῦτο ἐν τῷ πλήθει τῶν ἀξίων φυλαξάτω τὴν 
ΓΈ ΕἸ πΡ ΣΙ Γ " » τ Ὶ ἀδιάῳ κ᾿ τὸ εὐταξίαν, ἵνα μήτε εὐτελὲς χαὶ ἀδιάφορον τὸ πρᾶ- 

- , ΧΑ ς , Φ: ϑχφο ἃς Ν 

γὙμα νομισθῇ "μήτε μὴν ἣ ὁμαλότης ἐφ᾽ ἑνὸς χαὶ 
᾿ ἘΣ ἧ 

Ε δευτέρου προσώπου ὑπερηφανίας τοῦ ἡγουμένου χαὶ 

χαταφρονήσεως τῶν λοιπῶν ᾿ δῷ ὑποψίαν. 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΑΤΙΟ (ΟΟΥΊΗ. 

ύπίηι ἀαπὶ αἰϊφιία τοιγὶ τιον ὁρονίθαϊ ἐπ {γα- 

ἔγίμι σοτινοπίι ς δὲ πίστι τι 6556 σἱϊ ΡΤΙοΟτα- 

{ΐοπ τοὶ ἀκίς, οἷσος τοροπάοτγο. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Τοῖὰ πὸ αυδϑιϊο ᾿πμηὰ πᾷ οϑῖ. ϑ'θὶ δἱ σραιὶ 

δηΐμηῖ ἀαπάα 5:5 πιο α 110 δι, 1Π 60, ΡῸΠ65. ΠΠ16ΠῚ 
αἰβιν θα 10. ὁδὲ, ροβίταμι ἀν᾽ τυ 511, δὲ ἀροῖ- 
Ῥίθηαὶ δὰ αι ἄδην, οἴ νῖοθ5. ΤΘρ θη θηάϊ εἰ, 
4] ἀἄκαι. 

 Τῦπιις Μξ. ἐν οὐρανοῖς. 

τ Ν ΟΘ5 1 νοι ΠΡΟ ΟἹ Δ}1 ἄτι μελετή 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ ὙΠ΄. 

Εἰ χρὴ ἐν ἀδελφότητι τὸν διδόντα τι ἀμείδεσθαι " 

χαὶ εἰ χατὰ ἀναλογίαν τοῦ δόματος ποιεῖσθαι τὴν 

8 ἀντίδοσιν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

-» , Ε , πϑ 
Ῥοῦτο ὅλον τὸ ἐρώτημα ἀνθρώπινον. Εἰ δὲ χρὴ 

εὐγνωμοσύνης διδόναι ἀπόδειξιν, ἐν τῷ οἰνοχονο- 
τὐῆβ τος ἐκ ορεν Ν , ἡκὰ-. , 

μοῦντι ἀποχείσθω ἣ δοχιμασία,, χαὶ τοῦ λαμόάνειν 
δι Νὴ ᾿ -» ͵ ν ΑΨ. 

τὰ διδόμενα, καὶ τοῦ ἀμείόεσθαι τὸν διδόντα. 

ΓΟ οὗοχ (0]}». δώγ ὑποψίαν. 
8 ὕπιις Μ-ϑ. ποιεῖσθαι τὴν ἀνταπόδοσιν, 
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ἘΡΩΤΗΣΙΣ Τ9Θ΄. 

Εἰ τῶν συνήθων, χαὶ κατὰ φύσιν γινομένων τινὶ, 
χρὴ τολμᾷν εἰς χοινωνίαν τῶν ἁγίων " παρέρ- 

χεσθαι. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Κρείττονα τῆς φύσεως, καὶ τῆς συνηθείας ἔδει-- 

ξεν ὃ ἀπόστολος εἶναι τὸν ἐν " τῷ βαπτισμῷ συντα- 
φέντα Χριστῷ ποτὲ μὲν εἰπὼν, ἐν τῷ περὶ τοῦ ἐν 

τῷ ὕδατι βαπτίσματος τόπῳ μετὰ τὰ προχείμενα " 
'Τοῦτο γινώσχοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἁυῶν ἄνθρωπος 

συνεσταυρώθη, ἵνα χαταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἅμαρ- 

τίας, τοῦ μηχέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ " ποτὲ 
δὲ παραγγείλας, Νεχρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ 
ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυ- 

μίαν χαχὴν, χαὶ τὴν πλεονεξίαν, ἅτις ἐστὶν εἰδω- 

λολατρεία, δι᾽ ἃ ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς 

υἱοὺς τῆς ἀπειθείας ποτὲ δὲ ὅρον ἐχθέμενος ἐν τῷ 

εἰπεῖν " Οἱ δὲ “ τοῦ Χριστοῦ, τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν 
σὺν τοῖς παθήμασι χαὶ ταῖς ἐπιθυμίας. ᾿Εγὼ δὲ 

ἔγνων, ὅτι ταῦτα κατωρθώθη “ Χριστοῦ χάριτι χαὶ 

ἐν ἀνδράσι καὶ ἐν γυναιξὶ, πίστει τῇ εἰς τὸν Κύριον 

γνησίᾳ. Ῥὸ δὲ ἐν ἀκαθαρσίᾳ ὄντα τινὰ ἐγγίζειν τοῖς 

ἁγίοις, χαὶ ἐχ τῆς παλαιᾶς Διαθήχης φοβερώτερον 

διδασχόμεθα τὸ χρίμα. Εἰ δὲ πλεῖον τοῦ ἱεροῦ ὧδε, 
φοδερώτερον, δηλονότι, παιδεύσει ἡμᾶς ὃ ἀπόστο- 
λος εἰπὼν, Ὃ ἐσθίων χαὶ πίνων ἀναξίως, χρίμα 
ἑαυτῷ ἐσθίει χαὶ πίνει. 

ἘΣΝ ἹΝΤΕΒΕΆΟΘΆΤΙΟ (ΟΟἸΧ. 

δὲ τοπϑθία, δὲ ϑοσιπάϊετη, τιαί σαι διιτιΐ 

ἐοπίπιρατι οἰἤρίαπι, ον οίτι ἰς αὦ σαποίογιιηι 
δοπιπιιγιίοτιθτι ἀσοθάογα. 

ἈΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

ΒῈΡΘΥΟΡΘ ΠῚ Παίτγα οἱ σΟηϑιθι πη ἐσοι 
ἈΡροβίο!ιιβ. Θ556. Θι1π|, {|| ἴῃ Βαρεσπιο αὐπὰ οἰμπὶ ἤοην,δ, ἡ. 

ΟἸινῖϑίο 5θρυ 5. ἔπι. Νὰπι ΔΙ πὰ πι10, ΠΙ τ Ϊ τι πν 
5 60 ἴπ ἰοοὸ πὶ 46 ασιιο θαρισπηαῖθ ἀρΊτι", 4118 

«υ θιιδάαμη Ῥ ΡΠ. 5515. αἷς τ 7700 σοίοπίος, ηπμῖα [θἰά, «. 6, 
Ὁθίιι5 πόπιο ποσίθν οἰσπτεὶ ογμοί Πχιι5 65ί, πὶ ἀό- 

δίγιιαῖτι" ΘΟΥριι5 ρϑοοαιΐ, μὶ πέτα ποτ δοῦν απιις 
Ρεθοαῖο : αἰϊχυδπίο, νϑιῸ ργθοῖριι, 2]ογεοαιο Ὡς 3.5: 
ΘΓΒῸ τηθηιῦτα Ὁδδίγα, 48 δωπὶ ΘΗ ΡΟΙ [ΟΥΤΩΤΠΙ. 

Πογηιϊοαιίοτιοπι, ἱπιπιιαἰϊείατι, {ἐν τάϊτιομι, οοτι- 

οπριδοθτίαηι τπαΐαπι, εἰ ἀναγίταπι, “τι ὁδὶ οἷς 

τι αογοτγιιπι δογνίζπι5 1: ρῥΓΟρίθν χ υδηῖ ἵγα 

1)εἰ σμρον Π]ϊος ἱπογεαάμιιαἰἴς. ΝΟΠΠιπηατιδ τη 

δἰΐαπη τορι !απὶ ΡΥΟΡΟβιτ, ἢἷ5. γθυ ῖ5 : Ομ ατι-- Θαϊ. ὅ. 5ή.. 

Ο ἐθπὶ διιπὶ (γι διϊ, οαγπθηι σίάπι ΟΥ οἰ Πα ογιιτιὶ 

ὀπὶ οἱ οἱ σοποιρίςοοπ 5. Ἐσο ἀὐῖθιη πονὶ 

πῶς ΟΕ ῖβεὶ σναιῖα σομΙρ]οία [τ|556. {πππ ἴῃ νἰ 5 
{ππη πὶ [Ὁ ΠῚ] ΠἾδ. ΠΟΥ ΘΠ πᾶπ ἴῃ ΠοΙηΐπιιπὶ [Ἰ-- 
ἄδθιη. Οιιᾶπι. ἀπΐθηι. ΠηΘΠθπάτιη 511 {πΠἸοἴτιηι 

ῬΓΟΓ ΘΓ Πτιη} π᾿ δια ΠῚ, απ πη ἱπηπη πα ἴα ἀθσθπ5 

ἃ βαποία ἀσοθάθγοι, εἰἰβοϊπλι5. οιϊατη οχ γον 

Τεβίαπιθηῖο. θά 5] ἀπηρ] 15 ΤΠ 0 ]0 ̓ἶς δῖ, πΠὸ5 ἤἤαεὶι, 15. 
παι πιο ο πλαρῖ5 [ον ἀπο ἀοοοθῖε Αροβίο- 

Ἰ5,. 4 ἀἴχονῖε : Ομὶ πιαπάμοαϊ οἱ δὶνὶς ἱπαὶ- πόθι 
8π6, ἡμαϊοίμπι οἰνὶ πιαπάποαϊ, οἰ νἱδῖι. 

5Ξ:::ΞΞΞΞΙΘΞΘΗΟ  ππτπττοΠΠ- --Ξ-ΦΦ--- τ - --:..--------------------------Ξ::::-::---Ἤ------------------------------------ς 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Τί΄. 

δἰ χρὴ εἰς χοινὸν οἶκον “ προσχομιδὴν γίνεσθαι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙῚΣ. 

υ͵ ᾿} 8λ, Ν " 8. , , Ὥσπερ οὐδὲν χοινὸν σχεῦος ἐπιτρέπει ὃ λόγος 

α (οάοχ (0]}». προσέρχεσθαι. 
Ὁ ίογοβ ἄπο ΠΠρυῖ οὐνπι Ν' ο55. ἐν τῷ βαπτίσματι, 
ὁ Βερ, Ῥυΐπιιιϑ οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ ἰησοῦ. Οὐᾶοχ (ο]Ρ. 

οἱ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

ἹΝΤΕΒΆΟΘΘΑΤΙΟ ΟΟΟΧ. 

υ ΝΝιωπηιία ἐπ σοπιπειετιῖ ἄοηιο “οπιϊτιϊοαπι οαπαπιὶ 

σοπνοπίαϊ οσοἰονγαγὶ. 

ἈΕΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Οιοπιδἀπηοάτιπι βου τινα πα] } πὶ γὰ5. ΘΟΠῚ-- 

4 Απεϊχαὶ ἐγὸ5 Πρ τὶ κατωρθώθη θεοῦ χάριτι, ΑἸ απ- 
ἴο Ροβὲ ἔσο Μϑ85. οἵπὶ οβ5. ὄντα τινά, Υοχ τινὰ ἴπ 

οἀ15 ποῖ Ἰορίτον, 

ὁ Ἰυσδιι5 ἴῃ ἤππο ἰοῦ ἀοο!ο ΟἹ σορίοβο βογίροῖ, 



ἈΠαΙ δ. 12. 

ῥ. 
1, {γν. {1. 

422. 

(οἱ. ΄. ῦ, 

Τρ} 2. 6. 
᾽9 

752 8. 

τπὰπρ ρογγλ τ ἀοίογγι ἵπὶ ϑαποία,, 118. ΠΡΩΊ Π6 
βαπεία πὶ σοπηηππὶ ὅοπθο ροτῆοῖ, σαπὶ εχ Τ)οΐ 

πόθι Τοϑιαπηοπίαπι, γ6Πι5. Πα Πα σάτη, δἼπσπηοα 
Ποτΐ ἀρογῖε ποθὴ παῖ, ὕππὲ ἀπίοπι Τλοτηΐπε5 απ 

σαὶ : Ῥίμς ἡμάπι Τόπιρίμτα ἐπι μΐς : ΑΡΟβίο 5 
ἴϊοι, διωπημια ἐπὲπε οπιος ποῖ μανεις αὐ 

πιαπἀμοαπείμπι εἰ νἱνεπάμι ὃ μία ἀΐσαπι νος 
Ψψὶς ἢ Ἰαμάανο νοῦ ἱπ ποῦ πὸπ Ἰαμάο : ἐφὸ ἐπῖπε 

γα ΐ νονὶς “μοί εἰ αὐσορὶ, εἴς, τ: πο σγπα!- 
ταθν ποη ἄορεγο, πεήπο σοτατη απ ποπν, σστπαπι [πὶ 
σοοϊοοία εὔόγο αὶ ίραγε, πράπρ ἀοπιῖπίοα πε 
σασπαπὶ π᾿ ἄοιπο σοηίμτηο!α αἰσεγο, ρυέσιογς 

ἡπιὰπι 5ἱ ἡυῖ5 προρϑϑίται 6 σοβοη! Ἰοσατα ἀὰξ ὅο- 
πλαπὶ ρατίογοπι ἀο]ορογε πὶ τοπηροτο ὀρρογίαπο, 

ΒΆΒΙΠΗΙ ΟἾΒΑΚΕΘ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΠΟΉΗΙΕΡ. 

εἰσφέρεσθαι εἰς τὰ ἅγια, οὕτως οὐδὲ τὰ ἅγια εἰς χοι- 
νῦν οἶχον ἐπιτελεῖσθαι, τῆς παλαιᾶς Διαθήχης φα- 

νερῶς προστάγματι Θεοῦ μηδὲν τοιοῦτον ἐπιτρε- 
πούσης γίνεσθαι τοῦ ' δὲ Κυρίον λέγοντος Πλεῖον 

τοῦ ἱεροῦ ὦδε΄ καὶ τοῦ ἀποστόλου λέγοντος, Μὴ 

γὰρ οἰχίας οὖκ ἔχετε εἷς τὸ ἐσθίειν χαὶ πίνειν; Τί 

εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω "ὑμᾶς; Ἔν τούτῳ οὖκ ἐπαι- 
νἷῦ " ἐγὼ γὰρ παρέδωχα ὑμῖν ὃ καὶ παρέλαξον, καὶ 
τὰ ἑξῆς. ἘΞ ὧν παιδευόμεθα,, μήτε τὸ κοινὸν δεῖ- 
πνον ἐν ἐχχλησία ἐσθίειν καὶ πίνειν, μήτε τὸ χυ- 

ριαχὸν δεῖπνον ἐν οἰχίᾳ χαθυύρίζειν, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐν 
ἀνάγκῃ ἐπιλέξηταί τις χαθαρώτερον τόπον, ἢ οἷ- 
χον ἐν καιρῷ εὐθέτῳ. 

Ε 

τς ἘΠΞ 5.5: - .-.-- ὦ τ πν 

ἹΝΤΕΒΒΟΘΆΤΙΟ ΟΥ̓ΧῚ, 

{τγαιπι τοραϊί ἂν αἰϊψπίνιις, δος ἱπνίσεγε ἐ6- 
Ρεαπιμδν 

ἈΈΘΡΟΝΒΙΟ. 

Υἱδίίατο φαΐ οπὶ τὸ5 9561 Π 60 ργαία : 566 δτπὶν 
ἡ] νἱδίται, ορογίοι οθ86. ἀπά !τογοπι ργαθοπίοπι, 

εἰ βαρίδηΐοπι ἴπ ΤΟΒρΟΠΒ ΟΠ Ρυ5.,. ἰτὰ αἱ [λοίαι 
ἡποὰ ἀϊσταπι οι : δόγπιο υόσίογ πὶ ρταίία καΐέ 
οἱἷι οοπάϊιμς, μὲ σοίαιΐς χμοτποάο ορογίεαι ππῖ- 
δμΐψια τεσροπάογο, Πα ἀπίσπι, ἀποπηριᾶπι νῖτ 
5616 ΨῈ] σοπδαπραϊπί!4 15, ν6] ἀΠΉΟΙἴα5. σαμδᾶ, 
αἰϊοπαιτι 65. ἃ Πποβίγα ργο  βϑίοπο. 

5: Σ ἘΕΡΩΤΉΣΙΣ ΤΙΛΔ', 

Εἰ χρὴ εἰς "ἐπίσκεψιν ἀπέρχεσθαι ἐπιζητούντων 
τυνῶν, 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τὸ μὲν ἐπισχέπτεσθαι, ἀρεστὸν Θεῷ" δεῖ δὲ τὸν 

ἐπισκεπτόμενον συνετὸν εἶναι ἀκροατὴν, καὶ φρόνι- 

μὸν ἐν ταῖς ἀποκρίσεσι, πληροῦντα τὸ εἰρημένον" 
"Ἕστω ὁ λόγος ὑμῶν ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, 

Β εἰδέναι πῶς δεῖ ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι, Τὸ δὲ ἢ 

διὰ συγγένειαν, ἢ διὰ φιλίαν ἐπίσκεψιν ποιεῖσθαι, 
ἀλλότριον τοῦ ἡμετέρου ἐπαγγέλματος, 

ἹΝΤΕΚΒΟΘΆΤΙΟ ΟΟΟΧΉ,. 

Μιμπι μα Ἰαίοος ἡμὶ πος ἱπνίσισι, ορογίδαι αὐ 

γ»γεσαπάμπι ἐαοτίατί, 

ΒΕΘΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

δ᾽ Πεῖ 5ππὶ ἀπηϊεῖ, μα 05. τὸ δδῖ, συπὶ δὲ ὦ 

φῸ5. ΑΡροβίο 5. βουίρδοσίε : γαΐε εἰ ῥγὸ τπέ, πὶ 

(τις 5ἱ αὐίεηΐο Ἰεκαπίοτ {πὰ Ἀεσηαΐὰ προτγίογρ ἀἴοία 
βαηΐ, σοτηραγοη! γα. ἐππὶ 1ϊ5. παν Πΐο Ἰοραπίατ, 
πεῖπο ἀπδί ταδί: απ ποο Ἰοῦο προσχομιδῆς ποτηΐπε 
»ἀοτγιΠοἴατα σοτρογὶς ΟΠ ΓΙθΕ τη] ράτοτ, 

ἐν οεαϊα δὲ αὐάῖία εεὲ εχ ἀπείηπἷβ ἄπορα» ΠΡτί:, 

[Πιϑεϊοοιϊοπετι τμ!αγίπιας (ὑατπετία πᾶπη ἐπ Οτοπαῖο, 
ῬΑγα εἰ επΐπε «ππὶ (ὐσπίεῖνι, Κυρίου εἰ ἀποστόλου, 

.-ααςξ- ---ς- 

ἘΕΡΩΤΉΗΣΙΣ ΤΙΡ. 

Εἰ χρὴ τοὺς ἐπισκεπτομένους λαϊκοὺς προτρέπεσθαι 
εἷς εὐχήν. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ, 

Εἰ φίλοι εἰσὶ Θεοῦ, ἀκόλουθον “ τοῦ ἀποστόλου 
τράψαντος αὐτοῖς" Προσεύχεσθε καὶ περὶ ἐμοῦ, ἵνα 

1Π τὰν, τῆς παλ, Διαδήκης.} Πριάετα οάεχ (ΟἹ, πλείων 

ποῦ. Μοχ ἴδεπι Μη, ἀποστύλου ἐγκαλοῦντος, σαπιήμε 

“Ἱροφιοίμα γε αγαμαι, 
« Ψείεγες {παίπον ΠΡ ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτω ; ἰαιι- 

ἄανο νοοῖ ἱπ μος ἢ Ἥτοπ ἰαμεῖο. 

, Ἄερ, ρῥτίπιμς εἰς ἐπισκέψεις, 



πεοῦυ πὶ ΒΕΈΝΙΟΒ ΤᾺΑΌΤΑΤα,. τοῦ 

μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, μετὰ «ἰδίμγ πιϊλιὶ σόγηῖο ἐπὶ ἀρογιϊονιθ οτὶς πιδὶ, κί ἴο- 
παῤῥησίας λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ. ματ οιηὶ Πάμοῖα τιν οἰογίιθι οὶ. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ ΤΙΓ΄. ἹΝΤΕΚΆΟΘΘΑΤΙΟ ΟΟΟΧΠΙ. 

Εἰ χρὴ ἐργάζεσθαι, ἐπισχεπτομένων τινῶν. Νιωνηά, πος ἰανικοηεῖδιις αἰϊφιιίδϑιις, Ἰαϑογανα 
σοηνοηϊαῖ. 

ἈΠΟΚΡΊΣΙΣ. ἈΈΒΡΟΝΕΙΟ. 

Οὐδὲν τῶν χατ᾽ ἐντολὴν γινομένων " ἐχχόπτε- Ἑουιπὶ ἥτιδ δχ ρυϑοορίο ἤαπῖ, ἡἰμὶ} ἱἰπίου- 
σθαι χρὴ διὰ τοὺς ἐπεισερχομένους ἕνεχεν φιλιχοῦ" ταμπηρὶ ἀο]νοῖ, ργορίου δὸ5 χαὶ μυπιδηὶ οὐποὶϊ δγὰ- 
χαθήχοντος᾽ εἰ μή τις ἂν ἰδιάζουσα ψυχῆς ἐπιμέ-- Ὁ τὰ δὰ πὸ5 ἀοοοράϊπι : πἰβὶ Ῥδοι αν ὶβ χυδοάδηι 
λειὰ τὴν σωματιχὴν σπουδὴν χατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυ- δηϊπιδ στα βυδοὶρὶ ἀοθοαῖ, αὐ ὁχ οιηϊηὶ 
ρίου παρευδοχιμῇ, τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐν ταῖς πιὰπάαϊο οροῦτῶ οονρογαὶὶ ἃπιοροηθηάα 5ὶ1, οὐχ 
ἸΠράξεσιν εἰπόντων " Οὐχ ἀρεστὸν χαταλιπόντας ϑ5δποιὶ Α)οδιοΙὶ ἴῃ Αοιὶβ ἀϊοαπὶ - ΔῸν δὶ ρίαοὶ- οι. δ. 1. 
ἡμᾶς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διαχονεῖν τραπέζαις. ἀππὶς τι πιὸς ἰογοἰϊοῖο ξογπιον 1) εὶ, πιϊτιὶς  Γοηιιις 

πιθτιξὶς. 

Β ερ. ῥυϊπιὰβ γινομένων ἐγκόπτεσθαι. διαιῖπι χυὰ- τὶς. τις ἂν. 
ἴαον Νςξς, ῥγαΐου Ὑοϑς. τι ἄν, Ἑαἰτϊονος Βαβι], οὐ Ῥὰ- 



Ῥεαἱ. 
ἀ- 

τήο. 

5. ΒΑΒΙΠΗΙ ΟΥΒΆΑΒΕΕΞ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

ΡΟΕΝ Ἅ:. 

51 4015 Ἰπίοσγα σΟΥΡΟΥΪ5. ναι ϊπθ ρυθοδιὶ, 
ΔῈ Ῥ5Ά]Π105 θα ἴβοθγα Ποβ]θχ θυ, Θχοιβᾶη5 ΘΧ- 

ΘΙΒΔΠΟΠΟΒ ἴῃ ΡΘΟΟΔΠ5, 15. ἃ ΓΘ  ΦΟ τ πη. σοη- 

ΒΟΥΪΟ βεσγθσθῖαγ, ἀπξ 16] ποῖ ΠΟ Ομ ἀἂπὶ 
ὉΠΆΠῚ. 

2. 81 415 οὰπι οπανὶατθ οὈ]αυσαῖαν ον αἰ αιοὰ 
Θυγαῖ ΠῚ, ΠΘῸ ἰἁπηθ ἢ ΟΡ] ΓΟ ΠΘ πὲ. 5Ό5ΟΘΡ6- 
τ τ, ΘΠ] ΠῚὰ ΟἸΠῚ ΤΟΥ ΘΡΘηΓ ἃ ΤΌΘ Π5 δὲ Θχρο- 
5606Π5, πὶ ἀ6]]οἴογιιμ 510] νϑ πα ἀθῖαν, 15 ΦαοπῈ 
ἃ ΘοΙμΠἰτα το βθράγθίι πο οπιὰ 4 ΠῚ ̓ΠΔ ΠῚ. 

3. 51 4ἷ5 ροοσαίιπν. Ἀ]]οιι} 15 σοσηἸ πὶ. ΠΑΡ ι6- 
τς, πα σουγθχθυὶς ᾿ρϑατῃ, ἀπξ Γθἀγσ ΡΣ 

ἴῃ Ρᾶσδ οἰπὶ ΘΠανίταῖθ ΟΠν 5.1, 56 οὐ! πὴ ΠΌΤΕ 

0 τη] θβεῖα, αιαϑὶ πιᾶσὶβ ΓΙ απ ρ θὲ 6 ἴγαιγα, 

4ιιᾶπι οασθὶ Ῥϑοσδεὶ Δοουθηι, 5. δια πὶ Π6Ρ-- 
ἀοιπαάαβ ἀϊιὰ5 ἃ σε θυ 5. 56] απ σα τα" πΠὰ ΟἸΙΠῚ 

δο, 4αὶ ἔαϊε ἴθ ρϑοοαῖο ἀθρυθθηβι5 : {δ Ὲ-- 
ἀοφαίάθιι γϑὶας Ποβεῖ5, ΠΟ αὖ [ραΐθυ σον ΙΡαΪΕ. 

ἡ. 51 υὶς αι ἴσο ροβϑὶῖ, ἃ ἔγδίγθ [155115, 

δαπὶ αἰΠοῖας σοπίαιη 6] 1α, αὐ σοπίγαϊοαῖ, ΠΘτι6 

ΠΊΟΓΘΙῚ σδγαϊ ΟΠ) Οπιηΐ ἵπ ΟΠ ἰσίο σαπάϊο, 

τἀπη πὶ 4] ρΡ ἢ ἀθη5 ἴῃ 5110 Ἀθη 46. 56Π511, 
51} ΠΠ6ν ΠΕΡ ἀοπηδ πὶ πΠᾶ ΠῚ ΒΟ ΓΘ ΘΆΪΟΓ. 

δ, 81 4υὶβ ᾿παπῖτοι σαντα, ἀπ 51: [Δ 5. ἀθα!-- 

ἴι5, ΠΟΠ 5ΟΓΨΔΠ5 ΟἸΠῚ ΕΠΊΟΙῸ ἃς ἔγοπιοτα ἦο- 

οἰσίπαπι θατὶ ΑΡροβίο!ὶ δὲ δνδηβθ γι, ἰ5 

“οι ᾿ρ56. ἃ 411|5 βθραγθῖαν Ποἀοιηδάδπι 

ΤΙΠΔ ΠῚ. 
6. 81 φυὶβ ργθῖθν θέϊαπι, οἱ ποτὶ, Ἁ]Π ἃ Ἰα5} πνδη- 

ἄπιπι 7αγδὶ, δὲ ᾿ρ586. ἃ ορθυ 5 56} 1 Π 6 [1 Ὁ ΠᾺΠῚ 

πο]νἀομπηαάδπηι. 
. 51 415 σιθπιρίδηι ἀ6] 14 01556 ἔλα ΓΘ ΠῚ σΟΏΒΟΙτ5 
δϑῖ, Ἰάχιιθ οἱ δἄνθηϊθπε Ἔχ ριο ραν ουῖτ, νϑ 
ἀνα ἀποθμαϊ οατιϑα, ἴρ56. 5 πη} 1ἴθν σϑ τ πιὰ 
Του ΟΠ. ΠΟΙ ΠΙΟἴτ5, δὲ ἈΠ] 16 Πἰβ πη} }15. 1οοα- 

{π|5, ἃ σροῖθυθ βοσγοσϑῖιν Πα ἀομηαάδιη τπΠ8Π}. 

8. 51 415 4 ΘΠ ΡΙΔ ΠῚ ̓ΘΟΟΆ556 ΘΟ ΠΒΟΙμ5 Θϑὲ, θα τη-, 
486 νἱάθιε Ἰὰ Ἰπα [}δυθητθν [Θγο Ππἴθ ΠῚ, ΠΘΟ ΟἸΙΠῚ 

σον 5 σομ ΠΟ ΠΘ. ἃ. Ὠ1}}115. ἸΔΟΡΎ ΠΪ5. ΠΟ ΠῚ]- 

ς ΠΙυᾷ, ἢ νεστευέτω, ἀεεϑὲ ἴπ (Ο]Ρου πο. 

ἃ (οάοχ ΟΟἹΡ. διορθώσηται αὐτὸν, ἢ ἐλέγχων. Μοχ 
τάεπι Νί5. τὸν αἴτιον, ἀμρίογεπι. ἘΔΕῚ οἱ Ἀοα. ῬυΙπητ5 

τὸ αἴτιον, οαιιδαπε. ϑαθῖπάς Ἰάσοπι 116 ΠΡὸὺ ἀπίαιι5 

διήλεγξεν. 

ς η΄. Εἴ τις συγγνῷ τινι 

Ἦ 1ΓῚ 1 ΤΣ 

, Υ 
α΄. Εἴτις ὑγιαίνων τῷ σώματι ἀμελοίη τῶν προσ- 

Ε ευχῶν, ἢ τῆς ἐχμαθήσεως τῶν ψαλμῶν, προ- 
3 ς ΄ - 
εν αμαρτιᾶις, οὗτος 

. Εἴ τις ἐλέγχοιτο ἐπὶ πταίσματι μετὰ ἀγάπης, 

χαὶ μὴ χατα υϑέχοιτο: τὸν ἔλεγχον, μετὰ πάσης 

ὑλαδείας παραχαλῶν,, χαὶ αἰτῶν συγγνώμην 

ἐφ οἷς ἐπχημμῶ σε, χαὶ αὐτὸς ἀφοριζέσθω 

ἑδδομάδα μίαν. 

ς τι -ἐ [2 -κΞ συγγνῷ τινι ἁμάρτημα, καὶ μὴ “ διορ- 
ἐλέγξει ἐν εἰρήνῃ μετὰ 

ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ ἐν λύπη, ὁ ὡς 

[ ΘῈ Ν, κΥ 
θώσεται αὐτονον ἢ 

θριαμδεύων μᾶλλον τὸν ἀδελφὸν, ἢ θεραπεύων 
ε τ: τις 

τὸν αἴτιον τῆς ἁμαρτίας, χαὶ αὐτὸς συναφορι- 

ζέσθω τῷ Ἐλεγχοενων ἐπὶ τῷ ἀμαρτη ματι 
᾿ ἢ 
ὡς ἐχθρὸς, χαὶ οὐχ ὡς 

2 
ελφὸς ἤλεγξεν. 

ις δόρίζει ἢ ἀντιλέγει, ἐπιτ ασσόμενος τ παρὰ οζ τ 

Ὧν “τὸ ρὺ 

“ ντι 
ϑ ὃ 

χατὰ δυνᾶμιν, χαὶ μὴ ὃ ὑπαχούει [ τῇ .8 [9] 
ὲ 

ἐν Χριστῷ χαρᾶς; ὡς 
Φν, «2» 
ἜΡΩΣ ἀφοριζέσθω ἑδδουμάδα 

Ἔ [᾿] “ ̓ - τὶ Ὡς Ξ ΓΑῚ δι ἢ πλη- 

ἀργ γολογοίη ἢ εὐτραπελεύοιτο, μὴ φυλάσ- 

μετὰ φόδου χαὶ τρόμου τὴν διδασζαλίν 

αχαρίου ἀποστόλου χαὶ τῶν εὐαγγελίων, 

χαὶ πὴ. ἀφοριζέσθω ἑόδομάδα μίαν. 

γὴν τοῦ ναὶ, καὶ τοῦ οὗ, ἄλλον ὀμνύει 

ς ἀφοριζέσθω ἑόδομάδα 
ς΄. Εἴτις π 

“ Α ΣΤ 

ὅρκον, χαὶ αὐτὸς 

μίαν. 

ζ΄. Εἴ τις συγγνῷ τινι 
ἐξ 

μετὰ τὸ παρελθεῖν ὄνε ιδίζοι, ὡς παρ αοειγμαν 

ἃ ἀδελφῷ πταίσαντι. χαὶ 

τίζων, χαὶ αὐτὸς ὡς ἀσυμπαθὴς χαὶ ἐπιχαιρέ- 
- ἀπ ἐδὲδι ΓῚ ͵ ς; 

χαχος ἀφοριζέσθω ἑόδομάδα μίαν. 

ἀδιαφόρως φέροντα, χαὶ μὴ μετὰ συντριμμοῦ 
ἘΞΕΥ 

χαρδίας χαὶ πολλῶν δαχρύων ἐξιλεούμενον τὸν 

Α ἴὕπυς ΝΞ. 

» (οάεχ ΟἹ». χαὶ οὗτος ἀφοριζέσθω. 

ς Τὕπιυς Μί5. ὁμοίως ἀφοριζέσθω. 

᾿ οὐ ας, 
τὸ χατὰ δύναμιν. 

ἃ Βερ. Ῥυΐμιιβ συγγνῷ πταῖσμά τι. ΑἸῖὰ5 Μ5. ἐπὶ 

πταίσματι. 



ΡΟΕΝΑΞ ΙΝ ΜΟΝΆΘΠΟΒ ὈΓΠΙΝΟΌΈΕΝΤΕΒ, 

Κύριον, παραχαλείτω χαὶ ὑπομιμνησχέτω 

αὐτὸν μετανοεῖν, χαὶ ἐπιδείχνυσθαι ἔργα με- 
τανοίας. Εἰ δὲ τούτων γινομένων ἀμελοίη τῆς 

ἑαυτοῦ σωτηρίας, χωριζέσθω ὃ τοιοῦτος τῆς 

συνοδίας παντελῶς. Μιχρὰ γὰρ ζύμη ὅλον τὸ 
φύραμα ζυμοῖ, χατὰ τὸν εἰπόντα ἅγιον. 
Εἴ τις προέρχοιτο παρὰ τὰς ἀναγχαίας χρείας, 
περιάγων ἀχαίρως, ἀφοριζέσθω ὃ τοιοῦτος, 
ἵνα ἡσυχάζωσιν ἐν οἴκῳ οἱ πόϑες αὐτοῦ, κα- 

θὼς γέγραπται. 
(. Εἴ τις “ ὀργισθῇ εἰκῇ, χαὶ μὴ παραχρῆμα πα- 

ραχαλέσῃ τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐλύπησεν, ὅπως 
ἀφῇ αὐτῷ τὴν ἁμαρτίαν ἣν ἥμαρτεν εἷς αὖ- 
τὸν, ἀφοριζέσθω χαὶ αὐτὸς ἑύδομάδα μίαν. 

ια΄. Εἴ τις ὑδρισθείη παρὰ ἀδελφοῦ, χαὶ παραχλη- 
θεὶς ὑπὸ τῆς συνοδίας, μὴ συγχωρήσῃ τὸ 

ἁμάρτημα, μνημονεύσας τοῦ λέγοντος " ᾽᾿Εάν 

τις πρός τινα ἔχη μομφήν " χαθὼς χαὶ ὃ Χρι- 
στὸς ἐχαρίσατο᾽ χαὶ αὐτὸς ὁμοίως ἀφοριζέσθω 

ἑόδομάδα μίαν. 
ιβ΄. Εἴ τις 5 ἐξέλθοι τοῦ μοναστηρίου, μὴ λαδὼν 

εὐλογίαν, ἢ ἀπολυθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀρχιμανδρί - 
του μετὰ εὐχῆς, ἔστω ἀχοινώνητος. 

0΄. 

, ΥΥ͂ ΄ , ᾿ Ὁ , 2 Εμ ιγ΄. Εἴ τις χέχτηταί τι ἐν τῷ μοναστηρίῳ, ἢ ἔξω 
τοῦ μοναστηρίου, ἔστω ἀχοινώνητος. 

ιδ΄. Εἴ τις " συνδυάζει μετά τινος ἐπὶ τὸ ἀναχωρῆ- 

σαι τοῦ μοναστηρίου ἐφ᾽ ἑτέρῳ τινὶ χαχῷ, 
ἔστω ἀχοινώνητος. Σ᾿ 

ιε΄, Εἴ τις τῶν ἀρχικουνιτῶν εὑρίσχει τινὰ ταράσ- 
, Ἂν - , ᾿ Ὶ 

σοντα ἢ διαλεγόμενον ἐν τῷ χουνίῳ, χαὶ μὴ 

ἐχβάλλει αὐτὸν ἔξω τοῦ χοροῦ, αὐτὸς γενέσθω 
ἀπευλογίας. 

ις΄. Εἴ τις γένηται ἀπευλογίας ἕνεχεν παιδείας, 

χαὶ χαταφρονήσας μὴ ἀπολογήσηται, χαὶ λά- 

θη εὐλογίαν, ἀφοριζέσθω. 

ιζ΄. Εἴ τις παρατιθεῖ "τι ἐν ταῖς τραπέζαις ἢ ἕαυ- 

τῷ, ἢ ἄλλῳ, μὴ ἐπιτραπεὶς παρὰ τοῦ ἀρχι- Ὁ, ἢ ἄλλῳ, μὴ ἐπιτρ ρὰ τοῦ ἀρχ Ξ Ὶ 
μανδρίτου, γενέσθω ἀπευλογίας. 

τη. Εἴ τις ἄνευ μαφορίου ποιεῖ ἔργον ἐν οῳδήποτε 

τόπῳ, γενέσθω ἀπευλογίας. 

« (οὗοχ ΟΟἹΡ». εἴ τις ὀργισθείη. Μοχ ἰάοηι Μ5. 

παραγχαλέσῃ. ἘΔΙΕ παραχαλέσει, 
ΓΟυάοχ (0}». μὴ συγχωρήσῃ. ΕΔδΙΠ συγχωρήσει. 

Μοχ ἰἄεμι Μί5. ἔχοι μομφὴν καθὼς ὁ χύριος ἐχαρίσατε. 
5. Οὐυα βεψαιπίαν Ἐρ᾿τ πιὰ. ἴῃ γα] σεῖς. Ρροβὲ Οοπ- 

βυϊταϊίοπο5. πιοπιαϑιϊοαβ ροβὶία ϑηΐ : 5οα δὰ σοπἼαπ- 

Βεγὰ τηνι, Ἰάχιιο ποῦ βἴπο σάσβα, οπὶ ἴῃ ορ. ῥτὶ- 

χῆὸ σοἤ απ σαπ αν οτοϊοτῖβ οαπὶ ᾿ιοο {{{]}0 βοπογα]ὶ : 
τοῦ αὐτοῦ [Βασιλείου 1 καὶ ὅσα ἐπιτίμια, Ζ)ισάοπι [Βα- 

τον. 11. 

628 

Δ 

{9 

ππιπὶ Ὀ᾽ ασα πίοι, ἈΠΟ θέμν δὲ ἀπ ΟΠ ΘΔῚ ἰ 5 11), 

1 ἀσαὰ Ὁ ΟΣ Π ΟΠ 114 Π|, ΘΓ ῬαΡΠ ΓΟ Πα Οϑίο παι 

ορθῦα, Οὐος 5 [5 [0115 ΠΟΘΙ ΘΧ ΘΙ 518 Π} 58 π|- 
161}, ΘΘΡΑΙΟΙαν ΡΥΌΥΘΙ15. ΤΕ δδὲ δ] ΠσΠ] Οἱ ἃ 
σομΙ πα πἰ αἴθ. δίαπι πιοίϊοιιπι {Ἐγπιθτείιηι (0- 
απὶ πιάϑδαπι ΘΟΥΤΙ πρὶ ΐ, αὐῦ ν᾽ν βαποίι5 αἸΧΙΣ, 

9. 51 «υἱ5 ὀχϑαΐ οἶϊγα ποορδβαυία ποροιία,, ἂὸ οἷγ- 
Οἰπηθαΐ ἱπιθπηροϑεϊνθ, βοργοραῖον 4] [λι}115-- 

Οαϊ. 5. 9. 

πηοαϊ οϑῖ, Ὁ «αϊοβοαηΐ ἀθηΐ ρθ 65. 6115, ἴοι: ΡῬγον. τοῦτ, 

βου ρίπ πὶ Θϑῖ. 

το. 81 4]58. ἰγαϑοαίαν [ΘΠ 6 6, Π6Ὸ Δοίατ πὶ [γὰ- 

{Γ6 ΠῚ ἃ 56 {Ὑ5{{π|8 ἀἰ Πδοῖτι ΠῚ σΟΠ ΒΟ] Θειι", τα 0,6 ο- 

οαΐαπι {061 ἴπ Ἰρδιι ρϑοσαν!ῖ, σοποποῖ 510], 
086 51Π}}}1{0} σοσνθθαίον ΠΟ ἀοπηδίίαμη ἀπ 8}, 

11. 51 415 [ΘΕῚΣ ἃ [λαῖγθ ΘΟ ΠΕ Π16}18 αἰ δοιιιθ, δὲ 

ἃ σοι ηἰτα 6 γοσσαῖτ5, ρθοσα πη ΠῸΠ σΟΠέθο - 

ὨΑΡῚΓ, γϑοογδῖτι5 6715 αὶ αἰχὶς : δὲ φιῖς αὐ 
νΘΓσι5 αἰϊψιιοηι πανοῖ πιογοίαπι : οἰσμί δὲ 

(ἰμιγίσειις ἀοπανῖι : οἵ ἴρ56 ῬΑυ ΤΟΥ ἃ ΘοοἸΘΓΌΤΙΙ ΠῚ 
ΘΟΠΒΟΓΠΟ βοργοσθίαν πο οπια απ ἀπᾶπι, 

τῷ. 51 (|5 ΘσνθαἸαῖι 6 ΠΙΟΠ βίου ΠῸΠ ἀοοορία 

Ἰνοεποάϊοιοπθ, απξ ποη αἰ ἶβϑι5. ἃ Ασομ λα π- 

ἀνῖτα οαπὶ ρυθοδιοηθ. ἃ οροίου]5. 56} Πα ΓΕ, 
ι3, 51. αιυῖθ ροβδίδὲ ἈΠ 114 ἴῃς ΠΟ ΠΑΒΙΘΡΙΟ, αἰ 

Θχίγα ΠΙΟΠΑΒΓΘΥ ΠῚ), ΟὨΡ ΘΙ ΌΤΙ ὈΥΙγ  ἴλν" 60Π-- 

ΕΟΤΟΣ 
τή. 81 415 σΟΠ] απ ἢ 5. 56 ΟΠ ΔΠΙ]π0, σοριίαϊ ὃ 

πο παϑίθυῖο ὀστθάϊ ΟΡ αἰτιι «ποάάαμπη πιά] τιπι, 
511 Θχοοιη πηι πο ἴτ15. 

τῦ. 51 45. ὁχ σα ᾽ου]ουαιπι. θυ δου 5. Ἰηνθηϊαι 
ΑἸΠαιιθ αὶ τ} } 55 ΘΧΟΙ ἀπ τθ ἢ, ἅπι σΟἸ]Ο δ ηΐθηι 

ἴῃ ἀονμϊτονῖο,, Θὲ ΠῸΠ 6] 101} ᾿ρϑίιηι Θχίνα ο- 
τππὶ, ἴρ56. οαγθαΐ θοπϑαϊοιίοπο. 

τθ. 81 45 οανθαῖ ΒΘ πθἸοιίοπο ΟΕ ἈΠΟ Ἶ5 5 νὰ- 
εἶα, οἱ δχ σοπίθμητι 586. ΠῸΠ ΘΧΟιιβα τ, οἵ ἀσοο- 

Ρουῖς θοπϑάϊοιϊοπ οι, ἃ Θς ΤΟ 5 56} Π|Γα 0, 

17. 81 4ἷβ ἀρρουὶξ αυϊάἀρίαπι πὶ πηθηϑὰ δι 51-- 
Ὀἱϊρδὶ, ἀπ Αἰ τονὶ : δῖ ΠῸΠ ΘΙ βδιιη [πϑεὶς 
51] αν Αὐτοί πιὰ πάτα, ρυϊνθῖαν Βοποάϊοιϊοπο. 

τ8. 51 4υ5 ἀΡ5αιι6 σα ρ Ε15 γ᾽ πηΐπ 6 Οριι5 [οἷα ἴπ 
ἀαοσαπιαιιο ἰοοο, Ρυϊνθῖαν θοποαϊοιομθ. 

5111} ἐρἐεἰπεΐα φικροιιπιηο ἡ ρον" ροζιογιιί. ΜΝ οΥο 
ἀαΐοπι ἂη ἤαϊσο {πἸθυαΐαν ΒαβΊ]Π1ο, τηογὸ ποβίγο ἴῃ 

Ῥτγωίαιτίουα ἐχροπαίμαιιϑ, 
᾿" ἘΔ οὐ (0}}. εἴ τις ἰδιάζει. Ἀδρ. ρυίπιιβ συνδυά- 

σει. 
α ψοουϊα τι ἁἀ αἴ ἐξ ἐχ ἀπιϊᾳαὶς ἀπ οθι5 Πρ τῖς, 5.α- 

εἶπ Μ85 ποβίτὶ αὐτὰ ἀπὸ εὐλογίας, ἀὰὶ ἀπ᾿ εὐλεγίας. 
Ἑστῖ απὸ γεῦροὸ ἀπευλογίας, 

(οὶ. 3. κ3. 



ἰοῦ 5. ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΙ ΕΣ 

τ9. 51 415. ποης ἀαία ἃ] Αγο πα πάντα [ἀσι}]}- 
ταΐθ, οαἢλ ΔΙΙ40. Θχίου πο δοοθάθηϊθ, δι οἴμ 

Ἰίαιιο σοπ θ υ ΠΑ}1 ΘΟἸ]Ο αἰτιν, ΘΧΟΘΡΕΙ5. 115, 
4υοναπι. ἰιο ΠΉΙΠῚ15 65Γ, ΘΧΡΘΥΒ. 511 Ρεπράϊ- 

ΟἸΙΟΠΙ5. 
20. 51 415 Δ 5 α] 6. ΔΙΊ τ ἃ ἃ [γαῖγθ, δὲ ὁσου]τα- 

νοεῖ, οαγοαΐ ΒΘ ηΘαἸ 06. 

41. 51 45. οαπὶ Π1}}1 ραῦπαο ἃ ἴοῖιι5. 51, θά! 
[Δ ΠΊ6 π΄ ΠΟῚ ἀροορία ὈοπραϊοιοΠ 6, 5ΟσΎΘσΆΓ) 

ἃ σεθίο 5. 

25. 51 45 θα πΘα ἸοΠ]ΟΠ θη οὐ ΪπῸ 8110 ΠῸΠ γ606- 
Ῥουΐτ, οανθας 6 ΠΘ ἸΘΠΟΠΘ : 51Π ΔΠ ΘΠ ΠΘοδϑϑὶ- 

[16 οΘοσθη 6 ΠῸΠ ΟΟΟΘΕΡΙῚ, ΘΧΟΊ5ΘΓ 56. 

43. 51 4]}5 ἱπνθηϊαΐαν ΠΟοῖπι ῬΥΪν ΔΓ} ΟΠ} ἈΠ 110 

ἄρροηβ, νῈ] Ἰοσαπ 10] «Οὐ πη ΟΠ ΠΠτι[ἅ 15. ῬΓδο- 

ἴθι νοἹ τ Π [6 ΠῚ ΡΓ ΡΟ [ΟΡ Ὶ1Π17, σαο ΘΙ ΌΤΙ ΠῚ ΡΥ ]- 

γϑίμ" ΘΟΠΘΟΥΠΟ. 

“ἡ. 51 4115 ἀθ 16 ῬΘΥΠἰδϑιι πίγιιἀ1 56 π΄ Ορτιβ 
ΔἸπι 4, ρυίνθίαν θοπϑάϊο ΠΟ η6. 

“5. 81 4115. ρδυπλαῖθῖ Δ] 114 οἰπὴ ΑἸ 41ι0, ἃ} 
«υϊάρίαμι ἀν σ α τα. ΡΥ ΡΟΙΟῚ 50 ΠΙ ΘΗ ἴα πὴ ΑὙῸΠΙ- 
μηδ Πα γἰἴ5, ΘΧΡΘΙΒ 51} ΒΟ ΠΟ ἸΟΠΟΠΪ5. 

“Ὁ. 51 4ι1}5 νθβρϑὺὶ μοϑὲ δαίθγ ποϑίογ ἰμ ν ϑῃ αι" 
ΘΟΙ]Ο 165, ἃ] ουαιτα ρυϊν θυ" βοοϊθίαίο. 

27. 51. 415 6χ 115. 4 ἱπίθσγὰ δαηΐ ναοί ἴπΠὸ, 
ἀουτηῖξ οχίνα οὐ ΤΟΥ 1 ΠῚ, 511 ἃ} ἃ}115 5} ποῖ ι5. 

“8. 51 4υἷ5 ἴῃ ᾿πθηδᾷ σΟΠ] 65 πιιρᾶτ}", ἃ ρα- 
τὰν αἀ ογαπάπιη. 

40. 51 45. ον θ νυ ΒΘ πϑαἸοοπθ, δὲ ϑοσνὸ [Ὁ ΘΠ 5 
ν᾽ οἰβϑίηι γα αυσιιουῖ γον σιιθ [6 ΠῚ, 4110 ΘΟΠ γ ἃ- 
ἀἸοθη5 ΠΙΟΓ ΠῚ ΠΟῚ ϑ ββου τ, ΒΘραγθίμ" ἃ σεοῖο-- 
γἷ5. Οοὐ 5] ἀἴχϑυῖε γθάαυσιϊ 56 ᾿Π) 16 Ἴἴ0, οδιι-- 

881 ποίδιῃ [δοῖαὶ ΑὙΟΙ ππὰ Πα ΙΓ, δὲ αιοά ἃ} 
650 δίδει ἔπ Υ]., 56 τι τ. 

30. 81 4115 511 σα ρα πη) οἰ ἔδηβιιβ, οἱ [ἃ σοΠ ΘΠ ΘΠ 5 
ΠΟΠ ΓΘΟΟΠΟΙ Ιδίτν ἃ ηἴ6 τη] ΙΒ θυ τι} : ΠΙδὶ ἀἴοαιὶ 

οαυιϑαπ) ΑὙΟ ΙΔ ἢ ἀν Ἶῖ85 ἀτιῈ οὐ] ο] νι πὶ Ργ80- 
[ϑοῖο, 56} πη σΆΓΠ}" ἃ ΘΙ ΟΡ Ϊ5. 

51 81 415 ἴῃ ἀἴδ ΟΡ] ΔΙ Οἢ5. ΓΘ ΠΟΥ ΟΥ Ὁ 56 ἃ οοι- 

τα πο πο Ρ δῖον βθη!θητίαιη. ΑΥΟΒ Πα ΡἸτα;, 

ΘΧΡΟΙ5 511 θο πα ο ΠΟ ἢΪ5. 
35. 51. 415 ΟΧ ϑουιρίαν 5. ΘΟη ΘΠ οβθ αἰβριιαί, 

σαγοαι ΒΘ ποθ οι 0Π6 : 51 νΘΙῸ ΘΟΠΠ ΠΟ ἢ Ἶ{τ|5. Ρ6 1 - 

ς ἐρ 
χομένοις ξένοις ἃ ἰδίοις - αι δου ρίιγα, 5ἱ οαϊ ἴΐα ΠΡοι, 

εἴ ἴρ5ᾳ 4υοάιιο ἁ σαῖτ ροΐοσι, ἘΔ1Π τῶν ἐρχομένων ἢ 

»ϑῖ1. Βδρὶὶ Ῥυϊπη οἱ [ογέϊας, ὐοχ (00}}». τοῦ 

ξένων ἢ ἰδίων. 

ς ἘΔ εἴ τις μὴ λάθοι εὐλογίαν χαὶ ἐσθίει. Ἀδρ,. ρτῖ- 

γη 85 αὖ π᾿ σοηίοχίι. 

ἃ Ἐ4ΗῚ εἰ (0]}». χαὶ τοῦ Παύλου ὁριζομιένευ χαταδε- 

ΟΑΡΡΑΏΌΟΟ. ἈΒΟΌΠΙΕΡ., 

ιθ΄. 

ίῳ, μὴ ἐπιτραπεὶς παρὰ τοῦ ἀρχιμανδρί - 

του, ἐχτὸς τῶν ἐντετυπωμένων , γενέσθω 

ἀπευλογίας. 

χ΄, ΕΤ τις ἄρῃ ἀπὸ ἀδελφοῦ τι χαὶ ἀποχρύψει, 

γενέσθω ἀπευλογίας. 

Εἴ τις “μὴ λαδὼν εὐλογίαν, ἐσθίει ἄνευ παι- 
είας ὧν, ἀφοριζέσθω. 

χα. 

Εἴ τις οὐχ αἰρῇ εὐλογίαν εἰς τὸν ὄρδινον αὖ- 

τοῦ; γενέσθω ἀπευλογίας “ εἰ δὲ χρείας ἕνεχεν 

οὐχ ἔφθασεν, ἀπολογησάσθω. 
Ὕ - ͵ 

χγ΄. Εἴ τις εὑρεθῇ τὴν νύχτα ἰδιάζων μετά τινος, 
, τὺ χὰ ἢ -- 

ἢ τὸν τόπον ἀλλάσσων, ὅπου χοιμᾶται, παρὰ 
, ἐπε Εν το , ὙΤΟΥΣΣΣΕ 

γνώμην τῶν ἐντετυπωμένων, ἀφοριζέσθω. 

χδ΄, ΕΤ τις ἐμδάλλει ἑαυτὸν εἴς. ἄλλο ἔργον, ὑιὴ 

ἐπιτραπεὶς, γενέσθω ἀπευλογίας. 

χε΄. Εἴ τις ἀλλάσση τι μετά τινος, ἢ χαρίζεται 

παρὰ γνώμην τοῦ ἀρχιμανδρίτου, γενέσθω 

ἀπευλογίας. 

χς΄. Εἴ τις ἑσπέρας, μετὰ τὸ Πάτερ ἡμῶν, εὕρε- 
θὴ ὁμιλῶν, ἀφοριζέσθω. 

ν᾽ ν ἄπ ΝΗ , »" ν Ἐν 
χζ΄, Εἴ τις τῶν ὑγιαινόντων χοιμᾶται ἔξω τοῦ εὐ- 

χτηρίου, ἔστω ἀφωρισμένος. 
πς : ΡΣ ΕΣ ΝῊ οἰενασῖν 

χη. Εἴ τις ἐν τραπέζῃ ἐσθίων φλυαρεῖ, ἐγειρέσθω 

εἰς προσευχήν. 
ἢ 

χθ΄, Εἴτις γένηται ἀπευλογίας, χαὶ λυπηθεὶς ἀντι- 
πε ᾿ ΡΣ ΠΥ ΤΟΝ 

παιδεύσει τὸν παιδεύσοντα, ἢ ἀντιλέγων μὴ 
ΤΣ ΕΠ ΑΥ, πρὸς ΚΟΥ ΔΊΡΕ προς 

χαταδέξηται, ἀφοριζέσθω. Εἰ δὲ λέγοι ἀδίχως 

παιδεύεσθαι, γνωριζέσθω τὴν αἰτίαν τῷ ἀρ- 
᾿ ἘΕ ν τὰν νος ΠΝ 
χιμανδρίτῃ, καὶ “τὸ ὕπ᾽ αὐτοῦ δριζόμενον 

χαταδεχέσθω. 
, ἥν Υ̓ 7 Ψ, ΝῚ .- 

λ΄. Τὶ τις ἔχει πρὸς τινα λύπην ; χαὶ καταφρονῶν 
Δ ᾿ν ΔΑ , ὩΣ Ψ τος ΄ κι ,ὔ δ Δ λέ 

μὴ διαλλάσσεται πρὸ τῆς ὑπηρεσίας, “ἢ λέ- 

γει τὴν αἰτίαν τῷ ἀρχιμανδρίτῃ, ἢ τῷ ἀρχι- 

χουνίτη, ἀφοριζέσθω. 
χὰ τ ἶ Σιζ ας Νὰ »,ἴ , ε κ᾿ 

α΄. Εἴ τις ἐν ἡμέρᾳ προσφορᾶς ᾿ χωλύει ἑαυτὸν 

τῆς χοινωνίας παρὰ γνώμην τοῦ ἀρχιμανδρί- 

του, γενέσθω ἀπευλογίας. 
; Ξ ᾿: 

λβ΄. Εἴ τις ἀπὸ Γραφῶν φιλονείχως διαλέγεται, 
᾿ ΓῚ ΄, 5 ὃλ Ἅ ΝΥ 5 

γενέσθω ἀπευλογίας" εἰ δὲ παραγγελθεὶς ἐπι - 

χέσθω. Βερῖὶ ἄπο Νἴσβ, 14 τπιὶ ΘΠ ἸἸπηπ5. 

οὙὴν ἀοοιβϑίπιιβ (στα θο ἢ 5ῖιι5 Ἰορ οπἁπτη μραΐαξ, εἰ 
υνμὴ λέγει, πὲ ἹἸπητηθγῖίο ; πἰδὶ ἀἴσαβ ραγεοα!ατη. μὴ 

δα ἀἸθπ ἀἅτη 6558 δχ 1115 4 ῥτοχίπης ργυθοοάαηξ, 

μὴ διαλλάσσεται. 

ΓΕΔ κωλύσει ἑαυτὸν ταῖς χοινωνίαις. Αἴ Βορ ἄαὸ 

Μ55. τπἰὖ ἴῃ σοπίοχίιι. 



ΡΟΕΝΑΣΓ ΙΝ ΜΟΝΑΘΠΟΒ. ΡΕΙΙΝΟΌΚΝΤΕΒ. 

μένει, ὡς " ἀπειθὴς καὶ ἀνυπόταχτος ἀφορι- 
ζέσθω. 

βθνουῦθε, γί ποὺ Ὀ5Θ "65 Οἱ σοπίιπαχ, στο 6-- 

ἡΌχια πὰ ὈΥ νον" ΘΟΠΒΟΥΟ. 
ς Ψ: δ' - ὌΝ ν Ν 

λγ΄. Εἴ τις πλύνει ἢ ἑτέρου ἢ ἑαυτοῦ ἱμάτιον πα- τ 533, 51 4υἷϑ ἰᾶνοὶ ἀὐὰξ Αἰ το ἶτ5. ἀὺ τ σάτα νοϑίθ πη 
ρὰ γνώμην τοῦ ἀρχιμανδρίτου, γενέσθω ἀπευ- 
λογίας. 

λδ΄. Εἴ τις ἀπολιμπάνεται τῶν τραπεζῶν, μὴ εἰ- 

ρηχὼς τὴν αἰτίαν, μενέτω ἄσιτος. 

λε΄. Εἴ τίς τι ἀπολέσει, καὶ μὴ εὑρὼν αὐτὸ, "μὴ 
ἀναγγείλη τῷ ἀρχιμανδρίτη, γενέσθω ἀπευ- 

λογίας. 

λς΄ ᾿Εὰν εὑρεθῶσι δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνεχῶς πλη-" 
σιάζοντες ἀλλήλοις, χαὶ παραγγελθέντες μὴ 
χωρίζωνται, ἔσονται ἀφωρισμένοι, ἕως διορ- 
θώσονται. 

λζ΄. ΕΤτις ἑσπέρας υὴἡ φθάση " εἰς τὸ Πάτερ ἡμῶν, 

ἐχτός τινος αἰτίας, στηχέτω εἰς προσευχὴν, 

ἕως ἂν πάντες χοιμηθῶσιν. 
λη΄. Εἴτις ἐν τῷ χαιρῷ τῆς χοινωνίας λύπην ἔχων 

πρὸς τὸν ἀδελφὸν, μὴ δῷ αὐτῷ εἰρήνην, ἔστω 
ἀφωρισμένος. 

λθ΄. Εἴ τις μεθιστᾷ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὀρ- 
δίνου τῆς ὑπηρεσίας, ἐχτὸς τῶν ἐγχεχειρισμέ- 
νων τὴν φροντίδα, γενέσθω ἀπευλογίας. 

μ΄. Εἴ τις γνῷ ἀδελφὸν λάθρᾳ ἀναχωρῆσαι θέλοντα 

τοῦ μοναστηρίου, χαὶ μὴ μηνύσῃ τῷ ἀρχι- 
μανδρίτη, ἢ τοῖς “ προεστῶσιν, ἀφοριζέσθω. 

μα΄. Εἴ τις ἐγείρεται τῆς τραπέζης παρὰ γνώμην 

τοῦ ἀρχιμανδρίτου, στηχέτω εἰς προσευχὴν 

ἕως τοῦ λυχνιχοῦ. 
νβ΄. Εἴ τις μετὰ τὴν κοινωνίαν ἐξέρχεται τῆς 

ὑπηρεσίας, ἕως πάντες λάθωσιν εὐλογίας, 

ἐχτὸς. ἀνθρωπίνης ἀνάγχης, “καθ᾽ ἑαυτὸν 

ἐσθιέτω». 
υγ΄. Εἴ τις ποιεῖ τινα ἀπευλογίαν γενέσθαι ἀχαί-- 

ρως, αὐτὸς γενέσθω ἀπευλογίας. 

μδ΄. Εἴτις εὑρεθῇ λαλῶν εἰς τὰ χκέλλια ἐκτὸς τῶν 

“ἐνοιχούντων αὐτὰ, ἢ τῶν ἡσυχαστῶν, γενέ- 

σθω ἀπευλογίας. 

με΄. Εἴ τις εὐτράπελα λαλῶν ἢ ἀργολογῶν, γενέ- 
σθω ἀπευλογίας. 

μς΄. Εἴ τις εὑρεθῇ χαταλαλῶν τινος, ἢ ἀχούων 

β δῖ. Μί35. ποβίσί, ποῦ αὐ αὶ, ἴπ «αλθιι5. ἩΠΠι, 

ἀπειθὴς χαί, ἀοσϊἀεταταν, 

ὁ ἘσΙε οὐ 01)». αὐτὸ μὴ ἀναγάγῃ. Αὐ Βορὶὶ ἄπο 

Μ55. ἀναγγείλῃ. Μοχ ἄτο Μ85, συνεχῶς πλησιάζοντες, 

ὸχ συνεχῶς ἀθογαῖϊ ἃ γα] ρατῖο, 

» ψοοιίαπι εἰς αὐ ἀ1ἀϊ ὁχ ΟοἸθονεῖπο. Ηδιὰ Ἰοπρο 

«ὐἀάτάϊινι5 αοζας ραγϊοι!απι ἂν ὁχ ἀποθιι5 Οὐὐϊοὶ- 
γιι5, 

Ρυθῖθν νοπιπίαιθηι ΑΟΒ πη πάν τ, σανϑαῖ θ6- 

πράϊοτίοηο. 

54. 5[ 4υ5. ἀθ5ῖ Ὁ ἃ ππθηβὶ5, ποη ἀἰοία οατιϑα, πηὰ- 
ΠΘᾺΓ [6] 115. 

35. 51 45 αἰ αυϊά ρον ονὶς, οι Ἰος ποη ἱηνεπίο, 

ΠῚ πη ΠΙ Π|6 ἀἰθοϊαγανὶς Αὐομἰπνα πάντα, ρεῖνο- 

τὰν Βοπράϊοιϊίοπο. 

36. 51 ἀτιο δίπλα! Γαυλ  Π]ὰγ πὶ ἰπίθυ' 56 σοπϑυδίπα!- 

ΠΘπ Πα ΓῈ ΘΟ ΡΟ ἀπίτι", δὲ ΘΟ ἢ {ἰ ΠΟ 

ΒΘΟΘΘΒΘΥ ἢ, 51Π1 ἃ οἰ Ο 5 ϑορυοσαῖ, ἀπο οογ- 
ΥἸσαπίαν, 

57. 51 415 νΟβρϑυϊ ΠΟ Δοοοβϑοῦῖ δά Ῥαϊον πὸ- 
5.6, ἈΌΒα 16. οατιδα Ἰ ἃ, 5. ῬΥΘΟανῚ ρογραῖ, 
ἄοποο Οπηπ65 ἀονπηϊθείηϊ. 

9.8. 51 4115 1ἢ [ΘΠ ΡΟΥΘ. ΘΟΙΠ ΤΠ Πϊ ΟΠ ἶδ5 ἔα ΡῚ αἰ τοι 
Οἰοηϑιι5, οἱ ράσθαν πο θά θυ, δ᾽ Ὁ ΘΧΘΟΠΊΠη11- 
πἰοαίι5. 

30. 51 415 ἀὐπονϑὲ [Γᾶ γι ἃ ΟΥ̓ ἾΠ6 πη  ΠΙ5 [6 01], 
ἘΧΟΘΡΙ5. [ἴ5). ΠΟΣῚ ΠῸσ ΤΠΠτ5. Θδῖ, σαγοαϊ 
Ῥοποάϊοιίοπο. 

λο. 51 συ πον υῖ ἔγαίγθπ, 411 οἷα πὶ σθοθθιο 6 

τ] Παϑίθυϊο ν6] 1, οὐ ποὸη ἀθοϊαγανῖῖ ΑΥοΒΙ δ η- 

αὐτά», ἀπ ρν [δου 5, ἃ οδοίουἶθ ΒΘρΆγΘ αν, 

τ. 851 415. δινρὶς ἀ6 πιθηϑα Ργδοῖθι νο] ἢ 6 ἢ 

Ασομ πα παν 1[α5, ᾿πδἰδίας ρυθοδιοηὶ ἀδάϊο ἀὰ 

ΤΟ ΠῊΡιι5 ΠΟΘ ΠΑ ΥΙΠῚ. 

ἡ. 51 415. ΡΟδΓ ΟΠ μλΠ]ΟΠΘΠῚ ΟΡ  Ἰτι)" ἀ6 πνϊ-- 

ἰδίου ϊο, ουϑά 116. ΟΠ. Π 65. Δοοορου πὶ Βοπϑαϊ- 

οἰϊοηθ πη, οἰνα Πα ἢ 1} ΠΟΟΘΒ5][ἀ[6}, 501115 

ϑθουύϑιι πη) οοπηθαϊ. 

ἡ5. 51 415 1 οαιιϑὰ 51 οὰν Δ] 115 Βοποάϊοιο- 

ΠΘ6. οαγϑαϊ ἱπ|Θ Πρ ΘΒ ν 6., ἴρ56. σαγθαῦ Ροηθ ]- 
οἴἴοπο. 

ἠλ. 51 415. ᾿πνθητι5. [θυ ἸΟ Θ η5. ΟΡ ο6 ||, 

ΘΧΟΘΡ ΙΒ 15 41 Θὰ5 Οσοιραηξ ἀπ 6 ΠὯπὶ ΠΟ σγο]ὰ- 

5115, 511 θϑη θα Ἰοι ἢ 5. ΘΧΡΟΙΒ, 
ἠδ. 51 αιιῖ5 [ἀοοεϊαϑ Ἰουια ταν, ἀιι ἐπα ΓΘ σαννΐαῦ, 

Ρυΐνϑιιμ" θοπϑαϊοι θη, 

16. 51 φυῖδ ἱπνθητῖι5 [πϑυῖς ἀδιναΠθηϑ συ αι ἃ 

ς Ἐπ εἰ (0}}». ἣ τοῖς προεστῶσι, ᾿δρ. Ὀσίπνις ἢ τοῖς 

ἡσυχασταῖς, ατιΐ Πιοδγ οἰιασιῖς. 

ἁ δὶς Βορ. ργίπιιϑ, Ἰλά τε καθ᾽ ἑαυτοῦ. 

ὁ ψοίονο5 ἄπο Πργὶ τῶν ποιεύντων, ἐατερίς ἐδ, “ειΐ 

οοπσίνιπς ἴροας. ἘΜΙΕῚ τῶν ἐνοικούντων, ΑἸ απο 

Ροδὲ οὐ χαταλαλῶν τινας. ἴὐπιι5. Ν5, τινος, διαι πη, 

αὶ ᾿ς Ἰορίταν αὐτῷ, αἰτόάιο ἴῃ Ἰοοο Ἰορὶ οὁρογίοτο 

αὐτοῖς οδοινασηι πολ δ, 

49, 



Ἰδὸ 8. ΒΆΒΘΠῚῚ ΟΠΒΑ ΒΕ 

ἸΊχιιο5. ἀδιγα νθπίθϑ αὐιἴθη5, οἱ ΠΟῚ ἱΠΟΡΘΡΔΠ5 
Ἰρ505, ἅτ ΠῸη ἱπα!οὰ η5 Ατομπιαπάγις, ππὰ 

Οἵα} ᾿ρ515 ΘΧΘΟΠΊ λα ΠΟΘ ΑΙ, 
γ. 81 «π|5 γϑρουτὰ5 Γπθυὶς τη μου ΤΟ ΠΙΘΠ8 ΟἹ] ΠῚ 
αἸϊάιιο, ἀπ γϑροίθηβ ῬϑΆ]μη05, ἃ} ἀντ 65, 
ΘΧΟΘΡΕ5. ΟρΘΡ 5. Θὲ ρΓδΡρΟβ εἶσ, οαγθαὶ θοπο- 

ἀἸοίοπο. 
48, 51 415 ἰδεῖς αὐ απ τον 5 465. 51Π6 Ρ Θ᾽ Πλἶσδιι 

ΡΥ ΡΟΒΟγιιπ, ΤΥ νει" ΘΠ ἸοΠΙΟ 6 : 5ὶ γ6}Ὸ 

ἴουῖς δὰ σαβιοαϊα Ἰοοιιπ), οτου νυ ἢ ΡΥ Ἶν τιν 

ΘΟΠΒΟΥΠΟ. 
λο 851 χυὶς ἀθάθυ [ΟνῚ5 ΔἸ4α ἃ δαὶ ΔΟΟΘΡΟ, 

ΡΓδοίου γο]πίδτοπ ΑὙΤῸ ΠΠ Πάτα, ἃ ον ὶβ 

ΒΟΡαν θέαν, 
δ. 51 415 ΡγδΙοΡ ῬΥΘΘΡΟΒΙ[Ο5, ἃ] Ἰοτὶ δχ ρῬογοσιὶ- 

πἶβ. ἀοοθ θη τ} 15 ΟὈν]ληὶ [οἴτι5,. ΟΠ ΠῚ 60. ΘΟ]]ο- 580 

4παῖαν, ὁχοορίο φαοά δὲ ράσθμι, 51: θϑπϑα!- 

ΟἸΟΠΙ5 ΘΧΡΟΙΒ. 
ὅτι 51 45 τη ] οϑῖι5. Θϑῖ ΑΛ ΠΙ ΠΠΔ Πα ΥἼ125 ῬΡΘΡΊΘΧ ταὶ 
ΟΡ ρον νἸ065 διβο ρθη 86, ΘΧ ΘΟ ρΙῸ οο]]ατῖο, 

ἀαΐ ΡΟ ΠΟ ουηαυῖο, 511 ΘΠ Ἰο ΠΟ Π15 ΘΧΡΟΙΘ: 

αἰ ἀγο ΠΘ ἀομλαντ5, 4111 οὐ] ιι6 νοὶ ργϑθοϑῖ, 

οἵ ῬΡΟΟΡΆΤΟΥ Πα] Θαπὶ 56 ] Δ} ΟἸΠΓᾺ ΠῚ} ΥΘΙῚΠΠῚ 

«παν μ 06. ΠΟ Βα ΡΠ], ΔΘ. [π Ππ ἸοῖτιΠῈ 
“προ σοητο ἱποϊάδηι. 

ὅσ. 851. 4{|5. ᾿π ΘΠ] βίϊνο γ θη πη οὐ]ϊηδηι. δι 
ΘΟ] ]Παυ τι}, Ῥ ΘΟ ΘΙ. ΡΥ ΡΟ ρΟΒΙ[Ὸ5 δὲ ἀἰβοι ρ  Π8 οἷ - 
γαῖογθϑ, Ρυϊνοιαν ΒΟ πο ϊοιοπθ. 

53, 51 415 ΘΧ ρου σϑίδοιιιβ. ἃ]0 ΔΙΊ τιο ἴῃς ΓΘΠΠΡΟΓῸ 
ΠΙΪ ΠἰστθυῚ ἀπ ἸδοιΟἢἶ5, στο [οραϊ, ἃ οἴου ὶβ 

ΒΟΟΥ ΘΕ. 

δή 51 4115 51π6. σατιϑα ΡΟ 51 νἸβ᾽ [ΠΟ ΠΘ ΠῚ. πηατ1-- 
πᾶμ ἰΠσΡθ άπ} ἴῃ να] τ ἀἸ Πα στιπὶ Ργοῖον Π6- 

Θγ ΟΠ αβίαβ. οἱ ῬΡΓΟν 605, Ζαονιιηι ΠῸο Οἰ οἴ τη 
ο5ῖ, σαγοαῖ θοπθάϊοιοπο. 

55. 51 45 ρυατθι νοι π αἴθ ΟΡ ΓΟ 5. δου οί - 

Χαϊ}, ᾿Π ΘΙ 5515. 1Π ν ΑΙ ΘΓ ἀἸ Παυ πη, 1ΠΠ1Ὸ γϑαῖο-- 

5011, σανθαὶ ΘΠ ἸΟΠΙΟΠΘ : δὶ νϑγὸ αἰ ΠΙ δία, 

ἀπ φσγοίαϊ,, Ἰησοῖ τὰ θυ] 5. γα]οι  ἀἸπαν]] 
ΡΓίδοϊο. 

δ. 51. «5. πηλ]6. Πα ΘΠ ΤΠ πλιὰ} Ἰοοιι ΠῚ τ] 

ἀουμηῖ ρυθῖον νοὶ πταϊοιη. 1{ΠΠπ|5,. πὶ ψα]θει-- 
ἀἸπαγῖο Ρυθοϑῖ, ἃ ΘΘΙΘΡΟ ΠῚ) 56 ρα ΘΕ τ" ΠΟ Ὴ-- 
ΒΟΥΊΪΟ. 

5τ. 51 45 ὁχ ἀθϑίσπαιβ δα βουνί πάη ἴῃ να]6- 

ΓΈΜΙΕ δεύτερος ψάλλων. Αἱ Μ55, ἰγτο5 δευτερῶν ψαλ- 
μιούς. 

5. Απεϊφαὶ ἄπο ΠΙΡεὶ εἰς τὸ θυρώριον. 

μι Ὗὸχ τινὶ α΄ ἀ1τὰ οδὲ οχ Πρνὶς νοϊουι) ες. 

ΟΛΑΡΡΑΒΡΟΟ. 

Α 

ΔΈΆΘΠΙΕΡ. 

2 “" “ 
ἐπιτιμῶν αὖυ- ῃ 

᾿ - Ν ΧΑ 
χαταλαλούντων τινῶν, χαὶ μὴ 

, 
ἔ 

τ ἄς Ὁ ἢ ΕΑΝ ἀπ, ἐν ἜΗΝ 
τῷ, ἢ μηνύων τῷ ἀρχιμανδρίτη, σὺν αὐτῷ 

ἀφοριζέσθω. 
ἘΣ ΣῈ τ κι , 

ρεθῇ εἰς τὸν χἧπον λαλῶν ἀετά τι- 
ΑΥ κΥ͂ ΠῚ 

ἣν ψαλμοὺς, ἢ χοιμώμενος ἐχ- 
τρααν: : λον ΞΠΆΟΝ 

τὸς τῶν ἐργαζομένων, ἢ τῶν ἐντετυπωμένων, 

γενέσθω ἀπευλογίας. 
τὰ -᾿ ᾿ ,ὔ ᾿ 
οἴ τις ἐξέλθοι εἰς τὸ ὀστιάριον μὴ ἐπιτραπεὶς 
ΒΡΆΡΙΣΙΣ ᾿ ; Ν 
ἐχ τῶν τετυπωμένων, γενέσθω ἀπευλογίας " 

" 
εἰ δὲ εἰς τὸ 6 φρούριον ἐξέλθοι, ἀφοριζέσθω. 

ΤΥ ᾿ “0.2 ὮΝ Κἴσοσε ς ν: 
ἐἴ τις συντυχὼν δμιλήσει ᾿ τινὶ τῶν ὑποστρε- 

, )»; Ξ' δ Ὁ Νοωυ Ἁ ΕῚ , 

φόντων ξένων, πλὴν τοῦ δοῦναι τὴν εἰρήνην, 
Ὑψτοι ΜΗ͂ΤΙΝ , ΕΣ τς 
ἐχτὸς τῶν ἐντετυπωμένων , γενέσθω ἀπευλο-- 

γίας. 

να΄. Εἴ τις ὀχλεῖ τῷ ἀρχιμανδοίτι Ὅάσει τῆς α΄. Εἴ τις ὀχλεῖ τῷ ἀρχιμανδρίτῃη προφάσει τῆς 
3 ’ ΔΝ - Ἃ ᾿ Ων -- ν᾽ 

ἐφημερίας, πλὴν τοῦ χελλαρίου, ἢ τοῦ ἀρχι- 

δδομαρίου, γενέσθω ἀπευλογίας" ἵνα ἑκάστης 
ἌΔΕΕΙΣῸΣ ἜΎΨΕ, ΕΣ ἣ 

ερίας ὃ ἀρχιεδδομάριος καὶ ὃ φροντιστὴς 
Ὰ Ἴ ᾿ τς 

πάσης χρείας φροντίζωσιν ἐπιμελῶς, 
ΥΩ ῃ 
λειᾶς συμπεσωσιν. ἮΝ ἣ ἘΝ 

ρίματι τῆς ἄμε 

δὲ τάν 3 ϑράνν ἐν: 
νβ΄. Εἴ τις ἀκαίρως ἔοχεται εἰς τὸ ἑψητήριον ἢ εἰς 

ΝΣ ΘΕΟΣ ἀαπψας τ 
τὸ χελλάριον, ἐχτὸς τῶν ἐντετυπωμένων, χαὶ 

τῶν φροντιζόντων τῆς εὐταξίας, γενέσθω 

ἀπευλογίας. 
Ἷ ΕΣ Ἃ - Ὡ 

νγ- Ετ τὶς ἐξυπνισθεὶς παρά τινὸς λυπηθῇ ἐν τῷ 
-Ὁ-᾿ τ , ᾿ “Ὁ ,ὔ 

χαιρῷ τῆς ὑπηρεσίας ἢ τοῦ ἀναγνώσυατος, 
3 ; 
ἀφοριζέσθω. 

᾿ ᾿ 
νδ΄. ΕΤ τις περισσῶς μετὰ τὴν ἐπίσχεψιν τὴν μετὰ 

Η͂ , ἊΝ ᾿ 
τὰ ὀρθρινὰ εἰσέρχεται εἷς τὸ νοσοχομεῖον, ἐχ- 

τὸς τῶν ἣσυχαστῶν χαὶ τὴν φροντίδα ἐγχε- 
; 

χειρισμένων, γενέσθω ἀπευλογίας. 
, , - Α 

νε΄. Εἴ τις παρὰ γνώμην τοῦ νοσοχύμου εἰσελθὼν 
Ξ Μ , 

ἃ ἀναπαύει εἰς τὸ νοσοχομεῖον, γενέσθω ἀπευ- 

λογίας εἰ δὲ θλίδεται ἢ ἀῤῥωστεῖ, δηλούτω 
τ - ᾿ 

πρῶτον τῷ νοσοχόμῳ. 

, -- ΄ Ψ 

γς΄. Εἴ τις τῶν χαχουμένων ἀλλάσσει τόπον, ὅπου 
ἷΔφ., Ὶ - ᾿ 

χοιμᾶται, παρὰ γνώμην τοῦ νοσοχόμου, 

ἀφοριζέσθω. 

, ν᾽ - ν᾽ δε ὑμῖν ΓΚ - 
νζ΄. Εἴ τις τῶν τετυπωμένων ἢ" ὑπηρετῶν ἐν τῷ νο- 

ἃ Ἄεσ. ῥυίπιιβ εἰσελθὼν ἀναπέσῃ εἰς τό. 

» Ψοίοτγος πιὸ Πρ γὶ ὑπ ἵν. ΑἸτα δ] βίοι σοπογὶς 

τ αἶα ὁπ ἴο, {πὸ κὶ ἀἀβου όσοι, [γΓιξίσα ἐοπαριις ἴδ- 

τον παῖ} ὙἸΔογον 



ΡΟΕΝΕΞΊΙΝ ΜΟΝΛΟΠΟΒ. ὈΒΕΙΝΟΥΒΝΤΕΒ. 

, 5. ἘΞ “ΙΝ ἡ - , Ἶ σοχομείῳ, παρατίθει τι ἀδελφῷ παρὰ γνώμην 
Ξ β τοῦ νοσοχόμου, γενέσθω ἀπευλογίας. 

νη΄. Εἴτις τῶν ἀῤῥώστων εὑρεθῇ χαταλλάσσων παρὰ 

ἡνώμην τοῦ νοσοχόμου, ἤ τινος τῶν ὑπηρε- 

τούντων, γενέσθω ἀπευλογίας. ΗῚ 

νῇ΄, Εἴ τις εὑρεθῇ ἐχτὸς τοῦ ἀρχιμανδρίτου γράφων 

τινὶ ἢ δεχόμενος γράμματα, ἔστω ἀφωρι- 
σμένος. 

ξ΄, Εἴ τις πέμπει τινὶ εὐλογίαν, ἢ δέχεται τί ποτε 

παρεχτὸς τοῦ ἀρχιμανδρίτου, γενέσθω ἀπευ- 
λογίας. 

τ 

υὐἀϊἰπαγῖο, ἀρροπαΐ αυϊἀυαπι γαῖγὶ ρθουν 
5ϑπίθηταπι {ΠΠΠι5 4 ναϊοιυἀϊπασίο ργαοροπὶ- 
τὰ, δῖ: θοπϑαϊοιοηΐβ ΘΧΡΟΥΓ5. 

ὅ8. 51 “5. οἐχ ὡογοίαπεθι5 ἰηνθηζι5 {ΠΟΥ 
αυϊάρίαπι μουπηιΐαπ5. ργοοῖθυ νοϊππίαϊομπ 1- 

Πππ|5, 41 ναἰθειπαγῖο ργφβοίταγ, αὰξ αἰ τοι} ι15 
ΟΧχ ἀεβιβπαῖῖβ δὰ τηϊ πἰϑίθγι απ), σαγοαὶ θοποαϊ- 

ΤΠοΠ6. 

59. 51 4υ}5 ἱπνϑπίιϑ [που βου! ΒΘ η5 πὶ ΓΘΟΙ ρΙ Θἢ5 
Πππῖουὰ5, οχοθρίο ΑὐομΙπια πα γα, ἃ σςρΘΓΟΤ τὴ 
56] απ σατο δοοϊοίαϊο. 

θο. 81 «15. πλ ἘΠῚ αἰ ἴσιι! πηι πιιβοι! απ), ἀντ ΓΘΟΙΡΙ 
αιϊάρίαπη αἰϊοσυπάθ ρυφίον Αὐ οἰ πια παν ἰΐαη, 
οαγοαΐ θΕπϑ ἸσΠοη6. 

ἘΠΙΤΙΜΙΑ 

ΕΙΣ ΤᾺΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ. 

α΄. Ἢ ὀὁμώσασα τὸν τυχόντα ὅρχον, ἀφοριζέσθω Ε 

ἑῤδομάϑας δύο. 
β΄. Ἡ βλασφημήσασά τινα τῶν πρεσδυτίδων τῶν 

πεπιστευμένων διατυποῦν τὰ ἐν τῷ ἀσχητη- 

ρίῳ, ἀφοριζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 
Υ. Ἢ χατὰ ἀπούσης ἀδελφῆς χρυφῆ λέγουσά τι 

σχοπῷ τοῦ διαθάλλειν αὐτὴν, ἀφοριζέσθω 

ξρδομάδα μίαν. 

δ΄. Ἡ ὑδρίσασά τινα ὕδριν τὴν τυχοῦσαν, ἀφορι- 
᾿ «ρον , ᾿ ζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 

ὩΣ ΟΝ 
ε΄. Ἥτις "εὑρίσκεται Ψιθυρίζουσα ἄλλη ἐχτὸς τῶν ἘΣ 

, ἘΡΘΊΡΗ ͵ . Α 
πρεσδυτίδων τῶν πεπιστευμένων διαχονεῖν, 
ἀφοριζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 

,᾽σ ὥλενς ῃ ᾿ Ψ Ὡς ς΄. Ἥτις χωρὶς ἀναγκαίας χρείας ἄχχιρον ὁμιλίαν 
προδαλλομένη ἀργολογεῖ, ἄφορι 
μάϑα μίαν. 

ζ΄. Ἥτις εὐτράπελα φθέγγεται, ἢ γέλωτα ἀπρεπῇ, 
. ἀφοριζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 

Φ." σ] -ζἧ ν - » , 4 Α η΄. Ἥτις ἐν τῷ ἔργῳ τῆς διχχονίας οὖσα, καὶ 

ἐσῦω ἐδδο- 

ἀναγχαίαν χρείαν ἔχουσα, ὁμιλήσει τῇ πλη- 

» Ηος ερὶεϊιπίτσι. σὐπὶ σοι ποθεῖ σοπἐαπ ταν ἴῃ 

νυ] ρακὶς : κε ἴῃ ας. Ῥυίπηο αἰζογιιπι ἃ} αἰΐογο ἦϊ- 

ΕΡΙΤΙΜΙΛ 

ΙΝ ΟΑΝΟΝΙΟΑΒ. 

τι. Οὐδ ᾿αναν! αιοάν 5 15] γα πάτιπι, [6] Π)ὰ- 

(5 ἀτια5 ἃ σοῖο 5 βοσγοσθίιν. 
2. Οὐδ πη ] θα ἶχὶς ΔἸ Ἰοιὶ δχ βθ που θῈ15, {1185 ΓΈ Ρῖι5 

τη Πα βίθυῖὶ ΓΘ θη 15. ῬΡΘΘΡΟ απ τ}, ΘςοἴΘΓΑΓΙΙΠῚ 
ΡΥϊνθίαν σοπϑογῆο Βοροπιαάαῃιν τὐπᾶιι. 

5. 851 ἀὰ αφυϊάρίαιι οἰαποιξαην ἴσας ἀνογϑιιβ 
ΔΡΒΘΠζΟ ΠῚ ΘΟΓΌΓΘΙ, 60 σΟΠ5110 αἱ οἱ ἀθίγα ας, 

σοί θγασιιὴ σΟηβογο Ρῥυϊνοίις. ΠΟ οπγα απὶ 

τπᾺΠῈ. 
ἀ. Θιια: σοπεμππιο!ϊα {ταν 5. ΔΙ Φαατη ἀίδοθυι, ἃ 

τοῖον 5 βοραγοίιν πο ἀοπιαάαπι τὐπάμ, 

δ. 51 41 αἰϊα ργφῖθι ἀπι5. ααΐδιι5. ογθά τα δἷὐ- 
πϊ ἰδίγαιο δ5᾽ , ΟΠ ΘΓ [1 ΒΕΒΕΓΑΥ., ἃ σς- 

τογασιι βοοϊθίαϊο γονάς. πο νἀοιπηδεέίαηι 

τη 8}. 

Θ. Οιὐια» πυῖία σοσθηῖθ πϑοδϑϑίταϊθ, Ἰπιθιηροϑεῖ- 
ναπὴ ΠΟἸ]οαἴτπὶ 5Ό ΓΘ 5. [ΠΟΥ παρ, 56- 

Ἰαπραῖον ἃ οεοἴογίβ πε νἀομνα πη τπᾶπ). 
τ. Οὐκ: [ἀοοιῖας Ἰοαυίταγ., αὐὶ ἱπάδοογο τάδε, 

βοσγοσαῖον πο ἀοπιδίαπη ὑπᾶπη. 
8. Οὐ πιϊ ΠΙΒΘ ΓΙ δὰ ΟΡῸ5. ρΘΥασΘ Π5 οἵ πϑορβ- 

ϑᾶνίο ποοῖῖο ὁσοιραΐα, εὐ ργοχίπια σοἸ οι πὸ- 

βεϊηρσαΐταν. 



τῦρ 5. ΒΆΒΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΞ ΘΛΡΡΑΡΟΘ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

τὰν ἀϊοπάο αὐ οἰαπηονο, αὐ ΤΘ ΠΡ] 56 ΓΠ10- 
πὸ, 56] ππράταν ἃ οεο το υ]5. ΠΟ ἀομη Δ 1 πιπδπ|. 
Οἷα ἀοίθη 1: θα ἀπ σοπάομηηπαϊα οδϑὲ Ὁ 
ΔΙ ΖυΘα Θυγατιιπ, ἃ}0 115. ἀα Πιι5. ροϑὲ θυ δον Πα πὶ 
δχαῖπθῃ Δ] ἰδίγα το, ΘῈ. οὐ ἃ σΘυτι πὶ ἀθηηλη- 

ἀαία εἴ, δπη} ΟῚ θὰ Ππᾶπι ἀδίθπαϊ!, ἃ 

τ Ια αυ αι σΟΠβΟυ το βοσγοσοίαν ΠΟ Ομ ὰ5 
ἀϊτιὰϑ. 

τον Οὐα οἴπὶ Δ]ΠΙ]0. 6χ ἰδ 4] [Ὸν158. Δοοθάπηϊ 

᾿ ἀνα 
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ΟΠ] οψααατᾳ {ποῦ τ, ρυϊαβάπαμη. ἔπους οἱ ἀαῖα 
[ἀου] τὰ5. ἃ}0 δὰ οὰἱ σοπονθάϊία οὐγὰ οϑῖ., ἴῃ 

οι ηὶ (Ἰ5ο 1 1Π85. ἁπιοτου [α 6, ΘΘΘΡΘΒΘΙῸΓ ἃ ορ- 

τονῖβ. πο ἀοιηδ ἃ πὶ τΠᾶΠ]. 

. Οὐα τϑρονία [π Ὁ ΠῚ ΡΠ. ἍΠ5. ΟἿ} ΥΘΡΊΙΠῚ 

ΠΘΟΟΘΘΑΡ ἸΔΈ ἈΠΟ [185, ἀπ Ὁ ἸΔ ΠΟΥ ΠῚ Ομ - 

ΓἼΛΠῚ.,. ΟΟΙΘΓ ΛΠ ΘΟΠΒΟΡΠΟ ρ᾿υῖνϑιαν Πποράο- 

πη Δ ΠῚ {1Π8Π]. 

. Οὐδ γε ρα σαῖα ρ θοΘρΟ ϑαγαιη ΖῈ]} 115 γ6- 

ΤᾺ} ΠΟΙ ΠΙΪσ8ἃ δϑῖ οἰ, ϑοσυεσοα ἃ σεὶθ- 

τσ ρου πΠᾶΠ) ΠΟΙ ἀοπηα πη. 

13. Οὐ. ΠΟΠΙΘΠΉΓ ΠῚ, ΠΟῚ ἀπο π “υϊοίθ οἱ 5ὶ- 
Ιϑηιἶο ἱπιρθι Ρυςθοθ ρα ΠῚ, Οοο θυ ΠῚ. ὁ0η- 

5010 ᾿υΐν θην ΠΟ Ομ ἀπ} τη 81]. 

τη. Οὐ δχα υἰδῖτο οὐ Παγ 56. ψ 1, 56 Π16] ἁἴαιιθ 
᾿τθυῖιπὶ σΟμ ΠΟ ποίδοϊα., σον πὶ. ρΡρἴδοιο τὸ- 

ἀανραδίαν. 
τ. Οὐ οἴτνα βϑητθητίατῃ ἢΠΠυλι πὴ, ΤΠ] 115 ΘΟ Π1- 

Πλϊδϑὰ δδῖ ὙΘΥΠῚ ΟΟΡα, ἃ πη ΓΓΘΠῚ τ 501Ὸ- 
ῬΘπ θ᾽ θυ τ, ϑοουοσθει" ΠΟΙ ΦΟπι πὴ τιπᾶιη. 

16. Οἷα πιονθηθ. Θου]05. τηοο ππὰ]ὸ., ργοχὶς- 

πὰ ΠῚ ἀ[ ΓΘ Θν  π  Θϑεϊα, ἃ Θροου5. ΘΘΡΆΡΘΙΕΡ 

πο ἀοπηλ ἃ ΠῈ τ1ΠᾺΠ}. 

17. τι ροϑὲ ἃ βο 5. ΒΥ ΠΆΧΘ5. ΟἿΠῚ ΔΙ] τα 

ὀχίθυπα Πλ]Π 16 6 ΘΟΠ ΑἸ] αἴαιν. ΒΘΡάγΘ αι ΠΘ 

Ἰνάἀοπηα ας ἀτιὰ5. 

Ρ 

σ 

") 

ι8. Οἴθ. 10 πὸ ΟΡΘΡ δά αἰ ΟΡα5. [ΓΔ ΠβὉ κα 
5106 {πιϑϑ ΘΟΡΙΤ},. {{| ΤΘΙΡΊΧΠῚ ΟΡ Πα ΡΘηΐ, 

ἃ οοἴθυανη. σΟπβουῦτο τοιηονθαῖαν. πο} 60- 

ΠιααἰΔΠ} τ Π 8 ΠῚ. 

τ9. Οτια δρ᾿ πη πὶ ΓΘ] Θοθυῖτ, αὐ αιι80. σοπίγὰς- 
ἀϊοῖε, ἀὰξ πηαγηλ ρα, {ΠΠΠΓαΐθ 5] ἰρδὶ οχ 

ΘΟΥΓΘΟΙΪΟΠ 6. ΔΟΟΘΘΘΕΓᾺ ΠῚ ΠΟῸΠ Ὡ5ΠΟΒΟΘΗΒ, ἃ σεο- 
16 ν}5 βοσυόσϑίιν ΠΟ ἀμ 5 ἀτιὰ5. 

» ἘΔΠ οἱ (1. ἢ θρασυλογίας. 5. Ρυίππηις ἢ θρα- 

αὺ: λαλεῖ. 

ς Ὑίγσαϊα ἴῃ συ]ραιῖὶς γοβῖα Γποταΐ ἀηΐα Ὑοοο πὶ 

παρά : 564 δαπὶ ἴπ46 5ιιβι}}, Πάθπν (115 ΟΠ] τεϊπὶ 

Βοχπθεαβ. 

Ψ' Ἁ . σίον ἢ μετὰ χραυγῆς ἢ " θρασυλογίας, ἀφορι- 
᾽ «φν ΄ἾΝ ῃ ζέσθω ἑδ!ομάδα μίαν. 

ῃ , [ . ,ὔ -ὉὍ 5 ΄ στὸν 

θ΄, “τις ἀντέχεται τῆς ἐπιχαταγινωσχομένης ἔπι 

πταίσματι “παρὰ τῶν μετὰ δοχιμασίας οἶχο- 
γομεῖν καὶ διατυπεῖν πεπιστευμένων, συναφο- 

, 
ριζέσθω ἐχείνη ἣ ἀντέχεται, ἑόδομάδας δύο. 

, σ λὴ -Ὁ ΜΠ Ε , ΄ Ἄ 

ι(. Ἥτις τινὶ τῶν ἔξωθεν ἐπεισερχομένων ὁμιλήσει, 
Ν Ε Ξ 

πρὶν ἐπιτραπῇ παρὰ τῆς τὴν φροντίδα ἐμπε- 

πιστευμένης ἐν πάση ἐξουσία εὐταξίας, ἀφο- 

ριζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 

σ “»ὕ " δ πόδα , 
ια΄. Ἥτις εὑρίσχοιτο γογγύζουσα ἐν τῇ στενοχωρία 

-τὸ Ἁ Ἄ - - 

τῶν πρὸς τὴν χρείαν, ἢ ἐν τῷ χαμάτῳ τῶν 
. 
ἔργων, 

5 φοριζέσθω ἑδδομάδα μί ἀαφορι-ἔἐσϑὼ ξῶο μαρα μιᾶν. 

ἀντιπίπτουσα τῷ προστάγματι τῶν πεπι- ἯἩ ἅἄντιπ σα τῷ προ μα πε 

στευμένων τὴν φροντίδα, ἀφοριζέσθω ἑόδομά- ' Ἵν Φ χ ἀφορὺς ἑ Ξ 
δα μίαν. 

«Ἡ -Ὁ- - 

Ἢ χαταφρονητιχῶς μετὰ δῆθεν ἡσυχίας μὴ ῃ ῃ ] 

ἁπληροῦσα τὸ ἐπίταγμα, ἀφοριζέσθω ἑδδομά- 
δ 7 δα μίαν. 

: ͵ 
Ἢ θέλουσα χαλλωπίζεσθχι, μετὰ μίαν χαὶ 
δευτέραν νουθεσίαν ἐπὶ τοῦ προεστῶτος ἐλεγ- 

χέσθω. 
ε ; τς 
Ἢ, ἄνευ γνώμης τῶν πεπιστευμένων τὴν φρον- 

τίδα, εἰς μητέρα ἢ εἰς ἀδελφὴν ἀπελθοῦσα, 
Ἂ" 2 Π ἐξὸ ,ὉΝ , 

ἀφοριζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 
ις΄. Ἧ ἐννεύσασα “ ὀφθαλμοὺς σχήματι πονηρῷ, 

λυποῦσα τῇ πλησίον, ἀφοριζέσθω ἑόδομάδα 

αἵαν. 
ἯἩ μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῶν συνάξεων δμιλοῦσά 
τινι τῶν ἔξω γυναιχῶν, ἀφοριζέσθω ἑδδομά- 

δας δύο. 

ιη. Ἢ ἀπ᾽ ἔργου εἰς ἕτερον ἔργον μεταδαίνουσα 

χωρὶς ἐπιταγῆς τῶν ᾿ ἐχόντων τὴν φροντίδα, 
ΕΝ Ψ»" θ ἑξὸ δι Ζ- ἀφοριζέσθω ἑδδομάδα μίαν. 

ιθ΄. Ἥτις τὸ ἐπιτίμιον ἀποδάλλοιεν [516], ἢ ἀντι- 
λέγει, ἢ γογγύζει, μὴ γνωρίζουσα τὸ ἑαυτῆς 

ὄφελος ἐν τῇ διορθώσει, ἀφοριζέσθω ἑόδομά- 

δας δύο. 

ἀ (οάοχ (0]}. μὴ πληρώσασα. 

4 1άεἐπὶ Ν5. ὀφθαλμούς. ἘΔῚΕ ὀφθαλυοῦ. ΠΕ πιὰ 56- 

Ῥίοπι ὀρ᾿τπιῖα πη ἤδρ. ῬΥῖπηο ποῖ ἱπυθηϊαπέιτ. 
Ε ΈΜΙΠ οἱ (0]Ρ. τῶν ἐχόντων : 564 ἔοτίε ῥτὸ ἐχόντων 

Ἰεροπάμπιπι οϑὶ ἐχουσῶν. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΑ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ, 

α΄. Περὶ τοῦ δεῖν τὴν εὐχὴν προτιθέναι πάντων. 

β΄. Περὶ τῆς τῶν λογισμῶν ἐπιστάσεως, χαὶ ὅτι 

οὗ χαχὸν τὸ σῶμα, ὥς τινες ὑπειλήφασιν. 

, 

λάχτως ποιεῖσθαι. 

δ΄. Ὅτι δεῖ τῇ δυνάμει τοῦ σώματος μετρεῖν τὴν 

ἐγκράτειαν " χαὶ ὅτι καλὸν καὶ ἔννομον ἣ τοῦ 
σώματος ἐργασία. 

ε΄. Ὅτι προσήκει τὸν ἀσκητὴν ἔργα ἐπιτηδεύειν 

τὰ πρέποντα. 
ς΄. Ὅτι οὐ χρὴ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀφυλάχτως συν- 

διατρίδειν τὸν ἀσχητήν. 
ζ΄, Ὅτι οὗ χρὴ συχνὰς καὶ ἀθασανίστους ποιεῖσθαι 

τὰς προόδους. 

΄. Ὅτι οὐ χρὴ τοῖς ἀστατοῦσι τῶν ἀσχητῶν με- 

ταδιδόναι θάρσους καὶ παῤῥησίας, ἀλλὰ καὶ 

τούτους φυλάττεσθαι. 

θ΄. Ὅτι χλήρου ἢ προστασίας ἀδελφῶν οὐδαμῶς 

ἐφίεσθαι προσήχει τὸν ἀσχητήν. 
τ. Ὅτι οὐ χρὴ πρὸς κενοδοξίαν βλέποντα ζηλοῦν 

τὰ χαλά. 
ια΄, Περὶ εὐχαιρίας λόγων. 
ιβ΄ Ὅτι οὐ χρὴ πρὸς εὐτραπελίας βλέπειν τὸν 

ἀσκητήν. 
ιγ΄. Περὶ πραότητος, καὶ τίνα τρόπον ἀγάπη συν- 

᾿ 
ίσταται. 

ιδ΄, Περὶ φρονήσεως. 
ιε΄, Περὶ πίστεως καὶ ἐλπίδος. 

ις΄. Περὶ ταπεινοφροσύνης. 
ιζ΄, Κατὰ πόσους τρόπους οἱ πονηροὶ λογισμοὶ συν- 

ίστανται. 

τη, Πρὸς τοὺς ἐν χοινοδίῳ χανονιχούς. 

ιθ΄, Ὅτι χρὴ τὸν ἀσχητὴν βεδαία χρίσει προσιέναι 
τῇ ἀσχήσει, χαὶ περὶ ὑπαχοῆς. 

χ΄. Ὅτι οὐ χρὴ τὰς πρὸς τοὺς βιωτιχοὺς συγγενεῖς 

μεταδιώχειν ὁμιλίας, ἢ τὰ ἐχείνων φρον- 

τίζειν. 

χα΄. Ὅτι οὐ δεῖ τῆς πνευματιχῆς ἀδελφότητος 

ἀποχόπτεσθαι. 

χβ΄, Περὶ ὑπακοῆς πληρέστερον. 

χγ΄. Ὅτι χαὶ τὰ εὐτελῆ τῶν ἔργων μετὰ πολλῆς 
προθυμίας αἱρεῖσθαι προσήκει τὸν ἀσχητήν. 

ΟΑΡΙΤᾺ ΟΟΝΒΘΤΙΤΟΤΙΟΝΟΜ. 

ι. Ομοά ργεοαίϊο οπιπῖνιις απίθροπεπάα δεῖ, 
“. 226 οοριαἰϊοπίδιις οολιϑεπαϊς αο πιοάέγαπ- 

αἷς, οἱ φμοΐ σογριις πιαῖμιπι τιοτὶ ἐσὲ, μὲ αι 

ἄαπι ρμίανετγιτιί. 
σ » “ -" - ᾿ “» 

τ΄. Ὅτι οὐ δεῖ τὰς τῶν γυναικῶν συντυχίας ἀφυ- δ52 3. Ομοά ποπ ορογίοι οἰίπὶ πιμιἰἰογίδιι5 ἱπισαμίε 

εοἰϊοφιιῖ. 
Δ. Οιιοά οροτγίεἰ αὐιϊπιθτιίάπι ἐογρογεῖς υἱγιὶ- 

δνιι5 πιϑίϊτὶ; εἰ γιιοά εογρογὶς ἰαϑοτ, οπα τὲς 

ὁδί οἱ ἰορικίηια. 
. Ὁμοά εδοπνεπῖι ἀϑοείαπι ἵπὶ ἐοπιατεῖς ορε- 

τιδι5 Θχθγοϊατὶ. 

6. ιιοά ποπ᾿ οοπνοπῖι ἀϑοοίατα ομπὶ οπιτῖδιι5 
Ποπιϊηνιις ἱπιοαϊιῖς φογτιοϊπαΓί. 

. Ομοά ποῖὶ ορογίει ογεῦγο εἰ ἰόπιεγε δαγϑαϊ. 

οι 

“ 

8. Ομοά αϑοοιϊς ἱπϑίαὐίδιις σοπβαάεπιϊα ἀὰ 
ἰοφμεπάϊ {ἰϑοτέας ἀαπάα ποπ ἐξ : ἱπιὸ ϑΕΤῸ 

γιιοά μὲ υἱαπαἰὶ σιιτιῖ. 
9. Θμοά ποι οοπνεπῖὶξ μὶ ἀξοεία ἱπργεάϊ ἐπ 

εἴεγιιπι, αὶ {ταἰγίϑιις ργ ἤεὶ τππιφιαπι οσπρίαί. 

το. Ομοά ποῖ σοπνεπῖε ὄοπα ὡπιιιατὶ οὗ σνα- 

σιάπι σίοτγίαπι. 
11. 726 Ἰάοπεο αὐ ἰοηιιετιάϊεπι ἰδπιρογε. 
15. Ομοά ποτὶ σοπνεπῖς ἀϑοείαπι αα ἐαοείϊας 
ΣΧ 

13. 16 πιαπειιείμαϊτιο, εἰ φμοιποάο επαγίίας 

οοποιϊαίιι. 

τή. 126 ργιιάοπίϊα. 
ι5. 26 Πάε εἰ με. 

1ιθ. 2ὲ μιιπιιίαῖε. 
17. μοὶ πιοάϊς παδοαπίμγ ργανα οοβί(αίϊοπς. 

18. 44 Ὁαποπῖοσος πὶ σοπιπιιτιὶ οἱνοτγιΐδς, 

19. Θεοά οροτγίοι αϑοείαπι ἤγπιο ἡμαάϊοῖο ἀςοε-- 

ἄοτο πα αξοείίοαπι υἱΐαπι, εἰ ἐδ ονοαϊεπίϊα. 

20. Ομοᾶ πιοπὶ οροτίεϊ Ξϑοἰατὶ οοἰϊοηιιία οιιπὶ δο- 

δπαιῖὶς κιξοιιῖο αὐάϊοιὶς, απ ἐἰἸογιιπὶ τὲς οιγαγε. 

1. Ομοά ποι οροτίοι α Ξρίγιμιαϊὶ {ταϊετπῖαιε 

τεσεοατί. 

4. [6 οΡοάϊοπίϊα εἰϑετίιι5. 

“3. Ομοά αϑοδία υἱϊέα εἰΐαται ορέτα ἡἤεϑεῖ πιμῖτα 

οαπὶ αἰαογίαἴο σιιδοίρεγε. 



τὸ 5: 

»ἡ. Ομοά ποπ σοπνοπῖξ ποπιοτος αὸ αἰβπιί(αϊος 

τοι αὖ ἀϑοεῖα. 

“5. [06 {πιισαϊαιε αο 5πηρίϊοϊίαιε ἔπι αἰωποπεῖς. 

“6. Ομοά γιιὶ τοϑριοῖξ «ἡ μεγ[εοιίοποπι,, πιιλὶὶ 

ἰαϊ μοςςῖῖ ἐστεάϊεπάο. 

47. Οἰιοά ἀξορία ποτὶ ἀθθεΐ ρμγίναία ποβοίϊα 

πμανόγε. 

“8. Ομοά οροτίος ρτιζεοίπιι ρμαίετπα ῥδπονο- 

ἰθπίϊα τὸς αὐ τεοσοίϊα σιν άϊζονιπι αἀϊδροπϑατο. 

“9. Ομοά ποῦ αἀὐάδοθε ἧπ ἐπιδεϊίτεῖο. ἀϑοθίϊοο 

«ποτιίπι ἀπὲ ἐνίττην [Γαίϊγιιην 6556 δοάαἰζειιπι. 

30. Θιειοά ποπ σοπνοπῖξ πὶ ἀξοθξα οἰ δοίιπι τδ-- 

δίϊιηι δτρείαϊ. 

31. Ομοά ἀδνεὲ ργι εοίτις υἱγίϑιις οογροτὶς δια 

πιατιάαία αοοσοπιτποάαγ : δὲ 46 ἰἰξ φιιὶ αἶπος 

δίας οσοιιατιξ. 

352, Ομοά ποι ἀδθθπὶ {γαίγος ἐγισιϊῖα αὔποὶ, 
δμηι Ἰοναπιοπεϊ αἰϊφιῖα ἀξίετίτιν ἀενιϊογίϑιις. 

33, Ομοά ποη ἀδῦοπὲ ργωξεοιϊ ἀξοοϊϊς, αιιΐ 
51πἴἰππὶ ἱρϑογιιπὶ σοτινεπίμπι εἰθσογιιτιί., ἰοηιοτιαὶ 

ἐἰβογίαιοεπι ἄαγα, αὶ ἴρδος αὐἀπηιϊίίοτε αὐ 
αἱΐα σοπιπιιπιξαίοθηι, 

3. Ομοά πὸῖὶ ορογίεὶ αϑδοθίαπι ἵπι βοοϊοίαξο 

ἡορεπίθην, χιϊάφιιαπι τόγιίπι ἐγ τιαγιίπι ργῖ- 

υαίϊηι μοςοίάογα. 

ΒΑΒΙΠΙΗΙ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΔΆΘΗΙΕΡ 

χδ΄. Ὅτι οὗ χρὴ τιμὰς καὶ πρεσδείας ἐπιζητεῖν τὸν 

ἀσχητήν. 
ΓΦ Α -Ὁ Ν Ν ΄ - , ἂν ἵπτ ΄ 

χε. ε τ τ α ω ατυϑι πλος χε΄. Περὶ τῆς χατὰ τὰ βρώματα ἀτυφίας χαὶ ἀπλὸ 

τητος. 

χς΄. Ὅτι τὸν πρὸς τὸ τέλειον βλέποντα οὐδὲν ἣ 

πρόοδος παραδλάψαι δυνήσεται. Ὑ ἡ 

χζ΄, Ὅτι οὗ χρὴ ἀσχολίας ἔχειν τὸν ἀσχητήν. 

σ ν χη. Ὅτι χρὴ τὸν προεστῶτα πατριχῇ εὐνοία τὰ 
Ἂ , - 

χατὰ τοὺς ὑπηχόους οἰχονομεῖν. 
Ἂν -- Ἄ - 

χθ΄, Ὅτι οὐ χρὴ ἑταιρίας δύο ἢ τριῶν ἀδελφῶν τ 
τυ ν 

7 ΕῚ “« , συστήματι ἀσχητιχῷ γενέσθαι. 
σ͵ τῇ πον σις , φιλος "ἡ 2 τ πεν 

Α. τι οὐ χρὴ ἐνουμάτων ἐχλογὴν ἐπιζήητειν τὸν 

ἀσχητήν. 
, σ ὌΝ «ὁ - »" - -ὉὉ 

λα΄. Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα ἀνάλογα τῇς τοῦ. 
σώματος δυνάμεως δρίζειν τὰ ἐπιτεταγμένα, 

χαὶ περὶ τῶν ἀποχρυδόντων τὴν ἑαυτῶν δύ - 

ναμιν. 
λβ΄. Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς ἀδελφοὺς λυπεῖσθαι, τῶν ἀσθε- 

δ 

ὃ 

« ’ “ΝΠ τῆς , ΠῚ ΄ 

σίας μεταῤιόοναιῖ, Ἢ τούτους εἰς χοινωνίαν ! 3, “ἢ 

β 
«τίσ 
λδ΄, Ὅτι οὐ χρὴ τὸν ἐν συστήματι πολιτευόμενον, 

α τι χεχτῆσθαι τῶν ὑλιχῶν. 



ΜΟΝΙΤΌΜ. 

----ἀἧ,-ΞΞ.οοςος-ς-.-. 
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ἄἰθνὸ σοπαῖὶ ϑιιπηιιϑ., δῖ αι ἴῃ Αϑοοιοἶθ ργῸ ϑιϑρθοῖο μα θοπ τιμὴ δἰ, Θὰ ΠῚ διιϑριοίομο πὶ πιαχὶπι6 

ἴπ ΟΟπβεϊ 1165. πιΟΠαϑιϊσὰ5 ἸΠ]1οἱ ἀθθονο. 

ΝΟΥ ἘΠΙΤΙΟΝῚΒ. ΑΘΟΙΤΆΑΜΈΝΤΟΝ. 

Αἀαάϊνηιι5 πο, αστᾶθοθ τὰπίιιηι, 4ιιο δὰ αιιοοδιϊοπθπὶ 6 αὐθεντίᾳ ΑΘΟΘΙΙΟΟΥ Ια ΠῚ 5616 ΕΠ πὶ [Δ ΘΟΓῸ 
ν᾽ ἀθ]νατεν, ΒοΠ Ια πὶ παοίθπιιθ ραϊιοῖβ ποίθμ 5. ΤΠ θοάδονὶ τ 1165, 4] 51} ΟΟῃδίαπιπο ΟΟΡΓΌΠΥ ΠΟ 

υἰχῖε, ἀδοθϑϑί]ιιθ ἅππὸ Ρ. ΟἸμ", παῖ. 856. ΔΑ 5οΠο]λιπι ἰδῖΠ|ο.. οχϑίθε ἴῃ οἀϊίοπο 4. Β᾽ πιο πὶ 

γεποῖα, ἃπηΐ 1758, {1186 ᾿Πβον ἱτιν 5, Τμοοάονὶ διιιάϊα Ἐρίδιοία οὲ αἰΐα, Ἰριιονγάνηῖιθ, οαπὶ 11-- 

Μῦν δὰ τηᾶπιιθ ΠΟῊ 511. 16 αηθη 1. Α1Ρ. Ἑαθγϊοίθιση. ἴθ ΒΙΡΙ οὐ Πθοα ἀγεθοα, νϑίθυὶβ θα ΠΟ ἢ Ϊ5 

τ ΙΧ, ρΡ. “ή7, π. 27. Οοπίοχίαπι νόθοιπ), ἀτιθηὶ 6 ἔ]} 15. ΟΟΘΙΟΙθτι5. οἀϊάογαι Ομν, Ενά, 
Μδιπ αὶ, Τιϑοιοπιιπ Μοϑαιιοπϑίιπι ἔ. 11, 0. 27 5.50 ἄδηιο σΟη ἈΠ] πλπι5. οηὶ Οοάϊοο Βορῖο ἡγθ, 

ὁχ 400 Ἰονίονα {υορ ἀπὶ σάπανο ροϊαϊηγι5. Ο ἴον [πὶ 56] Τὴ. ἰδίμοο ἱπάϊσανοναϊ (λυ Πί θυ τ5 ἴῃ 

Ῥεφίαιοπμο αὰ τουητπὶ πιιης Π, 5 ΧΙ, πιπι. 27; 564 ΟΠ τον ᾿ζὰ τσ ΟΠγ τη) ἔδυ Θοι!ο5. ἔπσογο 

Ῥοτιίδβοι. 

ΣΧΟΛΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ἩΓΟΥΜΕΝΟΥ͂ ΤΩΝ ΣΤΟΥΔΙΟΥ͂. 

Ὅτι γνήσιον τοῦ μεγάλου βασιλείου τὸ παρὸν σύν. φων παρά τισιν ἀμφιθάλλεσθαι, ῥυψοχινδύνως νόθα 

ταγμα, δῆλον μὲν καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ χαραχτῆρος αὐτὰ φάναι. Οἵ δ᾽ αὐτοί μοι δοχοῦσι χαὶ τὴν πρὸς 

τῆς ὑψηγορίας, τοῦ τε εἴδους τῆς φράσεως" δῆλον δὲ ἰξδραίους ᾿Επιστολὴν, τήν τε Πέτρου δευτέραν, 
καὶ ἐχ τοῦ συνεμπίπτειν ταῖς τῶν ἄλλων ἀσχητικῶν Ἰωάννου τε τὴν ᾿Αποχάλυψιν, ἑτέρας τε Καθολιχὰς, 

ἐννοίαις τε χαὶ λέξεσιν, ὡς μὴ δοχεῖν τι ἄλλο τῷ χαὶ πρὸς συγγράμμασί τισι πατριχοῖς, ἐπειδὴ ὁμοίως 
- μιχρὸν γοῦν ἐπεσχεμμένως ἀναγινώσχοντι, ἢ θάτερον ἀμφιθάλλονται, ἀμφιδάλλεσθαι. Ἀλλ᾽ εἰ τὸ δεύτερον 
ἐν θατέρῳ διεξέρχεσθαι. Ὅτι δὲ ἐκεῖνα τοῦ πατρὸς, ἀσεὲς, πῶς οὐχὶ χαὶ τὸ πρότερον, ἤδη, ἀποδεδειγμέ- 

᾽ ΓῚ , Δ , ἢ “" 2 , }} - 5εὲ5 , ΕΣ , Ὰ 9 ᾿ - τίς ἀντερήσει ἢ ὃς τυφλώττοι κατὰ νοῦν ἐνεργούμε- νων παρὰ τῇ ᾿Εχχλησία ἀμφοτέρων, καὶ οὐδαμῶς 
νος τὴν χαχίαν. Οἶμαι γάρ τινας δριμυττομένους τῷ τοῦ ἀμφιθόλου χώραν ἔχοντος ἔτι; Εἰ δὲ τὸν Θεολό- 
ΕῚ Ὁ »Ν»Ν ͵ “" ᾿ ᾿ς ὰ- ὕ 7 2 [ Φι δ 
ἀχριδασμῷ τῆς διδασχαλίας, προσλαθόντας τε ἐπί- γον μὴ ὑπομνηματίσαι φήσωσιν, ἢ ἐπιπολαίως ἀνέ--: 
χουρον τῆς αὐθαδείας τὸ εἰπεῖν τινα τῶν ἱστοριογρά- νων, ἢ συνιέντες χαχουργοῦσι. Νομοθεσίαι γὰρ μο- 



τὸς τ 

ναστῶν, ἡνίχα φησὶν, ἔγγραφοί τε χαὶ ἄγραφοι, τί 
ἄλλο ἢ πάντως γε ταῦτα δηλοποιεῖται; ᾿Ἀπόδειξις δὲ 

χαὶ ἐξ ἑτέρας θεωρίας. Ὃ γὰρ λέγει Βασίλειος ἐν 
τοῖς Ἀσχητικοῖς τὰ ἱερὰ γράμματα παρὰ τῶν γονέων 
εἐμαθηχέναι, φησὶ Γρηγόριος, τὰ μὲν δὴ πρῶτα ξ 

- “- , 

παρὰ τῷ πατρὶ σπαργανοῦταί τε χαὶ διαπλάττεται. τ ἴ 
Ἵ 
Εὔροι δ᾽ ἀν τις χαὶ τὸν ὅσιον Θεοδόσιον πρός τισιν 

-Ὁ - « - Ὁ , 

ἄλλοις χεχρῆσθαι αὐτοῖς, ὡς δηλοῖ ὃ περὶ αὐτοῦ βίος. 
χ , Ὁ, ΡΥ ὧν ᾿ ὃν σ. 3 “-», }} 

Πρὸς τίνα δ᾽ αὖ ἄρα ἔμελλον ἕτερον ἐπερωτᾶν τὰ 
Ὁ , 

χαθ᾽ ἡμᾶς οἱ πάλαι ἐπηρωτηχότες μονάζοντες: ἢ τί- 

νος ἦν ἄλλου ἐν τηλικαύτῃ ἐξουσία νομοθετεῖν, χαὶ 
ὯΝ ας ὩΣ ῃ ἄνω ον , 
ὅλην ὑπόθεσιν σωτηρίας τὴν περὶ αὐτὰ πραγματείαν 

συστήσασθαι, ὡς μηδ᾽ εἶναι ἄλλως σχεδὸν βαδίζειν 

. ὙΠΕΟΌΟΚΙ 5ΤΌΡΙΤΑΣ ΒΟΗΟΙΙΌΝ. 

ἀπταίστως τὴν κατὰ Θεὸν πορείαν, ἢ ἐχ τῆς χατ᾽ 

αὐτὴν ὑφηγήσεως; Ἢ τοίνυν δῶσιν ἰσόῤῥοπαξἕτερα 

ἀσχητικὰ ὡς ἐχείνων ὄντων τοῦ μεγάλου Βασιλείου, 

καίπερ οὐδ᾽ οὕτως ἄλλος εἴη Βασίλειος, διὰ τὸ ἰσο-- 
δύναμον τοῦ πνεύματος χαὶ τοῦ φθέγματος, ἢ μὴ, 

χαὶ οὐ βουλόμενοι, πάντως χαταδέξονται τοῦ μεγάλου 

Βασιλείου εἶναι. Ἰστέον δὲ ὡς τὰ μὲν ἄλλα τὰ χαθό- 
λου ᾿Ασχητιχὰ εἴρηται" ταῦτα δὲ τὰ μεριχά. ΓἜδει 

γὰρ τὸν λαμπτῆρα τοῦ χόσμου πρὸς ταῖς ἄλλαις αὖ-- 

τοῦ ἀχτῖσι τῶν διδαγμάτων χαταυγάζοντα τὴν ὅφ᾽ 

ἥλιον πᾶσαν φωτίσαι ἡμᾶς χάν τοῖσδε τοῖς δυσὶ συγ- 

γράμμασιν. 



ΤΟΥ ἘΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ἩΜῺΝ ὁὉ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂, 
» ᾿ » 

Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΑΣΚΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ 

πρὸς τοὺς ἐν χοινοδίῳ καὶ χαταμόνας ἀσκοῦντας. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Τὴν χατὰ Χριστὸν φιλοσοφίαν ἐπανελόμενος, χαὶ ἢ 

τῶν βιωτιχῶν ἐπιθυμιῶν τε χαὶ ἡδονῶν χαὶ φρον- 
τίδων ἀνώτερον ἄρας τὸ φρόνημα, καὶ τῶν σαρχι- 

χῶν παθημάτων τὸν λογισμὸν ἐχ παντὸς τρόπου 
χωρίζειν καὶ ἀποχρίνειν ἐσπουδαχὼς, πολλάχις μὲν 

πρὸς ἡμᾶς πολλοὺς " πεποίησαι λόγους, πυνθανόμε- 
νος τίνα τρόπον δέοι τὴν τοῦ ἀγῶνος ἔνστασιν τε- 
λειῶσαι, μηδαμοῦ ταῖς σαρχιχαῖς ἐπιθυμίαις ταῖς 

διὰ τοῦ σώματος παριούσαις ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἁλισχό- 
μένον " χαὶ τί μὲν πρῶτον, ὡς μάλιστα παραφυ- 
λαχτέον, τί δὲ μετὰ τὸ πρῶτον " τίνα δὲ τῶν χα- 
λῶν ζηλωτέον, ὥστε τῇ μὲν παραφυλαχῇ φυγεῖν 
“ τὴν τῶν ἀτόπων ἐνέργειαν " τῷ δὲ ζήλῳ χατορ- 
θῶσαι τὴν τῶν χαλῶν πρᾶξιν. "Ἔπειτα μέντοι 
ἠξίους χαὶ ἔγγραφόν σοι τῆς ἡμετέρας περὶ τού- 

του συμδουλῆς γενέσθαι τὴν ἔχθεσιν. 'Γούτου χά- 

ριν χαὶ αὐτοὶ προήχθημεν τὸν ἀγαθόν σου ζῆλον μὴ 
παριδεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐνόντα τρόπον ταῖς παρ᾽ 
ξαυτῶν ὑποθήχαις “ἐπιστηρίξαι χαὶ βεθαιώσασθαι" 

οὖχ ὡς ἀρχοῦντα πρὸς τὴν ὑπόθεσιν παρεχόμενον 
λόγον, ἀλλ᾽ ὡς τὸν ὄντα μὴ χαταχρύπτοντες, ὥσπερ 

ιν 

Ρ ᾿ Ὁ - κ᾿ " 

τινὶ χώματι, τῇ σιγῇ, καὶ ταύτη φεύγοντες τὴν ἐπὶ Ὁ 

αι ανὶϊ φυϊάοπι {ἰτ}} βαπὶ ἴῃ 11] γῖ5 σοτοσῖρε5 τ: πο 
ἴαπιθη ἴθ 0 ΟΠηποβ σοπγθηϊιηῖ, αὐ ποπιοπ 511 

Ῥτγαίογαηι, Ἀδρ. Ῥυίπιις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βα- 
σιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδυχίας λόγοι πρὸς 

τοὺς μονήρη βίον ἀσκοῦντας. πρόλογος. ϑαποιὶ Ῥαινὶς 

ποσιγὶ Βαςῖ πὶ Οασαγεα Οαρραάοοία «1 νο]ιϊεριςεορὶ 
δΟΥΠΙΟΤΘΣ., ἀεὶ δος σεὶ ἱπ δοἰϊίαγία υἷα ἐαογσεπίιι.. 

Ἀερ. βοσιπάι5, διατάξεις ἐν χεφαλαίοις λε΄, τοῦ αὖ- 

τοῦ ἀσχητιχαὶ διατάξεις πρὸς τοὺς ἐν χοινοδίῳ χαὶ χατὰ 

μόνας ἀσκοῦντας. (οποιιμεΐοπες ἐπ εαριεδις ΧΑ ΧΊ΄. 
Τγισάεηι ἴ Βακὶ } σοποιϊκιίοπες ἀϑδοοίϊοα, ἀεὶ δος 

αὶ ἐπι σοσποῦῖο αἰ σοἰϊανῖς υἷνειπι. Ἀδρὶὶ τογιίλας οἱ 

Ἁυαγίν5 τοῦ αὐτοῦ ἀσκητιχαί, οἱ οαΐονα αἱ ἴῃ 60, {πο πὶ 

τηοίο αἰχὶ ΠΡτο. Τ)οπίαιιο Οὐχ (0}}». τοῦ αὐτοῦ λύ- 

γοι πρὸς τοὺς τὸν μονήρη βίον ἀσχυῦντας. πρόλογος. Ζ)ει5- 

ΒΑΝΟΤΙ ῬΡΑΤΆΙΒ ΝΟΘΡΤᾺῚΙ 

ΒΆΘΠΠ11, 
ΟΕΞΑΠΕΜ ΘΑΡΡΑΡΟΟΙῈ ἈΑΟΗΙΕΡΙΞΟΟΡΙῚ, 

ΟΟΝΘΟΘΤΙΤΌΤΙΟΝΕΘ ΛΘΟΕΤΙΟΞ, 

«14 εος πιιὶ οἰπιμῖ αὶ οοἰϊίαγὶε υἱνιιπῖ. 

ΡΒΆΟΟΕΜΠΙΝ. 

τ. Ἐχ 400 ΟΠ νυ βεῖ ἀπ ρ] ΟΧ τιβ 65 ΡΠ] ΟϑΟρΡ ΐδπη, οἱ 
5 ρΓα. ΟΡ ΑἸ ταῖο5. πη πΠἀΠὰ5. ἁἴαιιθ νοΠρίαιοϑ 

ἃσ οαγὰβ ἀπ πηιιπὶ ΘΧτα ἰδ], δὲ ΠΊΘ ἢ [6 ΠῚ 1 Π51 π||51] 

οπιπὶ πιοίο ἃν ἁρδο ΟΠ Ρτι5. σαν πα! 5 ἀπο δ 

οἵ ἀνοςαγθ, πὸπ γὰτοὸ ΠΟΡ βοιπι. Πα 51 ΘΟ Ύητο - 

ΠΟΙ], ἂς Ρογοοηαἔιιθ. 65. 4υοπηοάο 5Ἐ5ΟΘΡ ΠῚ 

οδνίαπιθη ὁρογίοαι ἀρβο δι, αΠῈ ΘΔΡῊ 5 οαρτάϊ- 

τ ΠΠ} 115, {1186 ΡΟ σοΥριιβ δ ἀηϊπιᾶπη ΟΡΡΘραηξ, 
ΠυΒΙ ΠῚ σαρίαγο : δὲ {υ4 ρυϊπηιπι αιδ την τηᾶ- 

χίπιθ νἱταπάαπι 5ἰ1, δὲ χα ἀοῖπαθ : οἵ απ: θοπὰ 
του απα,, αἱ αἴϊα να πάο,, ἃ ἱπορεῖβ ορουῖθιιβ 

[ποϊοπαῖς ἀθοϊ᾽πο5 : αἰϊα νΘγῸ φηα]α πο, ρον οἶαβ 

Ροπα. Ῥοβίδθα. νϑγὸ ροϑιμ]αβε! δεϊα πὶ . τς ΠΟΘΙΓᾺΠῚ 
δ πᾶς τὸ βϑηίθη πὶ ΘΧϑου ΠΟΥ ΠῚ {0 1, ΘΧ Ροπο- 

τοιη΄ιθ. Οὐαρο Δἀάτιοιΐ ΘΈΠηπ5. αὶ π6 ΒΟΠΔηῚ 

{πὰ πὶ ΘΟ πη] ΠΟ ΠΟ ΠῚ ΔΒΡΟΥΠΑΡΘΠΊ, 561 ΡΟ ίι5 

605 4πὸ5 ὰπι Πα] 65. ΠΊΟΓ65, ΠΟΘ ΓῚ5. ΘΟΠ511Π|5. ἔμ]-- 

οἰγοιητ5. σΟΠ ἢ πη ΓΘ 54πὸ; πὸπ {πα ἀοοιι- 

ΠΑΠῚ ΡΓῸ ΓΘὶ ἀγρι τη ῃ 10 Ἰ4ΟΠΘΑΠῚ ΡΓΟΪα ταν 5ἰ πηι5, 

Ξοἃ πὸ ἀοοινίπαπι {τὰ ὈγΘ 111 5Ὲ1ΠῚ15.,. 516 Π||0 

ν ταὶ ἀσϑθρὸ σαοίαπι ἀρβοοηἀδμηιι5., δὲ ἴΐὰ ἀ6- 

τππτιπὶ ἱπίοπίας. Πομλπὶ τα] πίαπι ἐπ ἰοῦσα Οσοι]}- 

ἄἰοπι ἴ Βαοὶϊιὶ σον πιοπὸς απ 605 ἡιιὶ 56 ἱπ υἷα οοἰϊ- 

ανὶα ἐχενοοπῖ, Ῥγοίορσις. Μοποτο ἸΡεῖ, στρουιγὶ 
αυϊάοπι φυϊπαμο οἱ αὐἱρίπία οαρίτα ἴῃ Ρ] ἐγίβαιιο ΠΡ τ 

γοιουίθας, 5οα ἴϊα, αὐ ἴῃ μῖ5 Ῥγοωπηῖαπι ἴοποαὶ Ἰοοιιπὶ 

οαρίεῖς ῥεῖ, ἸΝοίαθο φαοάτιο ιιαϑὶ ῥγττογίοτς, Ἰορὶ 
ἴπ ᾿πηρτοϑϑῖβ ΠΡΓῚ5 χαταμόνας, τπ0 σόσθο : 5οα4 1ὰ νο- 

σαθαϊαπι αἰκεϊα σαὶ ἴῃ ποβεγιβ Οὐ Ἰοῖθβ. μος πιοάο, 
κατὰ μόνας. Ἀπεάαῦπη αἰζαϊατ φαΐ ἵπ σα] βαῖῖ8 Ἰορὶ- 

τασ, ἡ Ἰοανίπητιβ ποτὶ τα! τι τιν 6586. 

Ὁ εἴογοβ φπαΐαου θυ ῥγωῖεν Οομρεῖ, πεποίγσαι 

λόγους. ἘΔ1Π ἐποίησας. 

“Βορ. ῥυίπηιβ εἰ Ο0}}». τὴν τῶν χαχῶν ἄτοπον ἐνέρ-- 

γεῖαν. ΑἸ ἄσο Μϑ5. οἵ δαϊει αἱ ἴῃ σοπίοχι. 

ἃ ἘΔ οἵ πτις Μ5, ὑποστυρίξαι. ΑἸΔῚ φυδίιον Μῆος, 

ἐπιστυρίξαι. : 



Πππθῖο ἀοουναῖηι ἃ νοϊαηΐ, νϑ] ει Ῥαλ] 5. αἱ 

τοῦ 85. ΒΆΒΙΠΠῚ 

Τὰ Π1Ὶ ρα πὰ5. οἰ Πιρσίαηηιι5. (ΟΠ 6 1111} Δα Γ61}}7. 11 
Παρ  πλτιη1, οατιδα 651 ΠΟΙ ΠἰΠ115. οἱ Θσοαβῖο οὐ ]- 
αἰταιῖας. {Πππ|8,). πιῶ. οἶγοα νο]ιρίαϊο5. πη ἀὰ Πὰ5 
ἃς οαγὰ5. νογβαῖαν, ΝΘήπ6. δηΐην ΟΡ 4145. 11, 

1185 Παται"δ5 ΘΟΥΡΟΥ 5 ̓πϑῖ τα 51 ἴ) πηι τὰ η} ΤΘΡΘΥὶ 
ῬοΐδϑΕ νι ἢ 10. ν]ΟΙ ΘΠ ΠΟΥ 116, “τι Θὰ 6ϑ[, 

{πιὰ Ψ1ΡῚ [ΘΠ] Π 85. Δ [Ὁ ΠῚ] Π 65 ΠΠΔΓῸ5. ΔΡΡΟΙΏΠΕ;, 
146 ΠΟῚ ΠΝ 111, Οὐ ἰρ58 το ηαἱ δια ρίθ πὰ- 

τπνὰ δ ΠΠΡΘΡΟΥ ΠῚ ΡΥ ΟΟΡ ΔΓ ΟΠΘΠ. Πα 116. ΟἸΠΠῚ 
ΘΟΠ  αστ1 ὨἸΑΧΊΠῚΪ ΠΠΟΙΏΘῊ ΓΙ Θ556 1, ΠΠ] 6 1} 41|0- 

πὸ ἱπάθυθ ἀθρόας ν θη ΘΠ Π]ΟΥ̓Θ ΠῚ : 51Π}}}1{61’- 

416 πϑήτιθ οαγδθ 185 ΘΧ 1ἰ5. {πὸ ΠΟμλΙΠΙθιι5 ἀο- 

οἰ ἀογ 6 50] 6 πη, συν ΟΡ 65 5ι1Π|, {πᾶ Π| τι ὁχ ο0η- 

Ομιὶ 

πχόγθηι, «ἰιαίς φοἰϊοίειι5. 651 εἶθ τὶς ἡιιῷ ϑδιιπὶ 
γεεγιἰϊ, αὐ} οο ΟΡ ΓῚ ΠῚ 58) πὰ ἀδοναναίισ. Ε16- 

ῃἶπὶ “1 5015 ἀθρὶ τ, 5 ρθη ΤΠ τ Π] ΠΟ 10 5ι1ὰ5- 
4116 πϑοοϑϑίαἴθθ. ΘΟ ΡΟ ]65. ΟΠ ΔΓ : ἅπ|ι [ὉΡΓΆ556 
δὰ 5 διϊα πὶ σΟΠ ΓΘΠΓ11 115. 65}. 

ΠΔΔ1ΠῚ διαπιη Πα ποθ [ὯΟ]]6 ΡΟΒ51} - {τ νΘΙῸ οἷἱ- 
ΚΔΠῚ 55 ρ᾽Σ τχ ον 5. ἃς ΠΟΙΌΝ}, ΠΟῚ [1 ἃ 1- 

ἢ 115. ἀοιηἶπ15. ΘΒ 5110 διι88 ᾿ρ5ῖπι5. νΟ αἴ 115, 56 

οὰ 46 οατιδα ΠΘΟΟΘϑα ΤΟ ̓ Π5ΘΡΎῚΓ νΟ]Ο ΓΑ Γ 0115, ἃ 0 

51 566] 14 ἴῃ δη1- 

οἶνοα ΠΠΡΘΡΟΛ αι Οὐ σα τη ΟΟΟΙ ρα [π|5, ἢ α1}}} 1Π] Π16Π- 
5117} ΟἿ ΔΜ ΘῈ Ί ΓΘ} : 1185 ᾿ΘΟΘΠΒΟΙῸ ΟΠ σΊτΙ5 
(γι, Ζυι 1 ΡΟΥΒΉΝ ΠῚ Ῥ Ο50158. [ΘΠ 115. 

“. Οὐἱ Ἰσίταν οὐὐρῖ ἃ πη Π6] ν᾽ ποι} 15. ΠΠ|Π0ῸῚ 6556, 

ἨΔ Ρ1 5 4 αδὶ ροάἸοαθ αι! δάδη [ὩΡῚῚ - Π15. ΔῈ ΓΘ 

ν τα υῖθ,, ϑιδ πὶ [60 νἸΓ πὶ σΟΠΒΘοΡαΐ, ΠΟ. ὉΠ ΘΓ Γτ1Ὸ 

ΘαΒΕΠΓἀ ΘΠ... τα 741} 510] πὸη ΠΙοθαὶ γΘοιγγοῸ δά 

παρ 1ὰ5, 564 ἀν ύβιι5 Πα ΓΔ], 6] 11561|6 ν 6! Θ] 6 η- 

ΤΟ 65 ᾿πηροίιι5 ἀθοθυῖαηθ, 1Π 115. ΟΥῸ ΘΑΒΠ 6 σ6Ρ- 
τἀ] 1} 115. ΓΟ 5115. ἱποιι])οῖ, ΝαπῚ. αι] 115 δϑὲ 
6) υϑιηοα!, 15. Το] [ἀοίτι5 ἀμηα[Ο}", 6] α564 116 ἀρα  ΠἸαηι 

Ῥαθ]α] τι 5] [6 1 ΘΟηΒΘή τ οἰ Θ 5, ἀἴη 6 5ρὶνῖ- 

τ 16} Βα ΠΟΙ ΠΟ Πα 1, [ΓΑ 11} θη] 116 οἱ ατῖθ- 
ΤΟΙ 5 86 ΤὩ ΔΒ δ. 1 6}, ΘΓ Πι185 ΘΧ Πδ Παβοιη- 

τὰν, 1δο εἰ τἰὰη} οἱ σαιάϊιμη ἀἰδριιδίανθ αἰ θϑ᾽ ἀου 5, 

πῃ 60 δα!νοῦαι, τ ῬΡΌΟΙ] ἃ] Ομ ηΐ [ΟΡ ΠΟ ἃς 

ΘΟΡΡΟΥΑΪῚ αἰίοοτιι ἀπ Ἰμλιι ΡΘΥ απο σορ]Γατ10-- 

ΠῸΒ5 51:15 ἃ πισαῖ τ: [Π10. ἴα} Δ ΠῚ] ΟΕ τ θ1}}Ὸ 

ἨΔ] ]Π 5410 [6 ΠῸ6]}}}5 ον οἱτιῖο ΘΟ ΓΘ ΠΊρΡ] τι" ἀἰνίηα, 

δὲ Τππῖηθ. ἢ ΠῸ ΘΗ]ΔΠᾺΠΙΘ 1Π5Δ 1 ὈΠ] ΓΕ βου απ- 

ἄἴταν, {01 ἀπατθηλ ἀΠἰ γι} ΟΧΘΡΟαΪ: αὐ Πα} τ 

5ἰδεπμπη τι Πα} δυο ἱϊ. τππὶ ἀθηλαι 60, “πδη-- 

{0} [5 οϑῖ, {ΠῚ 510}}}158,. Θ ΠΟΙ τὰ 16 ΠΟΥ 551 Πλ115 

Οἱ αἴθ ΟΠ ΡΙ551 ΠΊ115.: τ 41 πᾶσ η0. οἱ ἀνάτιο 

 Μυ]ὶ Μ85. ἀνθρώποις τῆς. ἘΔΠΠῚ ἀνθρώποις τς τοῖς. [.- 

ἔνα οάοχ ΟἹ". [οἱ 4107 ὡς χυριωτάτην ἔχων. 

« ἘΔ οὔτε. Αι Μῖςς. οὐδέ, ΜΟΧ τις Μς, ὁ Παῦ- 

χοὸς. ΑγπΠ σα] ἴῃ Ὑα] 5ατ5 πὴ Ἰορίταν. 

ΟΥΒΑΝΕΤ ΘΟΛΕΡΑΡΟΟ. 

Ο θηχε Θεῷ, 

ἈΠΝΘΠΙΕΡ, 

.-Ὁ- , Ἀν , 2 Α -Ὁ - 

τῷ χαταχρύψαντι τὸ τάλαντον εἷς τὴν γὴν ἡἠπειλη 

μένην δίκην. Πρόφασις μὲν οὖν, ὡς τὰ πολλὰ, τοῖς 

ἀνθρώποις “τῆς περὶ τὰς χοσμικὰς ἐπιθυμίας τε 

χαὶ ἡδονὰς χαὶ φροντίδας, ὃ γάμος. Οὔτε γὰρ τῆς 

τοῦ θήλεος ἐπιθυμίας ἀνδράσιν, ἢ γυναιξὶ τῆς τοῦ 

ἄῤῥενος ΡΠ Εν χαὶ (Ἀβιθσεθον εὕροι τις ἂν 

08ή ἐγχειμέ νην. τῇ φύσει τοῦ σώματος" χαὶ μάλα γε 
Α 3 

ξιχ' 

- ῶ. 

τως, οἷα δὴ περὶ τὴν τῶν ἐχγόνων βλάστησιν 

τασθα αι πεφυκυῖαν᾽ ὃς κατριωτάτην᾽ ἐχῶν ἐνερ- 

ἤμελλε καὶ τὴν ῥύμην σφοδροτέραν ἐπάγε- 

σθαι" ἃ οὐδ δὲ φ Ὡροντιδαξ ἤσῦυτε θδει ἀνθρώποις ΠΡΕΙσς 

πιπτούσας, τῶν διὰ τὴν συζυγίαν ἀθρόως ἐφιπτα- 

μένων, χαθὼς ὃ Παῦλός φησιν Ὃ γαμήσας με- 

ριμνᾷ τὰ τοῦ χόσμου, τὰς φροντίδας ἐπηχθισμένος. 

Ὃ μὲν γὰρ μόνος, ἑαυτοῦ καὶ τῶν οἰκείων τοῦ σώ- 

μᾶτος ἀναγχῶν ἀνάσχοιτο ἂν, ἢ ἴσως χαὶ περιφρο- 

νήσειε ταύτας, ἑαυτὸν εἰς τοῦτο πείθειν εὐχόλως 
ἐαρ οΣ ΤῊΝ -- ἣ “" 5 , 
δυνάμενος" ὃ δὲ γαμετῆς χαι παίδων ἐπιμελούμε - 

ὦ καὶ δθος ᾿ " 
Β νος, οὐχέτι τῆς οἰχείας γνώυντης χύριος γίνεται, ἀλλὰ 

τῇ ᾽ ἢ ΣΎ ΔΥΣΗΝ δὴ , ἥ 
ἀνάγχην ἔχει ταύτῃ τὰ χαθ’ ἡδονὰς πράττειν, χαὶ 

περὶ τὴν τῶν παίδων ἐπιμέλειαν ἀσχολούμενος, 

πολλὴν ἀδυσσον ἐπαντλεῖσθαι φροντίδων, ἃς χατα- 
ἔπ γάς ᾿ ΕΥΣΤΑ 

λέγειν μαχρότερον ἢ χατὰ τὸν παρόντα καιρὸν ἂν 

εἴη. 

Ὃ τοίνυν τῶν τοῦ κόσμου δεσμῶν ἐλεύθερος εἰ- 

ναι γλιχόμενος, τὸν γάμον ὥσπερ τινὰς πέδας ἀπέ- 

φυγε " " τοῦτον δὲ ἀποφυγὼν, τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀνέ- 

χαὶ τὴν ἁγνείαν χαθωμολόγησεν᾽ ὡς 
Ψ, ΜΆ , ὌΠ σω -ν ΑΞ Ν ,͵ ΕἸ 

μήτε ἄδειαν ὑπάρχειν αὐτῷ τῆς ἐπὶ τὸν γάμον ἐπι- 

στροφῆς, ἀλλ᾽ ἔχεσθαι αὐτὸν ἐκ παντὸς τρόπου τῶν 

ὑπὲρ τῆς ἁγνείας ἀγωνισμάτων φύσει προσπχλαίον- 

τα, χαὶ ταύτης ταῖς βιαιοτέραις δρμαῖς. ᾿Εραστὴς 
-ψ το - Ἂ , - » , 

γὰρ ὃ τοιοῦτος τοῦ Θεοῦ καταστὰς, καὶ τῆς ἐχείνου 
; 

ἀπαθείας, χατὰ γοῦν τὸ σμικρότατον, χατασχεῖν 

Ων ᾿ 

χαὶ ἁ ἀταραξ ίας ᾽ χαὶ ἡερότητος ᾽ χαὶ τὴς ἐχ τού " 

τ ον χαὶ τῆς πνευματιχῆς ἐγιοτητοῖ: γαλήνης 

τῶν τιχτομένης εὐφροσύνης τε χαὶ χαρᾶς ἐπιθυμῶν 
Ἁ. - “- 

ἀπογεύσασθαι, παντὸς μὲν ὑλικοῦ χαὶ σωματικοῦ 
, ρον ἡ "πιθολοῦ ἜΠῚΝ γι 

πάθους τοῦ τὴν Ψυχὴν ἐπιθολοῦντος, πόῤῥω τοὺς 

Ὁ λογισμοὺς ἀπάγειν ἐσπούδαχε" χαθαρῷ δὲ καὶ ἄνε- 
, Ὁ - ἢ - - 

πισχιάστῳ ὄμματι τῆς ς ψυχῆς τὰ θεῖα περιαθρεῖ, 

ἀπλήστως τοῦ ἐχεῖθεν Φῶς τὸς ἐμφορούμενος. Εἰς 

τοιαύτην τε ἕξιν χαὶ κατάστασιν τὴν ψυχὴν ἐξα-- 
- ἡ τ τ; Ἢ 

σχήσας, “ οἰκειοῦται χατὰ τὴν ἐγχωροῦσαν δμοίω-- 

σιν τῷ Θεῷ, ἐπέραστός τε χαὶ ποθεινότατος αὐτῷ 

» Ψρίογος ἄτι ΠΥ] τούτων δέ. 

ὁ Βαϊ εὐ Μῖ55. οἰχειοῦται : 

051 ὁμιιοῦται. 

5044 [ον αββο Ἰοσοπεάιιι 



ΟΟΝΒΤΙΥΌΤΤΙΟΝΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟΙ͂Ι, 

γίνεται᾽ οἷα δὴ μέγα τι ἄῦλον χαὶ δυσήνυτον ἀνα- 
τλὰς,, χαὶ ἐκ τῆς χατὰ τὴν ὕλην συγχράσεως δυνη- 

θεὶς ἀχραιφνεῖ καὶ χεχωρισμένη τῇ διανοίᾳ τῆς τῶν 
σωματιχῶν ἐπιμιξίας παθῶν “προσομιλῆσαι Θεῷ. 

Οὐχοῦν πρέπον τε καὶ ἀχόλουθον, τὸν εἰς τοιαύτην 
ἕξιν διὰ τῆς προειρημένης ἀσκήσεως ἀνελθόντα, μὴ 

χατασπᾶσθαι πάλιν διὰ τῶν τῆς σαρχὸς ἐρεθισμῶν 

πρὸς χοινωνίαν τῶν ἐχείνης παθῶν " υ μηδὲ τοὺς ἐχεῖ- 
θεν ἀτμοὺς ἀνιόντας δεχόμενον, ὥσπερ ἀχλύϊ τινὶ 

βαθυτατῃ. ἀμαυροῦσθαι τὸν τῆς Ψυχῆς ὀφθαλμοόν᾽ 
χαι ἀποπίπτειν τῆς θείας χαὶ πνευματιχῆς θεωρίας, 

ὑπὸ τοῦ χαπνοῦ τῶν παθημάτων τὸ βλέμμα τοῦ 
λογισμοῦ δριμυσσόμενον. 

Περὶ τοῦ δεῖν τὴν εὐχὴν προτιθέναι πάντων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

Πᾶσα πρᾶξις, " ἀγαπητὲ, χαὶ πᾶς λόγος τοῦ 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κανών ἐστιν εὖσε- 

θείας τε καὶ ἀρετῆς. Διά τοι τοῦτο καὶ ἐνηνθρώπη- 

σεν, ὡς ἐν εἰχόνι διαγράφων ἡμῖν εὐσέξειάν τε χαὶ 
ἀρετὴν, ἵνα χατὰ δύναμιν ἕκαστος καὶ ἑχάστη δρῶν- 

τες, ζηλώσωμεν τὸ ἀρχέτυπον. Διὰ γὰρ τοῦτο φο- 
ρεῖ τὸ ἡμέτερον σῶμα, ἵνα καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ τὴν 
πολιτείαν, ὡς οἷόν τε, μιμησώμεθα. Σὺ τοίνυν, 
ὅταν ἀχούσῃς λόγον ἢ πρᾶξιν αὐτοῦ, μὴ παρέργως 
χαὶ ἁπλῶς " χαὶ ὡς ἔτυχεν ἄκουε, ἄλλ᾽ ἔμιδαινε εἰς 

τὸ βάθος τῶν θεωρημάτων " γίνου χοινωνὸς τῶν μυ- 
στιχῶς παραδεδομένων. Μάρθα μὲν γὰρ τὸν Κύριον 
ὑποδέχεται, χαθέζεται δὲ πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 

Μαρία" ἐν δυσὶ δὲ ἀδελφαῖς χαλὴ προθυμία " διά- 
στῆσον μέντοι τὰ πράγματα. Ἣ μὲν γὰρ Μάρθα 
“διηχόνει, παρασχευάζουσα τὰ πρὸς δεξίωσιν τῆς 

σωματιχῇς αὐτοῦ χρείας" ἢ δὲ Μαρία χαθημένη 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ἤχουε τῶν λόγων αὐτοῦ. Ἢ 

μὲν οὖν ἀνέπανε τὸ φαινόμενον, ἡ δὲ ἐδούλευε τῷ 
ἀοράτῳ. Ἦν γὰρ ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπος χαὶ Θεὸς ὃ 
παρὼν, ὃ αὐτὸς Δεσπότης “ ἀμφοτέρων τῶν γυναι- 

χῶν τὴν προθυμίαν ἀπεδέξατο. Ἀλλ᾽ ἡ μὲν Μάρθα 

χαμάτῳ πιεζομένη, μεσίτην γενέσθαι παρεχάλει 

τὸν Κύριον, ἵνα προσλάδη βοηθὸν τὴν ἰδίαν ἀδελφὴν 

ἃ Πορ, γυΐπιιβ παθῶν πῶς ὁμιλῆσαι θεῷ, 
ΚΈΛΙΙ οἱ Μ55, ποβινὶ ἀγαθή τε, (ὐηιτεῖς ἀοιῖο ὕοπα, 

οἵ ἴταὰ Ἰορὶ ναὶ Οοπιθο δῖτι5, 5] τα μοΥϑιιασ σοῖς 

πιιιπὶ Ο51 Ἰὸρὶ ὁρογίεσο ἀγαπητέ, α{1 ἰἴγα δουῖρίιπι 
Ἰωγοηϊειν, ἔλσδες τοίνυν, ἀγαπητὲ, τὰ ὑποδείγματα, καὶ 
τὴν ἀπόδειξιν, αοσοορίσιϊ ἰρίιιν", οἸιανδοῖπιο, ἐσοπιρία 

εἰ »ρεοίπιοπι, Ἐὰλ ρα ]ο μοβι προσευχῆς δὲ, ἀγαπητέ οἷο,» 
αἰιιρίοα ἐπὶ ἀπΐοπε, οἰιαι ἰσοίπιε,, πιοεῖιις οὐαπαϊ, Ῥτω- 

τουοα {|| ἀπ παι ῖπθο ! γοσοπι ἀγαθὴ αὐἰάονο, οὐαὶ πα]- 

ἴφ 

τὸ 

σονανηἶπο ὀχαμαἴο, ἰην τα 614 Π} πηαῖουῖορ αι ηῖ- 

5ι[10π6. ἀπΐπιο ἃ σΟΥΡΟΡΑΠ τ πὶ αἰ δου απ τἰδία γα 

ΘΧριυν σατο ἃ6 βοπιοίο, ροΟ ΟΡ πὶ Π)6ὶ οο] Πα υα 

νηΐ. Ῥὰν οδὲ ἰρίταιν οἱ σοηβθἢΤἀΠΘΙΙΠῚ., ΘΙΜΠῚν 

4 Ρον Θὰ πὶ, “πα πὶ εἶχὶ σχονοϊ απ οποπ ἃ ἢιι-- 

Τυβηιο! Πα] ἰτα πὴ. μουν πον, πὸπ ἄθπο μ6. 

ΘΑ Πἶ5. ὙΠ ΓΑ ΘΠ Τὰ... ὙΠΟ α ἢ} ἰρ 5115. ῬΑ ΠΟΙ ΡΟ. 

Π᾿ονῚ : ποάιιθ Πἰ πὶ Οσλ τι, νὰ θΟ 65 {Π πὸ ἀδοθη- 

ἀἰθητο5. 5ιιβοῖ ρθη ΘπῚ., ν ΟΠ 1 ΘΟ Γι Ἰ5ϑ᾽πνα {ιὰ- 

ἄπ οαἸ σῖπο ΟΡ δοιαὶ : πΠοάτιθ. ΠΟ ΠΕἶ5. ΟΠ {πΠ 

ὁοῖι πηουαοὶ ον 416 ᾿ππηον 6 ὁχ ΠΠ 0} ΔἸ πιιὴι {ἀπ 

Αἰ δοίτιη., ἃ ἀϊνῖπα. οἵ 5ρ ̓ ν τππ}1 σΟπ ΘΙ ρ] το πὸ 
ὀχοίάονο, 

)μοεῖ ργϑοαίίο οπιπίνιις ὁδὶ απἰοροποπεῖα. ᾿ Ἷ 

ΟΑΡΌΤ 1. 

τ. ΟἸΠ15. ΔΟΙ10,. ΟἸ αν Ἴ551Π16..,. ΟἸΠ Π 5110 ΘΟ ΠΟ 

Θθυνα του ]5. ΠΟΒΕΓΡῚ [6511 ΟΠ Ἶσιῖ, ᾿ἱοία 5 ον 15 

γόσαϊα 5, Οὐ ριΌρίου Ρἱδίαϊο ἀὸ νἱρια6. ΠΟ} 5 

ν Πα ἴῃ φα απ ἰμιασίηθ ἀρ οι, θεϊατη παι 
ΓᾺ ΠῚ Πα Δ ΠΔ ΠῚ ΑΘ. 51 5. τ πιΠτι5 ἰβήτιθ οἵ 
πἀπαφιώήιθ δα 11 γοϑρίοἰθηοθ, ΡΥῸ νἱνῖθιι5 αι- 
οοῖν μῦν ἃς ΘΧΘΠΊΡΪαν. πη} ἀν μη", Νὰ ΠῚ Θδηὶ 
ΟἹ» Θαυιϑα ΠῚ ΘΟΥΡ115. ΠΟΒΓΡῚ ΠῚ ΘΘΥΓ, τὰ Οἱ ΠῸ5 {ΠΠ|π|5 

Υἱνπαϊ γα ΠΟ Π 6 ΠῚ, “θὰ αὶ ο]115 Πονὶ μοῖοϑι, ὀχ ρυῖ- 
Π]ΔΤη115. Τὰν. ἰστται" Δ] 1] τιῸ Ἰρϑῖτ5. ἀπ ἀἴοίο τ 

[χοῖο δὐι 1|5, σαν ΟΒΟ ΓΔ ΠΙΟΙ 51} 0} οἰ του τι6 ἂς 

τριηθύο ἁὐιἰὰ8; 564 ἀοθοθηο δαὶ ἰπὰ5. σΟη 6 η1- 

Ῥ] το 65. : οἰ Ποῖαγο θουῦι πὶ “τι. πηγϑιϊοθ {πὰ 11 

51Πη1 7 ραν 00 05. Δαν Πα. ἀπ 46πὶ Π)οιηϊπιιη ὃχ - 
οἷριι : Μανῖα νοΡῸ δά 1ΠΠπ|8 ρο 65 ἀϑϑι θὲ, ΒΟπιιηὶ 

6δ51 ἴῃ τἰλα 116 5ΟΓΟΥΘ 5[π|}{π|πὶ : 566] τὰ πιθη αἰϑει- 
στο. ΤῸ5. ἰρ5ᾶ5. Νὰπι αν ΕΠ π᾿ Πλἰ ἰδίου ο θσοῖι - 

Ρᾶϊα ,. ρράγαθα. αι ΠΟΒρΙ 5. σΟΥΡΟΥῚ {ππιτὰ 
ΘύΆΠΙ Ποορϑϑανία : δίαυα νΘΙῸ ἀϑϑιθη5. αὐ {ΠΠΠπ|8 

ΡΟ 65, 5ΟΥ ΠΟ ἢ 65. ἰρδῖτι5. ἀπ ἴθ ρατ. ΑἸέθνα ἰρίταν 
το οίοναι νἰϑὶ 116, πν Ἰ51 0 }}} σουν θαι αἰτονα. γοτο 

Θηΐπὶ αὶ ἀἄοναῖ, ἰδ Γ᾽ ΠΟΠΊῸ οι δὲ 1)6ι5, ἰάθη] 

ΤΟΙ Ἶ Πα15. πΠΡ 5116. Π} 1] 16. 15. 5{{ Ππ} ΡΡΙΌΠὰ - 
μαῖ, Αὐ Μαντπα οὐπὶ ρΓΘι για ἃ θον, ἰπτοι- 

Ἰὼ αἰϊα: ἀοιἴοποβ. βίη! ἴθ (Ἰ τσ, απ] θοπ ἢ Ασσοι ει 

οἰἴατπη {πο γοῖα5 ἰπ οΟΥΡΓῸ5 Το ρ τ οὐ ρος ἀαοάιο ἀγα- 

πητέ. 

ν» Τα τιῖ ἁπλῶς ὡς. Αἱ ἄτιο 55, ἁπλῶς χαὶ ὡς. 

ΕΥ̓ οἴονοβ ἄτιο Πνεὶ διακονεῖ 
ἃ Απεαϊ ἀπὸ Πυὶ δεσπότης ὧν, Λοχ ΒορῚ βοσιη- 

ἄχ οἵ του 5 προθυμίαν ἀπεδέχετο, ϑιιθῖπάςο ἰἰάομι 155, 

βοηθὸν τὴν οἰκείαν ἀδελφήν. 

7μμις. τὸ. 
38. 



Διο το. ον, 
--1.. 

Με}. χδ. 
ἦυ 

Τ0δ 85. 

ΠπιΠ απ} Πουὶ οἱ θὶ Ποπεϊπιιπὶ ροϑίι!αϊναῖ, τιῖ 56 
511ἃ 5ΟΙῸΓ π᾿ πϊπιϑινα πο ἠπινάγοῖ. 2) 16 {{11, τπ-- 

απ, μὰ ϑεσσθπς πιϊπίςίσεῖ πιθοῖίπι. (αὶ ΤΟ Πλΐπιι5, 
Μαγίμα, Μαγιλα, οοἰϊοίία δς οἱ {ὠρϑατὶς οἶγεα 

πιμἰια. ῬΟΥΤῸ τἰπῖίπ δεί πϑοϑοϑαγίιση. ἤϊαγία 

ἐπῖπι δοτιαπι ραγίοπι οἰθαὶί, ιι ποτὶ απ [Ὁ τιν 

αὖ δα. Νϑίμδ δηϊπὶ ἰά6ο ν θη ηλ115, αὉ Το Π}}ἃ-- 
Π}115. ἴπ ΙΘΟΠ15., νΘΠΙΓΡΘΠΊΠ 116. Πι ἃ Πλτ15. : 564 δά- 
5.115. τ ΡΔΒΟΔΠΊΛΒ ΝῸ5. νΘΡΠῸ γ ΟΡ 8115, Πιγϑῖθ-- 
τον τ|6 σοπ θη ρ] τη. 1ΠΠ|ὰπὴ αυϊθην ΠῸΠ 
Ἁνοοανὶ ἃ βιβοθρῖο ΟρΘγΘ, 56 πὰποὸ ἰατιαν Ὁ 

1ΠΠ1π|8. ἀτιθη ΠΟ πθι. Ὑ 146 πὰ ῖΠὶ ἰσίταν ἀτιο5 5[αίτι5 

ῬΘΡ τη] Ὸ5. ἀτιὰ5. 4 6515 Π8 01, Αἰ ΓΘ. πὶ. αι] 6 πὰ 
ἸΠΙΘΓΙΟΥΘ ΠῚ, ΟἸΙΠῚ ΠΊΪΠ ϑ[Θ 1 ΠῚ ΠηασῚ5. ΘΟΙΡΟΓΆΪΘ 

διηρ θοΐδειν (4υδη πὶ ΘΓ ἸΡϑ1ΠῚ δδὲ {||1551-- 
111}, Α᾿ ΠΟΥ ΠῚ ὙΘΙῸ ΠΊΘΙ ΟΥ̓ ΘὨ}, ΟΠ δ τηγϑῖο- 

ΤἸΟΥ ΠῚ ΘΟΠΙΘΙΡ]ΔΙΙΟΠΘ ἢ) ἀβοθηαι., πηὰρίβη 16 
ΒΡ᾿ΡΙΓ1Ὰ}15 511. Ηεο τὰ, {αὶ Δ Ἰ0Υ 65, ΒΡ} 1 {π|8}1-- 
τον ΔΟΟΙρ6, δἵ ΓΙ ΠΥ 5 ΘἸ1σθ. Οὐοα 51 πο] ΠΙ5ί γα "6 
ΝΙΝ 5 ΠλἰΠἰϑίγαίο 1ηΠ ΠΟπλΪπο (ΟΠ εῖϑιῖ. ΑἸθθαΐ ΘΠ]ΠῚ 

Ιρ56 : μαίθηιις Κδοιϑιϊς ππὶ ἀ6 Πιὶς [γαιγίδϑιις 
τϑὶς πιϊτεϊηιῖδ., τηυϊ ιὶ ἐδοϊπιῖς. ϑῖν 6 ΘμΪη} Χορ] ὰ5 
Πιοϑρὶτθ5, ϑῖνθ πηθη 005. γΘΠοἷα5, δῖ νθ ΤΠ Ἰ βου 5 

ἀοἸθπαἴτιπ}, δῖνθ ἈΠΌ ΧῚ ΠΡ ΠῚ. ΠΙΆ. 115. {|| ἴῃ 

ΠΘΟΘβϑιτατθ ἃς ΘΑ] ΔὨλ τὰ 6 ΟΠ ΓΕ ἢ τα, ρον σα5, 
5Ιν 6 ἸΠΘΘΡν]15. ΘΘΤΌΓΑΠΕι15,) ΓΘΟΙΡῚΓ ἴῃ 56] ρ511η} 

ΟὨγἰδέιιϑ οπηηΐα. 51 ἀιἔθ πη] ν 6}15 ΔΙΆ Ια πὶ ἰπηὰγὶν 

4115 γ ]ϊοῖο. ΘΟ ΡΟΥ5. ΠΗ Πἰδίθυϊο ἃ ϑρὶυἸξιιΠ 1} 

ΒΡΘοΙΔο ΟΓ 1 π] ΘΟΠΙΘΠ ΑΓ] ΟΠ θη ἀβοθηά τ, ἰθὸ 

ποροῖιιμ Ια τπη6 ἐγαοία. ΒΘΙΙΠ 16 οουΡιι5, ἀ6- 
5616 ΔσΡΙΟΠ] Γα ΓΆ τ... δὲ ΟὈΒΟΠΙΟΡΙ πα. ΠΟΙ ρΟβ ἶο- 

ΠΘΠῚ ἃίπ6. ἀρραναῖιπι,, οἴ ἀϑβίάθιο αἱ μοάθβ 

Τοιἰ ΠΪ, 6] 5116. ΘΘΡΠΟΠΕ5 ἁιιβοι! αἴ, αξ ἀγοὰ- 
ΠΟΙ Εἰἰν] ΠἸ[α115. ἢὰ5. ραν Θρ5. Νάμπι οοηΐθπι- 
ῬΙαιο ἀοοιιπηθπτοχιιηι {6 511, ΠῚ] ΙΒ ΓΘ 1 ΠΟΥ ΡΟΥ 5 

{Δ ΒΟ ΠΕ 1. 

2. Ασοδρίβιϊ Ἰρίταν, Πὰν 551 Π16,. ΘΧΘΙΏΡΙα ἃς 
ΒΡΘοϊμηθη. {ΠἘΡι πη ν15. 8Θ Π.τΠ8 76, ἅτ ΘΟ ΠΕ} 65 

μλϊ ΠΙβίθυ, ἃ ἀοσιηαίπτη ΟΠ 511 ἃπηαῖον. Οποΐ 
δὶ Ροΐθβ τινα πτι6 1Π}1 8 17 ὉΓΡΙ ΠΙ]116 ΚΘ Γο5. ἔυιι- 

Οἵα] 5 }π{15. ῬΥῚΠ115 Τὰ ΘΠ 68. 5ρ ιν {8115 56 ΡΠ1Ο, 

ΛΠ 4ιὰ ΟΠηἶὰ 8ιπ| ροβίουϊονα. ἤαγία δπὶπι, 

πᾳ, δοπαμι μανίομν οἰθβῖς. 81 Ἰσῖταν δὲ τὶ 

ς ἌσρΙϊ βθουπᾶιι5 εἴ τον εϊ5. εἰπὲ γάρ. Ηος ἴρϑο ἴῃ 

Ἰοσο, δὶ ἐπ δα εἰς εἴ ἴῃ δα. τογιῖο Ἰορῖταν ἵνα ἀνα- 

στῶσα συνδιαχονῇ υοι, (ΟΙαΒοἤκῖι5 Ἰορὶ αἰίσπιαι εἰ 

ἀρ ΤΓιοᾶτα εἴ ἴῃ σὺ (οάϊοε ἵνα μοι συμπαραλαμδά- 

νυται. 81 4υὶ τάπηθα ππιπο Ἰοοιιπι ἀιωγαξ, κῖνε ἀριᾷ 

Ταιοαπι, βῖνα ἴῃ (οάϊος. ΟΟΙμθΒ  511, βου ρειπι ἵπνο- 

πῖοι ποη συμπαραλαμθάνηται, 564 συναντιλάθηται. 

τ δὶς ΠοΒ βοοιηας εἴ φαγί, οριιπο, ἘΜ τὴν 

ΒΑΘ ΘΟΕΒΑΆΕΕῈ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. 

δδ0 

ΑΒΟΗΙΕΡ. 

τῆς διαχονίας. “ Εἰπὲ, φησὶν, αὐτῇ, ἵνα ἀναστῶσα 

συνδιαχονῇ μοι. Ὃ δὲ Κύριος πρὸς αὐτήν Μάρθα, 
Ξ ᾿ ὙΘῊΣ 

Μάρθα, μεριμνᾶς χαὶ τυρδαζη περὶ πολλά. “Ἑνὸς 
: Ἐπ’ 

δέ ἐστι χρείχ. Νιαρία γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέ- 
--Ὁ , 

ξατο, ἥτις οὐχ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς. Οὐδὲ γὰρ 

ἐπὶ τοῦτο πάρεσμεν, ἵνα ἐπὶ στιδάσιν ἀναπέσωμεν, 
ει ᾿ “ βΡΙΑ  ον τς τ χαὶ τὴν χοιλίαν θρέψωμεν ἀλλὰ πάρεσμεν, ἵνα 

ὑμᾶς θρέψωμεν λόγῳ ἀληθεί αἱ θεωρία μυστη- υᾶς θρέψωμεν λ' γῳ ἀληθείας, χ' ξωρία μυστη 

[οὖν οὖχκ ἀπέστρεψεν ἀφ᾽ ὧν ἐποίει; 

Η 

ρίων. Τὴν μὲν 
τὴν δὲ ἀπεδέξατο ἐφ᾽ οἷς προσεῖχεν. Ὅρα μοι τοί- 

γυν τὰς δύο μερίδας διὰ τῶν δύο γυναιχῶν εἰσαγο- 

μένας: τὴν μὲν αἱαν ἐλάττω, τὴν διακονίαν τὴν 

σωματικωτέραν ἑλομένην, πλὴν ὅτι χαὶ αὐτὴν χρη- 

σιμωτάτην " τὴν δὲ ἀναξεδηχυῖαν τῇ θεωρίᾳ τῶν 

μυστηρίων ὃ χρείττονα χαὶ πνευματιχωτέραν. Γαῦτα 

σὺ ὃ ἀχροατὴς πνευματιχῶς ἐχλάμθανε, καὶ ὃ θέ-- 

λεις ἔχλεξαι. Εἰ μὲν βούλῃ διακονεῖν, διαχόνει ἐν 

τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς γὰρ ἔλεγεν "Ἐφ᾽ 

ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 

ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Κἂν γὰρ ξένους δέχη» 

χἂν πτωχοὺς ἀναπαύης, κἂν τοῖς ὀδυνωμένοις ἐπι-- 

χάμπτη; χἂν τοῖς ἐν ἀνάγχη χαὶ συμφορᾷ χεῖρα 

βοηθείας ὀρέγης, κἂν ἀῤῥώστοις ὑπηρετῆς, πάντα 

εἰς ἑαυτὸν ὃ Χριστὸς ἀναδέχεται. Εἰ δὲ θέλης τὴν 

Μαρίαν ζηλῶσαι χαταλελοιπυῖαν τὴν τοῦ σώματος 

διαχονίαν, ἀναδᾶσαν δὲ εἰς θεωρίαν τῶν πνευματι- 
χῶν “θεαμάτων, γνησίως μέτελθε τὸ πρᾶγμα. Κα- 

Α 

τάλιπε τὸ σῶμα, ἔασον γεωργίαν, ὀψοποιίαν τε χαὶ 
ἤ , ἊΝ ,} Ν ᾿Ν - ΄ παρασχευήν “ χάθισον δὲ παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Κυ- 

ρίου, καὶ ἄχουσον αὐτοῦ τῶν λόγων, ἵνα χοινωνὸς 
΄, - --- , « ΑἿ 

γένη τῶν τῆς θεότητος μυστηρίων. Ἢ γὰρ θεωρία 
Ὁ - - ΄ "- ΄ δ 

τῶν ᾿[ησοῦ μαθημάτων ἀναδέδηχε τοῦ σώματος τὴν 

διαχονίαν. 

νυ. " » Ν ἘΔῚ οπποτν μὲ ν᾿ τ Ελαόες τοίνυν, ἀγαπητὲ, τὰ ὑποδείγματα χαὶ τὴν 

ἀπόδειξιν. Ζήλωσον ἃ θέλεις, ἢ διάχονος ἔσο πτω- 
- Ἃ. 5 Ν , Τ᾿ Ὁ Χ3 ΡΥ ο᾿ 

χῶν, ἢ ἐραστὴς δογμάτων Χριστοῦ. [αἱ δὲ δύνασαι 
᾿ ἐΞ ; ἡ ψῷ μνν 

ἀμφότερα ζηλῶσαι, ἑκατέρωθεν ἀποφέρη τὸν χαρ- 
-Ὁ - ᾽, Α σι 

πὸν τῆς σωτηρίας. Πρῶτος μέντοι ἐστὶν ὃ πνευμα-' 
ΤΣ ἢ 

τιχὸς λόγος, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα δεύτερα. Μαρία 
ν ἘΠ ΣΌΝ ἢ Ἢ 

γὰρ, φησὶ, τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο. Ἂν τοίνυν 

μὲν οὐ χατέτρεψεν, σογγυρΐα, 

5. Απίφαὶ ἄπο ΠΡτῚ χρείττονα χαὶ τελειοτέραν. ταῦτα, 

Ρηκασίαπίίονλεπι με» 7 εοτ[ογθπιψιιε. Νέες ἴΐὰ πιαϊίο Ροσὲ 

ἄπο Μ55. εἰ μὲν βούλει. Μοχ Ππάοπὶ Μ85, ἐν τῷ ὀνόματι. 

Μόοσυ]α ἐν ἀροτγαΐ ἃ συ] βατιῖβ. 
ἃ {πιι5 Μί5. ρεγῖπάς αὐ δα θεωρημάτων. ψεΐεγος 

ἄϊιο ΠΡ τὶ θεαυάτων, 



ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΘΊΤΙΟ 

καὶ σὺ θέλης μύστης εἶναι Χριστοῦ, παραχαθέζη 

μὲν αὐτοῦ τοῖς ποσὶ, δέχη δὲ αὐτοῦ τὸ εὐαγγέλιον, 
καταλείψεις αὐτοῦ ὅλον τὸν βίον, καὶ ἀμερίμνως 

διοίσεις " ἐπιλησθήση δὲ χαὶ τοῦ ἰδίου σώματος, καὶ 
οὕτω δυνήση προσδιαλέγεσθαι αὐτοῦ τοῖς θεωρήμα- 

σιν, ἵνα ζηλώσῃς Μαρίαν, καὶ τὴν ἀνωτάτω χαρ- 

πώσῃ δόξαν. Προσευχόμενος δὲ, ὅρα μὴ ἄλλα ἀντ᾽ 
ἄλλων αἰτήσης, χαὶ παροργίσῃης τὸν Κύριον, υὴ 
χρήματα, μὴ δόξαν ἀνθρωπίνην, μὴ δυναστείαν, 

μὴ ἄλλο τι τῶν παρερχομένων " ἀλλὰ αἴτει τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ πάντα τὰ πρὸς τὴν χρείαν 

τοῦ σώματος αὐτός σοι παρέξει, χαθώς φησιν αὐτὸς 
ὃ Κύριος" Ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὴν 

δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσε- 
ται ὑμῖν. Προσευχῆς δὲ, ἀγαπητὲ, δύο εἰσὶ τρόποι" 
ὃ μὲν, ὃ τῆς δοξολογίας μετὰ ταπεινοφροσύνης " 

δεύτερος δὲ, ὃ τῆς αἰτήσεως ὑποδεδηχώς. Προσευ- " 

χόμενος οὖν, μὴ εὐθέως ἐπὶ αἴτησιν ἔρχου " εἰ δὲ 
μήγε; διαθάλλεις σου τὴν προαίρεσιν, ὡς ὑπὸ τῆς 

" χρείας ἀναγκαζόμενος προσεύχη τῷ Θεῷ. Ἀρχό- 
μενος τοίνυν προσευχῆς, χατάλιπε σεαυτὸν, γυναῖχα, 
τέχνα" ἔασον τὴν γῆν, ὑπέρδηθι οὐρανὸν, κατάλιπε 

πᾶσαν τὴν χτίσιν δρατήν τε καὶ ἀόρατον, χαὶ ἄρ- 

ξαι ἀπὸ δοξολογίας τοῦ ποιήσαντος τὰ πάντα, χαὶ 

ὅταν δοξολογήσης αὐτὸν, μὴ πλανώμενος τὸν νοῦν 
ὧδε χαχεῖσε, μηδὲ Ἑλληνικῶς μυθολογῶν, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τῶν ἁγίων 1᾿ραφῶν ἐχλεγόμενος, καὶ λέγων " 
εὐλογῶ σε, Κύριε, τὸν μαχρόθυμον, χαὶ ἀνεξίκαχον, 
τὸν καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν μαχροθυμοῦντά μοι πλημ- Ε 
μελοῦντι, καὶ δόντα ἐξουσίαν πᾶσιν ἡμῖν μεταγοίας. 

Διὰ γὰρ τοῦτο σιωπᾷς, χαὶ ἀνέχη ἡμῶν, Κύριε, 
ἵνα σε δοξολογῶμεν τὸν οἰχονομοῦντα τοῦ γένους 

ἡμῶν τὴν σωτηρίαν " ποτὲ μὲν διὰ “ φόδων, ἄλλοτε 

δὲ διὰ παραινέσεων, ποτὲ δὲ διὰ προφητῶν, ὕστε- 

ρον δὲ διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ σου ἐπισχε- 

ψάμενος ἡμᾶς. Σὺ γὰρ ἔπλασας ἡμᾶς, χαὶ οὔχ 
ἡμεῖς. Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ὅταν δὲ δοξολογήσῃς ἀ ἀπὸ ΕὉ" Γραφῶν » ὡς δύ- 

σας χαὶ ἀναπέμψης αἶνον “πρὸς τὸν Θεὸν, τότε 

ἄρχου μετὰ ταπεινοφροσύνης, χαὶ λέγε᾽ ἐγὼ μὲν, 

Κύριε, οὐχ εἰμὶ ἄξιος ἐπὶ σοῦ φθέγξασθαι, διότι 

σφόδρα ἁμαρτωλὸς τυγχάνω. Κἂν μὴ σύνοιδάας τι 
σεαυτῷ φαῦλον, οὕτω χρή σε λέγειν. Οὐδεὶς γὰρ 

ἀναμάρτητος, εἰ μὴ μόνος ὃ Θεός. Πολλὰ γὰρ 
ἁμαρτάνοντες, τὰ πλεῖστα οὔτε συνίεμεν. Διὰ τοῦ- 

τό φησιν ὃ ἀπόστολος " Οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ 

» ΒΘρ. βεουηάυβ χρείας σου. 
“ Αππααὶ ἄὰο ᾿ἰδτὶ φόδων.... παραινέσεων. 

Μϑ5. φόδων .,.. παραινέσεως. ἘΔ τ φέφου.. 
ΑἸ Ια 

, παραινές 

το 

ΟἸνίδεῖ οὐρὶ5 6586. πηγϑίοθ, δϑϑιἀθὰ5. ὡεἱ ἰρϑίιι5 
ΡΘά65, 5ι150 1 045 ᾿ρϑῖτι5 ονδημοιαπι,, ἴδ᾽ ἀθγο] π-- 
{1168 τοῖα πὴ ΓΘ ΠῚ [ἀπ Πα ΓΟ πὶ, οἵ νοῖ5. Ὁ Οπιηὶ 

50] ὐἀΐηο ἀθροθ, ἴπιὸ οἰΐαπη. ΟΠ νἴδοθγο τὰϊ 

Ἰρϑῖτι5 σου ρου ἶ5, οἵ ἴτὰ ἰδπλιπι ροιονῖθ σρθουϊαπο 
οὐ πὴ ἴρ50. οΟΠ αι, αν ᾿πη του 5. Μανγίαμη,, ἂὸ σὶο- 

Τὰ ΠῚ 5110 ΓΟ ΠῚ σΟηϑο]παγο, (ὐπὶ ἁὐιθπ) Οὐδ, 
οᾶν6 ἃ]1ὰ ῬΥῸ 1118 Θχ ροβοῦβ, δὲ Τλομἶ Π1ΠῈ ἰγΥ 65, 

ΠΟῚ ᾿ΘοιΠἶα85,. ΠῸΠ Πα 8 ΠαΤ σ]ΟΥαΠ|,) ΠῸΝ ΡῸ- 

τοητῖα πη, ΠΟ ἢ ἀἰϊι «φαΐ αιιαι γογιμν ΠΧ ΤΊ : 

564] ρμοῖθ γνόρημπι 1)6ἷ, οἱ συ ποίαϑ τῸ5. σοῦρουΐ πὸ-- 

Οοβϑαυαθ. {Π0Ὶ 116 ϑι ρ ρθα ταν. Θϑῖ, «αοπιαά- 

τποάτιπι ̓ ρ86 Τ)ομΐΠιι5 αἷτ : Ομωγίτ σόρηίιπι [)εἰ, 

εἰ }ιιδιἰτἰαπιὶ ἐγιι5, οἱ πὸ οπιπία αὐἰϊοϊεπίτι νο- 

δίς. Ῥαρίεχ ὁδὶ ἀπίθπη,, Ομ 5516, ογαπαϊΐ πηὸ- 

ἄπι5 : αἰτοι" φαΐ θη δἰτιιβ οϑ ἴῃ ἡ] ον  Πσαιῖοπο οτπὶ 
αι} ἢ] 1τατ ς Ἀ]Π16 1 νΘΙῸ απ [πιο ᾿μΓΘυΐον οϑὲ., ἴπ 

Ροιοπθ. Οἴμπ οὐρσο ΟΥα5,. ΠΟΙΊῸ σΟηΓ[ἐϑεῖπὶ δα 
Ῥουεοπ πὶ ἀσορθνο : δῖ. ἀΠΠτ6ν, πη τπᾶπὶ ν ]ιιΠ- 

ταΐοπι ἰά οὐ πλΐ 5 ἰπἴουϑ, σα ποορϑϑιίαίο αὐδοίιϑ 764 
Ρύθοο5. Π6ὸὺ Δ 1} 6 α5. Οἴπὶ ἰσίταν ᾿η συ ογῖ5 Ρ.6-- 
οατὶ, τ Πα τ16 ΓΘ Ρ511Π}, τ ΧΟΡ ΠῚ, ΠΡ γῸ5 ; ἀθβουῸ 

ΤΟΥ], ἔνα πβοθηθ σαι, ἀεγ ! Π α116. ΟΠ ΠΟΙ 

Υἰβ᾽ Π}] 6 ἃ ᾿πν 151} }}6 1 ΓΘ ΓΔ ΠῚ, Θὲ Ἰποῖρο ἃ 
5] ον σα! οπο σΟπα ΠΟΥ 5. ἘΠῚ νΘΥΒΟΓΙ ΠῚ, δὲ αν] ᾿ρ5ὶ 
ἀρ ονῖβ σα] ουΐαιη., πΠ6 νασαγο πηθπῖρ ππιο δὲ ἴΠΠις, 
ποι. Οὐ ΟΡ ΠῚ ΠΟΤ ΘΠΔΙΓῸ5. [Ἀθ]ὰ5, 504 
σάν ΡῈ ἐδ δὰ ποῖῖβ ϑου ρει 5, οἱ αἷς : Τοπλπο, Ρ6- 

πρήϊοο ΕΠ}, οἰ Θπηθ πεῖ δὲ το θυ παῖ πη] νι πὶ, “αὶ 

4} πὴ συοιἀϊθ ρϑουαπίθ πὴ ἔδυ θαι πίον, οἱ 
ΟἸΠΠ] 115. ΠΟΡῚ5. ρα Πἰιθη τα ἀροπάας [οι] ταἴθηι 
ΡΙΡ65. ἀετοῦ Θηῖπ ἴὰ 065, ἃ0 ΠΟ 51|5{1Π65, Πὸ- 

τΐΠ6, αὐ ΕἸΠΠῚ ΘΟ ΠΟΙ 5. ΠΟΒΙΓῚ δα] αἴ6 πὶ ἸΠ ον ΠΕ 

«ὐἸΠυτᾶ πλτ15. «]ου αι : 4αὶ πηο ὁ τογτοπάο, πιοάο 

δὐἀτηοποηῖο, τποο Ρ6Ρ ΡΙΟΡ Ιοἴαδ5, ῬΟΒ ΓΘ Πλ 11 

Ρον δἀνοπίιπι ΟΠ 51 ταὶ πῸ5. ν βιὰ 1]. Τὰ ΘΠΪ ΠῚ 

{ἰπχὶϑιῖ πῸ5., ΠΟ ΔυΐθηῚ ᾿ρδὶ ΠΟ5. ΤῸ 65. [6115 
ποϑίου. 

3, Οὐπὶ ἀτιίθιη ΡΙῸ νἱνΡιι5 οχ Βου ρεαν 5 σἱουνῖ- 
Ποανονῖβ, ἰαπιἀανουίβαιο δι, τππὶ οὐ ἴνὸ Ππιι- 

μλ τον, ἂο ἀἶο : Εααϊάθπι ΠῸΠ 811 αἰἶσητι5, 
Ποπλΐπθ, 4 Ιοαιαν οογὰπι ἴθ, Ζυιοπίαπι να] δ 

ΡΘοσαιου 51π|. ἘΠῚ ΠΙσΘῚ πα} }1π|8. ΠΊΑΪῚ ἘΠῸῚ σΟΠΒΟἶε5 
515, ἰατηθη ἰϊὰ το ορονίθι ἀΐοθυθ. ΝΘηΙΟ ϑηΐηι 5'πὸ 

. Ῥεοοαῖο ο8ῖ,, Πἰδὶ 50}1|8. 1)θῖι5. Νὰπι στὴ ᾿δοσαία 

μὴ 7 πο] τὰ ΘΟ Π 118, [ἀ ΠΟ ἢ ΠῸ ΤΠ 6 }} 1 115 4{1- 

ἄδην δογιηι τηαχἑ πη Ραγ θη}. Οὐ ργΟρίον ἀϊοῖς 

σεως. 
Ε Υ Ει 

ἃ (οάϊοος ἄϊιο αἶνον θεῷ, τότε ἄρξαι, 

Δίαιιλ, ὃ. 
30. 

Γεαί.οὴ 3. 



3. 46 ργορ οί : 

το 5. 

. Ἀροβίο|ιϑβ : Διὶ πεϊδιὶ σοπσοίμς 5επι, 5θ ποῖ 

Δπὸ.17.τὸ. 

Ῥηρ. 32. 
ΞῈ 

ἈΓατ{{]|..6.Ψ 

533. 

ζιμς. τι 
-ῳ. 

5 

ἴα ἤοο [ισεϊοαίτι5 στεπι, Ἰοο 6ϑῖ, σοιπ 0 πη] 

Ρδοοαία, πθο ἴα!θ πη θὰ οοσηόϑβοο. {Ππ46 αἷξ αιο- 
)εἰϊοία φιιὶς ἱπ εἰ ἴα 613 Οὐᾶγα 

ΠΟΙ ΠΊΘΠΕ 15 οἴαπ [δἰ ρϑιιπὶ ἀἰοὶβ ρθοοδίονθηι. Ετο- 
ΠῚΠῚ 5] ἴτὰ 6586 Πού δυΪ5, δϊα πὶ 'π πΟΟ ρΡ50 ρθοσα8, 

ἀποα ἀἰεῖπ : ΝῸπ 511} ρϑοοαῖουῦ : 564 ἴσο μοι : 
Ῥδδοο δϑὸ πιασῖθ “8 ΠῈ ΟΟΙΘΥΪ ρΘοσδίογο5, 4] 
γἱο θαι 1ΠΠπ|4 ργδοορίαπι, «ρα 516 [06 ὲ : ὅπηι 

Οπιτῖα γ 06 ἐδοογιἰς, αἰεί : δεγνὶ ἱπει{{6ς 5ιι- 

πιιις : ιμδ Θπὶπι ἀον είς ἔασεγα, ἔθοῖ πεῖς. 51. 

Βθιηροὺ σορίταγα ἴ6 ορουίοι, πεῖς δίπι. Δα 

ΑἸ 5115. ἴθοῖη τορι ΠΠπ4 : Πωπιϊζαι6 σιρδ- 
Τίοτθς οἰνὶ ἱπνίοθπι ατϑιίταπίος. Ῥυθοᾶγο ἰσὶταν 
ΤΟ ΠῚ ΟΠ} ΠΠΠΊΟΥ6. δὲ παι μη} 16. 1701 Ἔρσὸ μιὸ- 
τὰ 6.5 παι τ 118 15 ν ρα, ἀἸ χθυίβαιθ, γα 5. ἃ5Ὸ 
ἘΠῚ, Τοπηΐπθ, αιιοά ρας θηΐθι ρου } 151} ρϑοσαΐα 
τηθᾶ, δὲ ἀϑῆπὸ δ Ποὺ [θη ριι5 τη6 ΓΘ ] 511 1π- 

αΠτ πὴ : δα α ἀ6 πὶ 7 πὴ ΡΥ ἀθηι ογὰπι ἀἰσηι5, (ὶ 
ΤΠ ΠυΠΊΘΓἃ 500] 1οἷα ρα ΘΓ, ΘΧ ΡΘ]] ΛΓ τι6 6 οοη- 
Βρδοῖιι ἴπ0., 5664] οἰ ΘΠ ΘΠ Ἰ5ϑπηὰ ἔπὰ ὈΘΠΪσΠΙὰ5 
5Ἐ5Γ ΠῚ] Πη6 Ῥαιθπίθυς σναίϊα5, ᾿ΠΠ τα πη, ἃσῸ Π], 

[πη δἴϑὶ ΠΟ ῬΟ5511ΠῚ σγαῖθϑ Οἰθπθ πεῖς τὸ 46}01-- 
ἴὰ5 ῬΘυβοΙν θυ : δὲ ΠῚ ἄτιὰ5 σ]ογ Πα τοπἶβ δὲ Πππι- 
ΜΝ] α τἰ5. ΡανΓο5. ἈΡΒΟΙγΘΓΪ5., ἴππὶ ἀθπλη αιοά 

ἄἀοθεῈ5 ρεϑίθυθ, μϑῖθ, ποῇ αἰ ν 1185, α{ 14 Εἰχὶ, 

ΠΟΙ Θ]ΟΥΙΔ ΠῚ [ΘΙ ΓΘΠΑΠῚ, ΠΟ ΘΟΓΡΟΓΙ5 54 ΠΙ ΘΗ]. 
1058 δπὶπὶ ἢ πχὶϊ ἴθ, ᾿ρϑίιι6. Ομ γὸ5 Θϑὲ 58 }π|5 πὰ, 
ΠΟ ἰσποῦαὰζ 7118 ΓΑΙΌΟΠΘ ᾿ΓΟΒὶΓ τπ] οι {π|6 5ἰνθ 
Ῥοπᾶ, δῖνθ πιαΐὰ να]θῖπο : 564 «αδθηιδ πο 1} 

755115 65, ρϑῖθ. γθαπιιη [)6ὶ. ΝᾺ ΠῚ ̓ρ56, τῦ ῬΓΪτ5 
αἰχὶ, Ῥγον 60}: σΠΟΓΡΟΥῚΒ ἴὰϊ ΠΟΘ ϑβ Δ τι5. Ετο- 

ΠΙΠῚ ΙῈΧ ΠΟΒΙδι' ΠΊΑΧΊ ΠΣ. 65ὲ αἰ] 15. δἰ 
ΔΙ ΒΕ Ι551 1115, ΘΓ ἸΠά 5 η6. ἔδυ, 51 4115. ῬΑΥΨ ΕΠ 
4υμάαπὶ ἃ} ᾽ρ50 ρεῖαϊ, δὶ {1115 ΠΟΒΕΡΙ ἢ 5 μαπά 
σΟΠνθηἰθηΐοα 0 60 οἰ ασιιθι. αν ἰρίταῦ. 6 
οὐα πο ἴπ ἴ6 σοηνθυαβ 1ΠΠ|π|5 ᾿πῸ Ἰ Πα ΟΠ ΘΙ, 5 

Ῥεῖ ΠΡ ρ56 ἀἴσπα γτοσθ Πθο. (ἴηι ἁυῖθπ) ὃχ- 
Ροβοῖ5 ἄϊσπα Π6ο, πὸ “δβιτθνῖβ, ἄοπθο δοοὶρίαβ. 

Τὸοο 6ηϊπὶ ἱπύ Ἰοὰπ5 ΠΟ ΠλΪΠιι5, ἴῃ ΕνΆΠσΟ]ο ἀϊοῖε : 

Ομὶς νοείσιαμ ἰιαοθὶξ ἀπιϊοιίηι, δὲ ἰδ αὐ εἴτι 

Δ όοσοπι (μα εἢὶι5 

Ιεδὶ οροτγίογο αἷϊ εἰ γὰρ οὐ συνιεῖς: δὲ ποπὶ ἐπε πὲς 

(6 6556 ρεοσαίογδπε.) ἄγαπι, ἴῃς, 

4 ἘΔΠῚ εἰ Μ55. εἰ γὰρ συν 

δὲς μεῖς σοπ-- 

ἰεαίιις, πεὲο ακίϊμις αἰϊιει" δογίροογῖε. Ἐβο ἴατηθπ 

πο ψἱάθο, οἴ" ΠΘΟΟ556 511 ΡαΓ Ιου] πὶ ποσατίοπι οοπ- 

γα οπιπῖππι ΠΡΥΌτπ ἢ ἄθιη ἀἄάογθ, οἴὰπὶ Ππεοο ἐπὶ 

Ἰνάθοεγα Ροββὶπξ βοητθῃτδπῃ : δὴ (αῖς ἐπ 6 ΠΠΠ61Ὸ ἴτα ἐ55ο, 
μος εξ, 5ὶ σοῃβοῖιβ δβὶ 5:1 56. 6ξ56 ῬδσοαῖουθΠ, βἴπδ 
ΦαΡῖο Ροοοαῖ, 5ὶ ποδί δϑβο 86 Ῥοοσαίοτοπι: «ὶ 56}}1- 

ΒΑΒΗΜΙ ΟΕΒΑΒΕΙΣ ΘΑΡΡΛΑΡΟΟ. ἈΒΟΉΙΕΡ, 

οὐχ ἐν τούτῳ δεδικαίωμαι " τουτέστι, πολλὰ ἅμαρ- 

τάνω, χαὶ οὐ συνιῶ. Ὅθεν χαὶ ὃ προφήτης φησί" 

Πραπτώματα τίς συνήσει; Ὥστε οὖν οὐ ψεύδη 

ἁμαρτωλὸν σεαυτὸν εἰπών. " Εἰ γὰρ συνιεῖς, χ ὶ 
ὅτι 

ι 

«͵ ᾿ 
αὐτῷ τούτ ῳ ἅμαρτάνε ις» τῷ λέ ἔγειν, τ . 

α 
Ο ῸΣ 

οὐχ εἴν. 
Α 

ἁμαρτωλός - ἀλλὰ Ἴντ λέγε; ὅτι ὑπὲρ τοὺς 
᾿ 

ἁμαρτωλοὺς ἢ" πάντας ἐγώ εἶμι» ὃ ὁ παραβαίνων τὸ 

θεῖον πρόσταγμα τὸ κελεῦον “Ὅταν πάντα χατορ- 

θώσητε, λέγετε, ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν ἃ γὰρ 
- « Ν- 

ὀφείλομεν ποιῆσαι, πεποιήχαμεν. Οὕτω σε δεῖ λο- 
« δ.» - 3 γχν Τὰ 

γίζεσθαι διαπαντός" ὅτι ἀχρεῖος εἶμι. Καὶ πάλιν, 

Τὴ 
ε« , ΄- ᾿ 
ἡγούμενοι ὑπερεγον- 

τῷ Θεῷ μ 

ΤΌΝ 
ταπεινοφροσύνη ἀλλήλους 
ε » χ “Ὅς 
ἑαυτῶν. Προσεύχου οὖν τὰ φόδου 

ΚῪ , ΄ 
ταπεινοφροσύνης. ταν οὖν ἀποτείνης λόγον 

,΄ Α Υ Φ»" “Ὁ ΄σ 

ταπεινοφροσύνης, χαὶ εἴπης᾽ εὐχαριστῶν σοι; Κύ- 
: Ξ ᾿ 

ριξ, ὅτι μου ἐμαχροθύμησας τοῖς παραπτώμασι, 

χαὶ ἕως 
ΑῚ νυ  κ 

γὰρ ἄξιος ἤμην 
Ἀ: τὶ , 

ἀπο οι νοι ἀπὸ τοῦ προσώπου σου 

-Ὁ- “- Ψ ΝῚ 

τοῦ νῦν ἀτιμώρητόν με εἴασας " ἐγὼ μὲν 

πάλαι μυρία δεινὰ παθεῖν; καὶ 
. δανν γ9 απ ὦ 

)ῆ ἢ ὃξ ἀνεξιχα- 
Ἀπ οον τ γύνοι, 

χός σου ς- φιλανθρωπία τἰραχροθύμηρεν ἐπ᾽ ἐμοι" εὐ- 
Σ τὰ 

χαριστῶ σοι, εἰ καὶ μὴ τυγχάνω αὐτάρχης πρὸς εὖ- 

χαριστίαν τῆς σῆς ἀνεξιχαχίας " χαὶ ὅταν τὰ δύο 

μέρη ἀπο οπληρώσῃς τῆς δοξολογίας χαὶ ταπεινοφρο- 
οὐ 

σύνης, τότε λοιπὸν αἴτησον ὃ ὀφείλεις αἰτῆσαι" μ"ἢ 
λ 

μὴ δόξαν ἐπίγειον, μὴ 

. Αὐτὸς γάρ σε ἔπλασε. 

πλοῦτον, χαθὼς προεῖπον, 
εν ΜΝ ν , τὐπεῦχαν 
ὑγείαν σώματος χαι χηδε- ( 
ταί σου τῆς σωτηρίας; καὶ οἷδε πῶς ἑκάστῳ συμφέ- 

ρει, εἴτε ὑγιαίνειν, εἴτε ἀσθενεῖν " ἀλλ᾽ αἴτει, καθὼς 

προσετάχθης, τὴν “ βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Περὶ γὰρ 

τῆς χρείας τοῦ σώματός σου, χαθὼς προέφην, αὐτὸς 

φροντίσει. 

ἡμῶν, χαὶ ἀγαναχτεῖ 7 ἐάν τις αὐτὸν μιχρόν 
προσηχόντων 

αὐτὸν αἰτῇ. Μὴ τοίνυν ἐν τῇ προσευχῇ σου ἀγα- 

» Ψ Ν 

᾿Ἀξιωματιχώτατος γάρ ἐστιν ὃ βασιλεὺς 

τι αἷ- 

τήση » ἐὰν τις Ἡμ περὶ τῶν οὐδὲν 

νάχτησιν σεαυτῷ προσαγάγης , ἀλλ᾽ αἴτησον σεαυ- 

τῷ ἄξια τοῦ βασιλέως Θεοῦ. Αἰτῶν δὲ τὰ ἄξια τοῦ 

Θεοῦ, μὴ ἀποστῇς, ἕως ὅτου λάδης. Τοῦτο γὰρ αἷ- 

νιττόμενος ὃ Κύριός φησιν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ " Τίς 

ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν με- 

χαὶ ἐρεῖ αὐτῷ " 
͵ ΞῸΝ τ 

σονυχτίῳ, φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς 
Ν -" ’ » ενΝν ὦ 

ἄρτους, ἐπειδὴ φίλος μοι παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ, χαὶ 

δεῖ πιοπάδοϊαμη ζαοϊαῖ, Τριάοπι δα εἰ ες. ἐογεϊτιβ 
χαὶ αὐτὸ τοῦτο ἅμαρτι . ἈΠῚ ἄπο Νξς. αἱ 

1π σοπίοκτι. 

»Ίοχ πάντας ἁἀάϊία ε5ὲ ὃχ ἁπῆ χαῖς ἀποθις ἘΡτίς: 

ς ἘΠῚ εἰ Ἀερ. τευ οὐρανῶν μόνον, καὶ περὲ τὺς, 

σεα μεῖε γϑϑπιπι οεδίογειπι ἀπιπιίαααὶ. Ἀοβ ξεσαπ- 

ἀπ οἵ φααστγίας τα, αξ εἀοπά τι οαγανίπιις, ΝΟΣ την5 
Ν5. οἱ δι φροντίζει. ΑΠὶ ἄτιο Μίξβ. φροντίσει. 



ἙΟΟΝΒΤΙΤΟΤΙΟΝῈ 
ἄ, ὁ μὰ Α ,; ς τ ΣΝ ν - 

οὐχ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ " χαχεῖνος ἔσωθεν ἀπο- 
- ,ὔ τς ᾿’ ,΄ ΨΝ .« ,ὔ ΄ 

χριθῇ, μή μοι χόπους πάρεχε" ἤδη γὰρ ἣ θύρα χέ- 

χλεισται, χαὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῇ χοίτη 
Α “ , » Νου , ΠῚ , « " 

εἰσὶν, οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. ' Λέγω ὑμῖν, 
" 3 , 5. “ , ιν ᾿ , "κ᾿ " 

εἰ χαὶ οὐ δώσει αὐτῷ, ἀναστὰς διὰ τὸ φίλον αὐτοῦ 
εἶναι, ἀλλά γε διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἀναστὰς 

Δ », ὦ ΄ 
δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. 

Ὑπόδειγμα ἥμῖν δίδωσιν ὃ Κύριος, ἵνα διδάξῃ 
ἡμᾶς εὐτόνους εἶναι καὶ φιλονείχους ἐν πίστει. Ὑ πό- 

δειγμα γὰρ λαμθάνει ἀπὸ ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπον, 
ἵνα μάθης μὴ ἀπαγορεύειν ποτέ" ἵνα ὅταν αἰτήσης, 
χαὶ μὴ λάδης, μὴ ἀποστῇς ἕως ὅτου λάδης, πλὴν, 

χαθὼς προεῖπον, ἐὰν αἰτῆς ἅπερ ὃ Θεὸς θέλει " χαὶ 

111 

«{πιΐοο, οομπιπιοίία 

τη ἐλιὶ γὸ5 ματος, φιιοπίαπι αἰΐοιις τις ϑδπῖϊ εἶα 

υἷα, οἱ ποθ μανδο ψιοί μοπάπι απ {ἰΐιανι : οὲ 

ἐϊ6 ἐδ ἱπίιις γοδροπείθαϊ : Λοῖϊϊ πιϊλιὶ πιοϊοδίιις 

6556, απ ἐπῖπι οκίζαπι οἰαιιοιιπι 65, δὲ ρεεγὶ 
πιθὶ πιθοιια διιτιξ ἐπι οὐδ, τιοτι μοσδιίην σι ΓΡΟΓΟ 

ΜΟΝΆΒΤΙΟΥ,, 

πιράϊα ποοίο, οἰ εἴοοι {ἰἰὶ : 

Ε δἰ ἄἰαγε {ἰψνὶ. 7ὴῖοο τονὶς, οἱ οἱ ποὴ ανὶς {111 

ΣΙΉΓΡΘΙΣ 60 ἡιιοίί ἀπεΐοιι5 ἐγιι5 ἰδ, ρΓΟρίον ἱπιργο- 
δἱκαίθηι ἐαπθτι ὁἾπι5 διιγροῖ, οἱ ἀαὐὶς εἰ χιιοιηιίοι 
μαῦνοὶ ποροσϑαγίος. 

ἡ. δος Θχθιηρίτι ἰἀοῖνοο ΠΟ] ἷ5. ἃ θοιΐηο 

ΡΙΟΡΟΠί αν, αὶ ἀοοοαϊι ποθ ἴῃ ἢο ἤγιηοθ. 6556 

80 ρου τηαοθ5, ΕΧΘΏΙΡΠ ΠῚ ΘῊ πὰ δυιπ}1 Ὁ 4}0 ποι ἶπο 

4 ΠΟΙ ΠΟ 5. τι ἀἰδοὰθ. Πυιπητιὰ πὶ ἀΘβροναγο ; 
τὰ Οἵα ΠῚ ΡΘΕ] ΟΡ 5, ΠΟ ΔΟΟΘρΡΟΥΪ5, ΠΟ εἰοϑ βία ἴὰ-- 

ἸΏ6η., “ιιοδὶ ἀοοὶρ᾽α5, δὶ πηοίο, τ ἀἰχὶ ῥΥΐτι5, 

μὴ εἴπης, ὅτι ἁμαρτωλός εἶμι, καὶ οὐχ ἀχούομαι. ἘΔ 85. Τλοῖι5 γα]: ροβίι!οβ : πθάιιο ἀϊχουῖβ, Ῥόοοα- 
Ἵνα γὰρ μὴ ἀπογινώσχῃς, διὰ τοῦτό φησιν -" Εἰ 
χαὶ μὴ διὰ τὸ φίλον αὐτοῦ εἶναι δώσει αὐτῷ, ἀλλά 
γε διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ ὅσων χρή- 
ζει. Λοιπὸν χἂν μὴν παρέλθοι, χἂν ἐνιαυτὸς, χἂν 

τριετὴς, κἂν τετραετὴς χρόνος, χἂν πλείονα ἔτη, 
ἕως ὅτου λάδης, μὴ ἀναχωρήσης, ἀλλὰ μετὰ πί- 
στεως αἴτει, διαπαντὸς τὸ ἀγαθὸν ἐργαζόμενος. 
Πολλάχις γάρ τις ἐξ ἡμῶν ἐν νεότητι ἀντεποιήθη 

σωφροσύνης; εἶτα " ὑπεισῆλθεν ἢ ἡδονὴ, ἐχινήθη- 

σὰν αἱ χατὰ φύσιν ἐπιθυμίαι, ἠσθένησεν ἢ προῦ- 

ευχὴ, ἐπεόλήθη τῇ νεότητι οἶνος, ἀπώλετο ἣ σιω.- 
φροσύνη, χαὶ γέγονεν ὁ ἄνθρωπος ἄλλος ἀντ᾽ ἄλλου. 
Οὕτως αἱ μεταδολαὶ γίνονται, διὰ τὸ μὴ γενναίῳ 
λογισμῷ ἀνθίστασθα: τοῖς “ πάθεσι. Δεῖ οὖν τὰ μὲν 

παρ᾽ ἑαυτοῦ εἰσφέρειν πάντα, βοᾶν δὲ πρὸς τὸν 
Θεὸν, ἵνα συμμαχήσηῃ αὐτῷ. ᾿Εὰν γάρ τις χαυνό- 
τῆτ' ἐχδώσει ἑαυτὸν ταῖς ἐπιθυμίαις, χαὶ ἑαυτὸν 

προδώσει τοῖς ἐχθροῖς, τούτῳ ὃ Θεὸς οὐ συμμαχεῖ, 
οὐδὲ εἰσαχούει " προλαδὼν γὰρ διὰ τῆς ἁμαρτίας 
ἠλλοτρίωσεν ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὃ γὰρ θέλων 
βοηθεῖσθαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, τὸ πρέπον οὐ προδίδω- 
σιν" “ὁ δὲ τὸ πρέπον μὴ προδιδοὺς, οὐ προδίδοταί 

ἃ Ἀερὶ βοοιπάπι5 εὐ ἀυαγέιβ λέγω ὑμῖν ὅτι κἂν μὴ 
διὰ τὸ φίλον αὐτοῦ εἶναι, ἀλλά γε διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ 

ἀναστὰς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. ῖοο τνονὶς ψιοὰ 
εἰἰαπιδὶ ποτὶ ργορίονδα σιιοεῖ 615 ἀπεΐσιις οἱζ, αἱ σον δ 

Ῥγορίεν ἴροῖας ἐπιργονίτα!οπι διε 56 η5.) «ἰανὶι εἰ χαοῖ-- 

ψιιοί Ἰιαῦεέ οριις. ΑἸΐα5 Οοάοχ λέγω δὲ ὑμῖν, ἐξ οαῖοτα 
αὐ ἴῃ 1ἴ5, 4πὸ5 ἀἰχὶ, Πἰρυῖς, Ν ] κατα {σὸ5. ΘΠ οπο5 αἱ 
ἴῃ σοηίοχίι, πἶσδὶ {αοα οαἸἴο ν᾽ ὁποῖα ρτὸ ὅσων Πα οαξ 

ὅσον. ΑἸΙΦαιπίο μοϑὲ Ἀοδπ. βοσαπάιις ἀνθρώπου εἰς ἄν- 
θρωπον. 

ἃ Ἄορ,. τον 5 εἰ χαὶ μιὴ διὰ τὸ φίλον αὐτοῦ εἶναι, δώ- 

σει. ἘΔ εἰ καὶ διὰ τὸ φίλον αὐτοῦ εἶναι οὐ δώσει αὐτῷ. 
Ἀδρὶὶ βοσαπῆιις οἱ ἀπιαγίιι5 εἰ χαὶ διὰ τὸ υνὴ φίλον αὐτοῦ 

ΤΟΣ, τιν 

[ΟἹ 511Π1|7) οἱ 46. ποὴ θχδιάϊου. Ὑ γι" ΘΠΙ ΠΥ ΘΙῸ 

ὯΘ 5061 Δ] 166 65, [ἀοἶγοο αἰ! : ΕἸ οἱ χιοτὶ ῥΓορίογ- 
θα ἡιιοι ἐ7πι5 ἀπιΐοιις οἷ, ἀανὶς ἐ{1Π1, ῥγορίον 

ἐπιρτονίζαίοπι (άπιθτ οἦτις αν ἐπὶ φεοίψιιος 

μανοὶ ποοοσϑαγῖος, (ροιθυι μὴ δἰν8 ἸΠΘΠδῖβ., 5ῖν 6 

ΔΠΠΙΙ5, 51 ν 6. {ΓΘ Πἰτι 1}, δῖ νθ αἰ Θἶ πη}, δῖν δ 

ἀΠηΐ ΟΡ  ανθ5. Ρουθ, ἄόπθο ἱπηροίγ65, 

ΠΘ 5 ρογϑθθυϊθ : δθ οπὶ {6 γορα, 56 ΡῈ. 
«ιοά Ροπιιηὶ οϑὲ ρου οῖθηβ. Οοηεσῖς. οπΐη ΠΟῚ 

ΤΑΙῸ, τ 415 'π ᾿πνϑητιθ. θυ ἸοἸ τὰ) ΘΟ] πους, 

ἀοἴπα 6 βαρ ρβουὶε νο]ρία5, Θχοἰ [αἴθ δ᾽ η: παίιι- 

γ8 165. ΠΡ αἰ π65,. οἰ ΠΟΥ ῬΥΘΟΔΙΪΟ., ΔΟΟΘΘΘΘΡΙ 
5 υνοπίμεὶ νἱπιιην.,. ΡΘυΐθΡΣ ρα ΠΟΙ, δὲ. ΠΟΠΊῸ 

ΑἸτπι5. ῬΓῸ 4110 [(Δοῖιι58. 511, 51. ἤπιπε πηυταιοπο5, 
«υοά 5ίνθπιιο ἀπ πΊ0 ν᾿ 0515. ἀἰ ΓΘ  Πθι5. ποπ Ο}- 
βἰβίδηγιιθ ΟΡΟΡΘΕ Ἰσίταιν τὐππ} ΠἸΘ 4116. ΘΧ 856 

ομμποπὶ οοπαίιμη Δ 66, δὲ ἰαπιθη « Ποιπὶ 

Οἰαπηα δ. τς 5101] νϑηϊαΐ ΒΡ ΡΟ α5. 51 45. ΘΗ ΠῚ 
ΡΟΙ ἰσπανίαπι βοίρϑιιμ ΠΡ] αἰ πῖθιι5. ἀθάαι, ρτο- 
ἀαϊααθ βοί ρϑιιπὶ ΠΟβι ]ιι5 : οἱ Πλθι5. ἀιΧ ἽΠπι πὶ ΠΟ 
(ον, πϑάῖθ ὀχασάϊε, φυὰπαάοαιϊάθηι ΡΥ ΐΟΥ 5110 56 

Ρθοοαῖο ἃ 60 Δρα!θπανῖς. ΟἿ Θηϊπὶ ἃ Τ)60 56 

εἶναι, οὖ. πὰ ἀϊδροιιπίιν γον] ἴῃ σα] σα ῖθ, αἢ Ρὸν- 

τανναῖα 5᾽η!, πο 8π0 Ἰοςοὸ ροβίζα, 51. ροῖλαβ βου ρία πηι 

ὁροναῖϊδδοῦ : εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ διὰ τό, εἴς. Μὸχ πο- 
5 τὶ ΝΙ55, ὅσον. ϑιιδίπς Βορ. βοοιπάιι5. μὴν παρέλθῃ. 

» Ψοίογοβ ἄπο ΠΡνὶ εἶτα ἐπεισῆληεν. Μοχ νυϊρσαία: 
{τὸ5 δα ἴοπο5 ἐπεχλήθυ, τῇ νεύτητι, πιά]ο, Απεϊαυὶ γῸ5 

θεῖ ἐπεθλήθη, Ῥόπο. 

ς ἘΔ το Ῥατγὶβ. εἰ Βα51}, πάθεσι. δὲῖ οὖν τά, ἙΔιο 

γί η. εἴ ἴτο5. ΝΙ55. πάθεσι χαὶ τὰ μέν. Ηαι Ἰοπαο οὐ πὶ 

ἐχδώσει αὐτόν. Οοάϊοο5 Οομ θεῖ. ἑαυτόν. 

ἁ Βα ιῖο Ν᾽ ἐποῖ, οἵ ἴτοβ Ν55, ὁ γάρ τό. ΑἸ ἄτι εαϊ- 

τἴοποϑ ὁ δὲ τὸ, 

δ 



Ζμιο.υ τοῖο. 

ΓΥΣ 

15. 
1:3; 

16. 

Ἔ. 8. ΒΑΘΒΙΓΑΙ 

ορίαι Τανανὶ, 0. πὸ ἀθοϑὶ οἰιοῖο : 41 δπίθιη 

οἴθοϊο ποι ἀδοοῖ, παπιάιαπι ἀϊν᾽πο ἀαχῖ]Πο ἀο- 

δϊταίταν, Ορονίθε ἰαιιθ ἵπ πα}}ἃ ΤῸ ἃ ΡΓΟρυῖα 

οοπϑοϊδητα σοπ οπιπανῦὶ, οἱ τὰ ἀἄδηλιιπι αἰ νΊΠιι ΠῚ 

ἀὐχῖ πὶ Παρίταγ : Παριταιγάτιμη ἀὐιτθ πὴ δδὲ ΠΟῚ 

ΒΘΡΠΪΟΡ, ΠΘάϊ6 τηθη16 ππιο δὲ {ΠΠππιο ἀϊναρδηῖο : 

5: 4] {θη αι 5641115 δδὲ 6} βηιο 1, ΠῸπ 50} 11π} ΠῸῚ 
σοηϑθααανιι5. οδὲ σι Ῥεῖεὶῖ, ἵπιὸ νειὸ Ποηη1- 

ΠΛΠῚ ΠΑΡ Ὶ5. ΘΧΑΒΡΟΓΑΒΙ., 51 Θηΐπι οαπὶ ΔΙ] 415 

δοναμι θυ Ἶποῖρο δίαϊ, ἂρ Ἰοαυῖι", 541 οαΠῚ Πλ]10 

αἰπηονθ, ἀἴ6. τπιπὶ ΘΧΊΘΥ ΠῚ τ} 1ΠΊΘΙ ΠῚΙΠῚ Δη1- 

πλ85 οὐ] ποηιαιιαιη νάσιιπι, 5644. ᾿ΠΊ ΘΠ ΓΙ ΠῚ 
μάθοι, πὸ (Ὁτίθ 'π αἰϊψαοα ρϑυϊοαλιηι νϑηϊδὶ : 

4υδηῖο ΠΡ Ὶ5 ἙΟΥαΠῚ Π6Ὸ ΕἸΠῈ {ἰΠΊΟΓΘ 80 ΤΡΘΙΠΟΓΘ 

οἰαπάϊαη δϑῖ, πιοηΐθ τοἵὰ ἴπ {Ππ|πὶ 50] 1117. Πτι5- 

4υδη νΟΥῸ ἃ]10 Ἰητθπίαῦ Νἅπη ἴ056 ΠῚ ΘΧΊΘΡΠΙΙΠ) 

ποιηΐποιὴ τποο νἱ δὲ νοϊει ΠΟμλἶπ65, 564 Ἰπίογ- 

παιμὶ οἰΐαπι ἱπτθίιν, Ῥγοϊη 6. οἱ 5ἷο, αὐ ἀθοοῖ, 

οἰοίουϊβ. σουᾶμὶ Π6ο, οἱ {85 π΄ ἴ6 5μηΐ, ὉΠ) η]ᾶ 

ῬΙῸ νἱνΊ]ιι5. Ρ γα του 5, πὸ ἀθϑιδίαβ, ἀόπθὸ μοϑζιι- 

Ιαἴα ομεϊπθὰβ : δπ ἃ [πὰ ἰρδῖτι5 ΘΟ ΠΒΟΙ ΟΠ α ΠΟΡ]}]- 

Θϑητ85. ἂθ σΟὨΓΘΠλἐτι5. ΘΟ Πα ΘΠ Πἃγ15,. 5ἴοϑαιιο ἴῃ 

ῬΙθοαπο ναϑὰ ΠΙΘΠΓΘ, ΟἸΠῚ μΟϑ515. οἰ ἔγἃ ΠΊΘΠΤΙ5 

ἈΡΘΥΓΔΙΟΠΟΠῚ ἴα, 5 ΠΟΥ ΠῚ Π)60 Π6 αὐ, 

τι πὸ σοάαι ρυθοδιῖο τππὰ ΕΠ ἴπ γϑοσατιμ. Οιοά 
δ᾽ ἃ ρδοσαῖο ἀ ΘΠ Π τα 15, ΠῚ ΡΟΙΘ5. ΟἿ ΤΡ ΤΠ] Θ ΠΕ 5 

ἈΡΟΥγ ΠΟ πο πὶ ρΓΘοαν, Φαδη τι π) ρΟΙ65. νὴπὴ ΕΠ0Ὶ 

᾿ρϑὶ ἰπίδυαβ, ἃ0 Θοπϑια ΠΟΙ δῖα σον ἢ [)60, ΤΠ] ΘΠ ΓΘ 

ἴῃ {Πππὶ ἀοχα, δάσο δὰ βοίρβαπι ἁἀνοοαία,, 

δίσαιο ἰσπόβοθι Πθῖ5., 4αοηΐδη ΠΟ ΘΧ οοΠίθπι- 

τι, 564 δχ ᾿ἱπ|ντηϊταῖθ, αὶ σοπν 6 Π|1, 5Γ 6 ΘΟΓΔΠῚ 

Τ6ὺ πὸπ ροῖοβ. 81 δὶς νἱ 01 1Πᾶτὰ Ομη 6 ΟρῈ5 

Βοπιιπὶ ΡϑυΠοἶαϑ ; ΠῸ δι ρθυβθ θυ ῖβ, ααοδὰ ρϑεϊία 
δΟΠΒΘΩ ΠΑ : 56 ραιθη ἴθι" [ΟΡ 65. 6715. ρι}15α, ΟἿ ΠῚ 

Ρο 5. Ομιγὶς θπῖμι, ἰμααῖτ, αὶ μοι ἀοοϊρῖ 
οἱ φιὶ φιιατγὶς ἱπνθηῖδ, δὲ ριϊφαπιὶ ἀρογιθέπτ. 

Οὐιαπι δηΐμη Αἰϊα πὶ γ6ΠῚ ἀβϑθ]αὶ νἱθ, Πἰδὶ 50] 81 
δοοσπάπιη. ΠΘιι ΠῚ δα} τῖ6 πὴ ὃ 

δι 5 ἀἴβοονθ, ο ἀΠθοῖθ, ψιοπηοάο ρ ΘΠ 65 

(που πὶ βαποιῖ, πθὸ 5ρ6ηὶ ἃ] Θοουϊηι ἢ ΑΡΡα Δ ηι, 

ΟἴιΠῚ 7 ΠΟΥ οϑθοὲ νοσανὶς 6115, οἵ οχ Αϑϑυνο- 
γ1ΠῚ ἴουγὰ {γα ηϑία} 1} ἴῃ ῬΑ] ϑι1Πὰη}, απ. δά 

δααμὶ αἰχὶς : {ινὶ ἀανῦο ἰογτάπι πάτο, δὲ βοηεϊτιὶ 

{0 μοσὶ ἰδ; εἰ υϑἰμι ςἰάονα οὐϊὶ, οἷο ογὶς 5 θπτθτι 

{τιηι, φιιοἀ ποῦ ὁπιι θα {ιτ. ἘΠ’ γ ΠΟ ΓῚΙ ΠῚ 

ΔΠΠΟΙΙΠῚ ΠΠΠΊΘ 5. Οἱ Πα χθναϊ, δὲ ΠαιιΓὰ Πρ5.115 

ὁ {πιι5 Μ5. οἱ δα παροξύνει, ἐααϑρεναῖ. ΑἸ ἄπο 

παροξυνεῖ, ἐχαορροναῦῖι. 

ΓΆΒΆΘορ. βοοιμάιι5 πολλῷ μᾶλλον. 
ε Αια ἄτι ΠΡΥῚ ἐνώπιον χυσίου. 

ΟΕΈΒΛΕΆΕΕΞ ΟΑΡΡΑΡΟΟ,. ΑΠΒΟΙΠΙΡ, 

ποτε ὑπὸ τῆς θείας συμμαχίας. Χρὴ τοίνυν ἐν μη 
δενὶ χαταγινώσχεσθαι ὑπὸ τοῦ ἰδίου συνειδότος, χαὶ 

οὕτως τὴν θείαν συμμαχίαν ἐπιχαλεῖσθαι ἐπικα- 

λεῖσθαι δὲ μὴ ῥαθύμως, μὴ μετεωριζομένῳ τῷ νῷ 

ᾧδε χἀχεῖσε " ὃ γὰρ τοιοῦτος οὐ μόνον οὐ λήψεται 

τὸ αἴτημα, ἀλλὰ χαὶ μειζόνως “ παροξυνεῖ τὸν Δε- 

σπότην. [“ἰ γὰρ ἐπὶ ἄρχοντός τις ἑστὼς χαὶ διχλε- 

γόμενος, μετὰ πολλοῦ φόδου ἵσταται, ἀμετεώρι- 

στον ἔχων χαὶ τὸ ἔξωθεν ὄμμα χαὶ τὸ τῆς ψυχῆς 

ἔνδοθεν, μήποτε χινδυνεύση: ᾿ πόσῳ μᾶλλον ἐπὶ 

Θεοῦ χρὴ ἑστάναι μετὰ φόδου καὶ τρόμου, ὅλον τὸν 

νοῦν τεταμένον ἔχοντα πρὸς αὐτὸν μόνον, χαὶ ἀλ- 

λαχοῦ μηδαμοῦ; Διότι αὐτὸς οὐ μόνον τὸν ἔξωθεν 

ἄνθρωπον βλέπει, καθὼς οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ χαὶ 

τὸν ἔνδοθεν καθορᾷ. ᾿Βὰν τοίνυν οὕτως, ὡς χρὴ; 

στήχης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὰ παρὰ σεαυτοῦ 

πάντα εἰσφέρης, μὴ ἀποστῇς, ἕως ὅτου λάθῃς τὸ 

αἴτημά σου" ἐὰν δὲ χαταγινώσχη ὑπὸ τοῦ συνειδό- 

τὸς σου ὡς χαταφρονῶν, χαὶ ἐὰν μετεώρως στήχης 

εἰς εὐχὴν, δυνάμενος ἀμετεωρίστως στῆναι, μὴ 

τολμήσης στῆναι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ γένη- 

ται ἢ προσευχή σου εἰς ἁμαρτίαν. Εἰ δὲ ἐξασθε- 

νήσας ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, ἀπερισπάστως οὐ δύνασαι 

εὔχεσθαι, ὅσον δύνασαι σεαυτὸν βιάζου, χαὶ προσ- 

χαρτέρει στήχων ὅ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τὸν νοῦν 

πρὸς αὐτὸν ἔχων, χαὶ ἐπισυνάγων αὐτὸν πρὸς ἕαυ- 

τὸν, χαὶ ὃ Θεὸς συγγνώμην ποιεῖ, ὅτι οὐχ ἀπὸ χα- 

ταφρονήσεως, ἀλλὰ ἀπὸ ἀσθενείας οὐχ ἰσχύεις, ὡς 

χρὴ, στήκειν ἃ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ᾿Ιὰν οὕτω βιάζη 

ἑαυτὸν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν, μὴ ἀποστῇς, ἕως ὅτου 

λάδης τὸ αἴτημά σου, ἀλλὰ μαχροθύμως χροῦε τὴν 

θύραν αὐτοῦ, αἰτῶν τὸ αἴτημά σου. Πᾶς γὰρ ὃ αἰ- 

τῶν λαμδάνει, φησὶν, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσχει, χαὶ 

639 τῷ χρούοντι ἀνοιγήσεται. 'Γΐνος γὰρ ἄλλου θέλεις 
σα δῆς , ἘΞ ΤΙΟΤΥΕΝ , 

τυχεῖν, εἰ μὴ μόνης τῆς κατὰ Θεὸν σωτηρίας ; 

᾿ ΕΞ 
Θέλεις μαθεῖν, ἀγαπητὲ, πῶς ἐμακροθύμουν οἵ 

ἅγιοι, καὶ οὐκ ἀπεγίνωσχον ; Τὸν ᾿Αὐραὰμ. ὁ Θεὸς 
ὃ ΤΠ ΟΣ ἐξ 

νεώτερον ἐχάλεσε, χαὶ ἐκ τῆς Δσσυρίων γῆς μετέ- 
Φ0{Ὰ 3 ἶ 'ἂ [ ,ὔ ΓΣ -- Α 

θηχεν αὐτὸν εἰς τὴν Παλαιστίνην, φήσας αὐτῷ - Σοὶ 

δώσω τὴν γῆν ταύτην, καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ 

σέ -χαὶ ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, οὕτως ἔσται τὸ 
Ἔ Ξ ἐξ 

σπέρμα σου, ὃ οὐκ ἐξαριθμηθήσεται. Καὶ παρῆλθε 
Δ δὲ 5 κι γ , ν᾿ 5: τω ΄ 

πολὺς ἐτῶν ἀριθμὸς, καὶ ἐνεχρώθη μὲν αὐτοῦ ἣ φύ- 

᾿" (οάϊοοβ ἄπο ἐνώπιον αὐτοῦ. ἐάν. Μοχ ἈδρῚ Ξοσαὰ- 

ἄτι οἱ 4υάγειδβ χροῦε εἰς τὴν θύραν αὐτοῦ αἰτῶν ὃ βούλει. 

πᾶς γάρ. Ῥιιίδα 70785 {ἰ{ϊιι5, εἰ ρείε ψιιοὰ υἱἷς. 



ΘΟΟΝΝΤΙΤΟΌΤΙΟΝΙΝ 

σις, ἐν προθύροις δὲ ἡ τελευτὴ, καὶ οὐχ εἶπεν, ὅτι, 

Κύριε, ἀεί μοι παῖδας ἐπαγγέλλῃ, καὶ πατέρα με 
ἔσεσθαι " πάντων τῶν ἐθνῶν προλέγεις. Νεχρά μου 
διὰ γῆρας τῆς φύσεως τὰ χινήματα, καὶ Σάῤῥα, 

ἣ γυνή μου, οὐχέτι ὑπομένει τι γυναικεῖον διὰ τὸ 
γῆρας, ὥστε ψευδὴς ἣ ἐπαγγελία. Δύο γὰρ γέροντες 
ποίαν ἐλπίδα ἔχομεν; Οὐχ εἶπε ταῦτα, οὐκ ἐνενόη- 
σεν, ἀλλ᾽ ἔμενεν ἀσάλευτος τῇ πίστει " καὶ "ἢ τῇ μὲν 
ἡλικία ἐγήρασχεν, ἣ δὲ ἐλπὶς ἐνέαζε. Καὶ τὸ μὲν 

σῶμα εἷς ἀτονίαν ἤρχετο, καὶ ἀπόγνωσιν ἐνεποίει, 

ἡ δὲ πίστις ἐνεύρου χαὶ τὴν ψυχὴν χαὶ τὸ σῶμα. 

Θεὺς, φησὶν, ἐστὶν ὃ ἐπαγγειλάμενος, ὃ Δεσπότης 

τῆς φύσεως, καὶ ἄλλως γενέσθαι οὐ δύναται. Αὐτός 

ἐστιν ὃ καὶ τὰ ἀδύνατα δυνατὰ ποιῶν, δίοτι ποιεῖ 

πάντα, χαὶ μετασχευάζει ὡς βούλεται. Μιμοῦ τὴν 

πίστιν τοῦ ᾿Αὐραάμ. Ὅτε οὖν ἠσθένησεν ἡ φύσις, 

καὶ ἐνεχρώθη τὰ χινήματα, τότε ἔζησεν ἣ ἐπαγγε- 

λία τοῦ Θεοῦ. Δέχου τὰ ὑποδείγματα. Ἡμεῖς δὲ 
ἐνιαυτὸν προσευχόμεθα, χαὶ ἀναχωροῦμεν - δύο ἔτη 
νηστεύομεν, χαὶ παυόμεθα. Μὴ οὖν ἀτονήσωμεν 
πρὸς τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ γὰρ ὃ ἐχείνῳ 
ἐπαγγειλάμενος πληθύνειν τὸ σπέρμα αὐτοῦ, χαὶ 
ἡμῖν ἐπηγγείλατο αἰτοῦσι παρέχειν τὸ αἴτημα 
ἡμῶν. “ Φησὶ γάρ" Δεῦτε πάντες πρὸς μὲ, οἵ χο- 
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, χἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
Μαχρὰν γάρ σου ὄντος ἀπ᾽ αὐτοῦ, χοπιῶντά τε χαὶ 

πεφορτισμένον “τὸ βαρύτατον φορτίον τῆς ἁμαρ- 
τίας, ἐλεήσας σε προσεχαλέσατο, ὥστε χουφίσαι σε 

τοῦ φορτίου, καὶ ἀνάπαυσιν τοῦ λοιποῦ χαρίσασθαι" 

καὶ σὺ οὐ πιστεύεις αὐτῷ ; Ἀλλὰ γὰρ, χἂν σιωπᾶν 

θέλωμεν, ἐλεγχόμεθα ὑπὸ τοῦ συνειδότος ἡμῶν. Οὐ 
γὰρ ἀπιστοῦμεν αὐτῷ ὡς μὴ δυναμένῳ ἀναπαῦσαι 
ἡμᾶς, ἀλλὰ περιστελλόμεθα ἄραι τὸν ζυγὸν αὐτοῦ 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν, τὸν χρηστὸν χαὶ ἐλχφρὸν, χαὶ διὰ τῆς 
στενῆς πύλης εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα- 

νῶν " αἱρούμεθα δὲ μᾶλλον τὸ τῶν ἁμαρτιῶν φορτίον 

βαστάζειν, καὶ διὰ τῶν ἐν ἡδονῇ παθημάτων τὴν 

εὐρύχωρον δδὸν βαδίζειν, καὶ διὰ τῆς πλατείας πύ- 
λης εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ἀπώλειαν. ᾿Αλλὰ πολλάχις, 

“φησὶν, ἤτησα, χαὶ οὐχ ἔλαθον. Πάντως ὅτι χαχῶς 
ἤτησας, ἢ ἀπίστως, ἢ μετεώρως, ἢ τὰ μὴ συμφέ- 
ροντά σοι. Εἰ δὲ χαὶ τὰ συμφέροντα πολλάκις ἤτη- 
σας, ἀλλ᾽ οὐ παρέμεινας. Γέγραπται γὰρ, ὅτι ᾿Εν 

« ἘΔ οἱ Μ55. πάντων τῶν ἐθνῶν, μαΐγὁπὶ οπενείπεινε 

βεπιίΐαπι. δε ἀρὰ ΤΙ ΧΧ, αεπο5. 11, δ, αἰττον Ἰερὶ- 
τὰ, πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθειχά σε, μαΐγεπι πειίταλ πε 

δἐπεΐαπι ρμοσαὶ το. Ἰθϊάοπι ἤδρ. βεοοιῃᾶιι5 νεχρὰ δέ 
μου. 

ΡΨ οτο5 ἄτι ἸΠΡγὶ χαὶ ἡ μὲν ἡλιχία ἐγήρασεν. 
ς Ἑαϊτο  οη. οἱ ἴτὸ5 ΝΜί55. αἴτημα ἡμῶν, καὶ πάλιν, 

Β 

υ 

ΜΟΝΑΒΊΙΟΤ., 

Ἰᾶτπη Θχϑεϊποῖα ογαΐ, ΠΠΟΓ5. νΟΡῸ ΡΓῸ ἔογῖθεις 5ἴα-- 
βαιΐ, πος ἴαιποη αἶχὶε : Ποπιῖπθ, πηϊΐ 5ΘΠΊΡΟΥ 

ΠΠΪΟ5. ργ τ 5, δὲ ποτὶ ΟΠΙΠἢ πὶ [ΓΕ ΓΙΙ ΠῚ 

ΠΙΘ. ᾿α ΓΘ. ΡΥ ΔΡΠιΙ 115. ΜΌΓΕΙΪ διι πὶ ΠΙΘῚ Παῖτι-- 
ΤΆΪΟ5. ΠΟ 5. ΡΙΌΡΙΟ ϑοπϑοίαπι, δὲ ϑαγαὰΣ πχοσὶ 

"γον ΪΠ1] άπ τα] ργὸ ἀοοῖἀϊε ργὰ βοπϑοίαίθ, 
τα ᾿πῖταιν Γα]5ὰ 656 ΡΟ] ΠἸοἰταιῖῖο. Αἰ θθὸ Θηΐπὶ ὰ πὶ 
56Π65 “Πα 6 ΠῚ 5ρ6 πὶ Πα 6 6 θΟβϑιιηλι5 ἢ ΝῸη αἰχὶξ 
[θο, πϑάτιρ σορίτανὶ!, 56 ἴπ {46 ἱποοποιιββιι5 

ῬΘΡΙ Δ Π51 1, δὲ οίατο ἰρϑῖ15 56 ΠΟΘ Πἴ6, 5065 7πν6- 

Ποβοθθαῖ, ΕῚ ΘΟΥΡΟΥΘ νἶγθθ. δι1ὰ5. πη 6 η16, ἃ 
ἀεδρογατοηὶ Ἰοσιηι ἐἰαπίθ, {ἀ865. δὲ ἀπίιημ πὶ δὲ 
ΘΟΡΡΙΙ5 ΘΟΓΓΟ γα Πα Ὁ. Τλθι5, ἐπα 1}, 65ῖ, αὶ ργὸ- 

Πηἶδὶ 1, ἰρ56. δδὲ ΤΟ Πι15. Πα 186, ΘΕ ΔΠΠ6} [ον 

ΠΟη Ροίοϑί. ἴρ56 δϑῖ, 41 “18. δΧ 56. Πϑγὶ πΠῸΠ 

Ῥοβδαπῖ, αὐ ΠοΡῚ μοβϑίητ, [λοϊξ : 5 αι] ἀθπὶ οἷς 
Οπληΐὰ, Θὲ ΡΓῸ ΔΡ θ᾽ γῖο {γα πϑηητας, Τι ταγο ἤθη 
ΑΡγάβθο. Ῥοβιψαδπι Ἰσίτιν 6 ὈΠ]Π1τατὰ {556 πὰ- 
ταν, πη 516 ΘΧϑιϊ ποῖ, τα μπὴ ἰθυηιιπὶ Π)61 νἰχὶς 

ΡΓΟπηἰβοίο. Ασοῖρθ Θχθιη ρα. ΝῸΒ᾽ ἀπ 6 ΔΠΠΙΙΠῚ 
ΟΥ̓ΆΠ115, Θ᾽ εἰο οἰ βιΠπλτι5. : ὈΙΘΠ Πῖττὴ 76] α ΠάΠητι5, δὲ 

5 ΡΟ Γβθάθμηιιβ, ΝΟΙ Πλλ5. ̓ σί τι" ἀΠΙ πηι ἄθϑροη - 
ἄθγο, οὐπὶ Τηοιι5 ποθ ΔἸ 4α] 4 ρΡνομα τ, Οἱὶ 

Θηΐπὰ παῖς ΡΥ ΟΠ ΙΒΟΡαΣ πη} 1 0} ΠΟ ΕΓ} Π| 56. 56 Π6 
1ΠΠπ1ι|5, Ἰάθην Φυοάτι6. ῬΓΟΠΉἶ5᾽ Ὁ 56. ΠΟΡῚ5 τα ΠΣ 
4αοα ροιουίμλιθ. ΑἿΣ ϑηΐηι : ΚΖοπὶϊθ αὐ πιὸ ὁπι- δαειμ. τα. 
γιθ5, φμὶ ἰανοταιίὶς, οἱ οπογαῖὶ δ5ιἴ5. οἱ δ5ὸ τοβ- 

εἴαπι νος. Ομ δπίτα ἔπ Ἰοηρθ Ὁ ἴρ50. ἅθ6 5565, 
ΤῊ 5ΘΥ σον ἴα πιοίτι5 ΔΟσου νὴ [6 Ἰαοναπίθι, δὲ 

δ γαν ἰϑϑί πη ῬΘΟΟΔΕΙ 5ΆγΟΪ Πα ΟΠΘΙΔ[ΠΠῚ : αἰ Ἰοναγοὶ 
ἴ6. οηθῖθ, δὲ γϑχυαΐθπι π᾿ ροβίθυιμ {0 Ὶ ἰϑσσῖνο- 
ταν; δὲ τὰ οἱ πάθην πο Πα }0659 Αἰ Ἰἰοθὲ ἔάσθῦο 
γΟΙ ΘΡΙ πλιι5, ἃ ἰρθὰ ποϑίγα σοηβοϊθητία γϑαν- 
δαϊπιαγ. Νοαπα δηΐπι ργορίθγθα εἱ Πἀθ πὶ ἃΒΙῸ - 
θαπη5, ααοὰ ποὸ5 γοοθυθ ΠΟῚ ροϑϑι1 : 5664 Τβιτηι 
ἰρϑῖτιθ. βρυὰ ΠῸ5 [0]]6 6 γΘοιιβαμηι5, ΟΠ ΠῚ 1ΠΠπε 
οἱ ἰὸν : ρίβοίαι ἴῃ Το γϑβητιπιὶ Ρ6ὺ Δ ΠΡ ΒΔ ΠῚ 
ΡοΥα πὴ ̓ πίγοῖγΘ, δὲ ΤΉ] 11 Π}115. ῬΘΟΘΔΓΟΡΕΙΠῚ 58 ΥῸΪ- 
ΠᾺΠ) βϑϑίαγο, δὲ ΡῸῚ νο]ιιρίαϊοα. ΠΡ] ἀϊποβὰ5 ἰατα 
νἷα ἱποθάθιθ, οἵ Ῥοὺ ἀπηρ αι ρου απὶ ἰησγθάϊ ἴῃ 
᾿πτθυ τι η}. ΑἹ 56 Ρ6, ᾿π 41, ροεν!, δὲ ταιηθη ΠΟ 

δοοορὶ. ῬγΌΓβιιθ, 4αΐα πη ]6 ῥϑεϊν πεῖ, ἀπε ἀ]]- 
τἀπῖου, πὶ νᾶμα τηθη! 6, ἁιϊϊ δὰ αι. ΠῸΪ πὸ 

δεῦτε πρός. ΑἸ ἄτι οαϊιοποβ αἴτημα ἡνιῶν. φυσὶ γάρ. 

ἃ Απεϊφψαὶ ἄτιο ΠἰΡτὶ διὰ τὸ βαρύτατον. 
ὁ Ἑαϊιίοπο5. Ραγῖβ. οἱ Βαβ1]. εἷς οὐ Ῥράυ]ο μοβῖ φής, 

Ἑαδϊεῖο Ν ἐα. οἵ ἴτὸβ Μβ5, αἰτόάαο ἴῃ Ἰοσο φυσίν, 5α- 
αἴπι οὐϊε εἰ Ἀδα. τονίλιβ ἀπλήστως ἢ μετεώρως, ἑπιδα- 

εἰα νι τον εἰ ναβα πιόπίθ. Ἀυρὶὶ βοσαπάτι5 εἰ ψαυαγίιι5 

ἀπίστως ἢ μετεώρως, γΤεοίς, 
δ0, 



ἤηο,2ι.10. 

αι}, 

22. 

7αιι}. 
ΤΕ 
45. 

ΛΙαιι}), 

ἘΠ ᾽ς 

το. 

τὧϑ 

ΓΕ 

{7 5. 

οοπάποιηϊ. Οποὐ 51 5:0 }06. δἔϊαιη {4158 1} σοπάιι- 

ΟἸΌΠΠ1α, αὐ ΠῸΠ ΡΘυβου γα 511. ΒΟ ρ ιι ΠῚ 65: ΘΗ ]ΠῚ : 

1ηπ μαϊϊοπίία τυεϑείγα ροσοίθι6 ατιιας τδείγας. 

Τι6π, μὲ μογξονογανθιὶέ ἐἰδητι6 ἐπὶ βπιδπι, ἢιὶς 

δαΐνιις ΓΙ. 

6. Ῥοῖῖ5 οονάα πονὶς ρδς ἀπεαμη. Οὐ] Ἰσῖταν, 
Ἰη4111, ΡΘΕ ΟΠ. Ποβίνα Ορι5 δδὲ Προ ἢ ΝΟΠΠΟ 
ΠΟΥῚ 4115 Ἱπά ρθη" Οὐ οὐσο ΠΘοθσ56 οϑὲ 
Ρόῖονο ἢ Νον φαϊάθηι Ποῖ. {αῖθιῖ5. Οριῖ5. ΠᾺ}06-- 
1155. ΘΓ ΟΠ ηΐὰ σΟΥΡΟΓΆΪΙα ποῖα [Γαθ πα ἀθιιπ 6 

δι ρροάϊται, δὲ σα ΒΟΠιΙ5 511, Οἰ 1  ΒΌΡΟΥ" 7π5105 
οἱ Ἰη]τιϑοβ, Ὑ Ὁ] Έ 116 5016} 511ΠῚ 5 ΡῈ. ΠΌΠῸ5 οἱ 

1 8]05. ΟΥ̓, ῬΥΪΠ5. δ ΪΔ πὶ “δ ἢ} ἃ ΠΟ] 5 γΟσαΓι5 
τ : 504 Πάρφῃι, δὲ νἱρτα 5 Ορονὰ δὲ τορητηι οροϊο- 

ὙᾺ1}} ΠΙ5Ϊ οὰπὶ ἸᾺ ΟΥ δὲ Ῥ υβΘυ Θυ  ΠΕΪὰ τη] τὰ 6[Πὰ- 

ΘΠ ἀν θυ ]5,, θα ΠΟΩΙΔ ΖΔ ΘΟΠΒΘ] ΘΟ. Ορουίοὶ 

ΘΠΪΠ ῬΥΪ5 ἀθϑιἀθγαῦθ ἔπη τ] ἀἰΘϑ! ἀθυαν δ 5, 

ΟΠΙΠΟΒΘΊ 16. ΥἹΡῸ5. ἴπα5. Δ] ον ]5.. τὰ ΟΧ ΔΏΪΠΟ 
«υφνρθηάπηι ἴῃ ἢ46 δὲ μαι θπτῖα, πϑάτιθ σΟμΠ}11-- 
τοπ ότι}, τς ὉΠ}1ὰ ἴπ τὸ ἃ ργορυῖα σοπβοϊθπ ϊα οοη - 

οι ποῦο, [ἈΠ τὰ} 4 ἀπ ΠΟΘ] σθητον αι ὁ50]- 
ΤΠ ΓΘ ΤΌΘ65, δὲ τὰ δ λτι1), οἴη ΤΠ )θιι5 νο] μου], 

ἈΘΟΙΡΙΘ5. : απ οαυ θη {τι86. {ΠῚ χα ροάϊαπε, 
ΜΘ] 1115 1056 1π "6 }Πσὶῖ αιιὰ πη ἴπ. ἘΠ [οὐ ασθθ δὰ εἶδ 
οδιιδα ΕΠ ΠΓονῈ ΙΑ σ ΠΟΘ, ἀξ ἰὰς ἃΡῚΘ [6 ουσα 

Ἰρϑύιι Ῥυβου θυ ητο το ἤα:, ἱπτο 5 αβηιθ «αὶ 
5: ἀόπιηι [)6], ἀο Οἵ" ἔΓΘΠΊΟΓ οἰιδίοα ἶὰ5 οί 
ἀαταπι ο5ὲ. Οὐ! αι δηϊπὴ. Πλ] το ἰ]ο 6 ἃ}» αἱ -- 

{πὸ ΘΟ ΡΑΓΔΓΠΠῚ δϑί, 1ὰ οτδίοήϊνο σοπαίιν, τ 

π πος ἀδρογάϊο, μρουάαϊ {ιοήτθ. Πλ 1] τι ΠῚ 5111} 
ἸΆ]ΟΥΘ ἢ), ΠΟ ΘΟ ΓΘ Πλῖο Π)οὶ ΤὩτ ΠΘ ΓΘ, ϑοίθυπα νἰτα 

1Π Δ Ἰσπτι5 οἰ Ποίαν. Οὐ] δηΐμη Β4]Οπηοπὶ ΡγΌ ΓΙ 

οἷτο βαρίθηιῖςθ ἀοπυμ ΔσΟΘΡἶδ56.,. ΟΠῚ ᾿ρϑι1ΠῚ 

ΔΙ) 56} 9 

τ. Τίααιιθ Δηΐηηο ΠῸ σΟΠοΙ 85, δὶ 1Π|Ὸὸὺ ΠῸΠ ἃ5- 

50 τα }]5 Ροβιι!αῖα. 51 ΠΟ Π σ Πτι5 Πη6ιι5 Π 16 ]]6χ ἰσϑοὶ 

δαταριι πὴ {5565 Σ ἀΟπιιπὴ Ποὺ ἀσοδρίμπ ἃ ἴδ 

ΠῸἢ. ΔΗ ΓΘ υ τ, πϑοάιπ Γοσαξιϑ αὐ Ἰὰ σοηίογοη- 

ἄπιπὴ μράγαῖιι5 []55θε. Νιιπο δυιθ ΠῚ {ΠῚ Ρ ΟΞ οἰ θη 5, 
Ἰιος [αοῖτ. 51 Θηῖπὶ 4 πὶ τα] μία πὶ ἀσοθροναῖ, Ἰ πτι6 

Ἰπ!θστιιη βουνανθγαῖ, ΡΙΟρίθγθα ἴάπιθπ πο δχ 
1050. πα Π]}τιῖ 4 δο5ἴι1Π} ΘΟ ΡαΓαγ ΘΥ, σοπεἰθπηπὰ- 
ἴιι5. οϑὲ, {πὰ πο Π]Δ 515. ΘΟ Π δηλ ΠΑ τα αι ἰρϑι1Π) 
Ῥονά "ον 3 ΝῸ5. Ἰρῖταν Ππουῖιη μαι ᾿ἰσπανὶ, 5ῖνθ 

Οἰπτι5, 5ῖν 8 βϑυῖτ5 Φαρα τι ΓΘΟΘρθυ Πλῖ5, μοῦσα - 

Ὠ}115 σΡατ]ὰ5. Π)ΟὨΪΠῸ γΘροπάήθιθ : {παπάο Ποηλϊ- 

ἃ Ψεΐονος ἄπο Πρ τὶ χαὶ οὐχ οἶδεν ὧν. 

»,1ΊΩας Δῖ5. οἵ ἐπὶ χτήσεται. ΑἸ ἄπο ΝΜ95. χτᾶται. 

ς Ψεΐοτοβ ἄπο ΠΡΥῚ ὁ ἀγαθὸς θεὸς, ὅτι. ΔΙοχ οἰ εἰ 

Πὸσ. τουεῖαβ οὐχ ἀπώλυες. Ἀδρὶὶ ςοσαπάις. οἱ ααγειι 

ἀπολεῖς. δίαταπι σοι. δοουπήιι νυνὶ δέ. 

ὅτι 

ΒΆΒΠῚῚ ΟΕΒΑΚΕΞ ΟΑΡΡΑΘΌΟΟ. 

Φέαος 
ἫΝ Τί οὖν, φησὶν 5 
ἐ , 

ΑΠΟΠΙΕΡ. 

τῇ ὑπομονὴ ὑμῶν χτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. Καὶ, 

ὋὉ ὑπομείνας εἷς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

- δ δ ἐς ᾿ τ 
Οἷδεν ὃ Θεὸς τῶν προσευχομενῶν τὴν χαρδίαν. 

9 τῆς ἡμῶν χορ ρείαν ἔχει αἰτήσεως 

Φ θεός ; "Οὐχ οἶδεν ὧν χρείαν Ἐχυθ εν) Τίς οὖν ΧΡΕΙΣ 

αἰτήσεως : Οἷδε μὲν ὃ Θεὸς ὧν χρήζομεν, καὶ πάντα 

τὰ πῶμαξοῖα πλουσίως ἡμῖν παρέχει εἰς ἀπόλαυσιν, 

χαὶ ἀγαθὸς ὑπάρχων, βρέχει ἐπὶ δικαίους χαὶ ἀδί- 

χους, χαὶ τὸν ἥλιον αὑτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς 

χαὶ ἀγαθοὺς, χαὶ πρὸ τοῦ αἰτῆσαι ἡμᾶς" τὴν δὲ 
γὴν ὧδ χὰ 

πίστιν, χαὶ τὰ κατορθώματα τῆς ἀρετῆς .. 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἐὰν μὴ αἰτήσης μετὰ χαμά- 

Δεῖ γὰρ 
, 

του χαὶ παραμουῆἧς πολλῆς, οὐ λαμδανης. 

Τρ ὶ πο ἢ ἢ «ποτ 
θείας ἐν πίστει καὶ ὅπομονὴ τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ πάντα 

ΜῈ η2 ἈΚττΙΣ τῆς ΞΕ 
ὕτερον πο ραῦν ποθήσαντα ὃὁε ζητῆσαι ἐξ ἀλη- 

3 , ΓΟ ΣΟ , ἐγ τ “τ Ν 
ἘΣ μον τας ν ἐν μηόενι Ἡβλγ μὴν ὕπο τὴτῖῦ ἰόίου 

συνειδότος, ὡς ἢ ἀμελῶς, ἢ 

χαὶ τότε λαύεῖν, ὅτε θέλει ὁ Κύριος. ἸΚ ρεῖσσον γάρ 

ῥαθύμως αἰτοῦντος . 

σου οἷδε τὰ συμφέροντά σοι. Καὶ ἴσως διὰ τοῦτο 

ἀναδάλλεται διδόναι, τὴν πρὸς αὐτὸν προσεδρίαν 

σου σοφιζόμενος " χαὶ ἵνα γνῷς, τί ἐστι ἜΡΤΣ, τοῦ; 

καὶ φυλάξης τὸ ὅθι μετὰ φόδου. Πᾶν γὰρ ὃ μετὰ 
ΠΩ 

πολλοῦ καμάτου τις "χτᾶτα!, σπουδάζει τοῦτο ἐὰν 

λάττειν, ἵνα μὴ ἀπολέσας αὐτὸ, ἀπολέσῃ χαὶ τὸν 

πολὺν αὐτοῦ χάματον, χαὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἀθε- 

τήσας, ἀνάξιος γένηται τῆς αἰωνίου ζωῆς. Τί γὰρ 

ὠφέλησε τὸν Σολομῶντα ταχέως λαθόντα τὴν χάριν 

τῆς σοφίας, χαὶ ἀπολέσαντα αὐτήν 

- 
Μὴ οὖν ὀλιγοψύχει, εἰ μὴ 

τηυα. Εἰ γὰρ ἤδει ὃ ἀγαθὸς “ Δεσπότης, ὅτι τα- ἢ γὰρ ἢ Ύ ῃς » 

λάδης ταχέως τὸ αἴ- 

, ΓΙ γλλι ὧν ὮΣ ἀπολεῖ τλν τὰν 
χέως λαμδάνων τὴν χάριν, οὐχ ἀπολεῖς αὐτὴν, ἕτοι- 

ἕ 5" τὰ εἶθ, ἢ “Ἂν ΩΣ 
μος ἦν χαὶ πρὸ τοῦ αἰτῆσαί σε αὐτὴν παρασχεῖν. 

Νῦν δὲ χηδόμενός σου, τοῦτο ποιεῖ. Εἰ γὰρ ὃ λαδὼν 
ἐπ ᾿ Ξ 

τὸ τάλαντον, χαὶ σῶον αὐτὸ φυλάξας, “ διότι μὴ 
ἕ ἣ , (: 

ἐπραγματεύσατο αὐτὸ, χατεχρίθυ; " πόσῳ μᾶλλον 
᾿ , -.-.΄ - -» 5:2 

χαταχριθήσεται ὃ ἀπολέσας αὐτό ; 'Γαῦτα οὖν εἰδό-- 
Ε , μι ΕΥ ,»“» 

τες, εἴτε ταχύτερον, εἴτε βραδύτερον λάδωμεν, 
τ: Ξ ΝΣ τῇ Ε 

μείνωμεν εὐχαριστοῦντες τῷ Κυρίῳ " ὅτι πάντα ὅσα 

ποιεῖ ὃ Δεσπότης, ὑπὲρ τῆς ἡμῶν σωτηρίας οἶχο- 

νομεῖ " μόνον ἡμεῖς μὴ ὀλιγοψυχήσαντες παυσώμε- 

ἃ Απεζαὶϊ ἄπο ΠΡεῚὶ διότι μὴ ἐπειργάσατο, κατεχρίθη. 

ΑἸϊψααπῖο ροϑὶ ἤθρς. βεοιηάιις λάδω, 
ἰπᾶς δα} ὅτι πάντα ἃ ποι 

ΑἸΐ ἄϊπιο πάντα ὅσα ποιεῖ. 

εν, μένωμεν. ϑ.}- 

{{πιι5 Ν-. ὅτι πᾶντα εἴ τι 



ΓΟΟΝΒΤΙΤΕΤΙΟΝῚΙ: ̓ ϑ 

θα τῆς αἰτήσεως. Διὰ γὰρ τοῦτο τὴν παραδολὴν 

εἶπεν ὁ Βύριος περὶ τῆς χήρας, ἣ διὰ τῆς παραυμο- 

νῆς αὐτῆς ἐπέχαμψε τὸν " ἄνομον χριτὴν, ἵνα καὶ 

ἡμεῖς διὰ τῆς παρχμονῆς λαμδάνωμεν τὰ αἰτήματα 

ἡμῶν. Ἔνθεν γὰρ χαὶ ἡ πίστις ἡμῶν χαὶ ἣ ἀγάπη 

ἣ πρὸς τὸν Θεὸν δείκνυται, ὅταν χαὶ μὴ λαμβάνοντες Ε 
ταχὺ, μένωμεν εὐχαριστοῦντες αὐτῷ. ΓΕὐχαριστή- 

σωμεν οὖν αὐτῷ διαπαντὸς, ἵνα χαταξιωθῶμεν ἐπι- 

τυχεῖν τῶν αἰωνίων αὐτοῦ ἀγαθῶν " ὅτι αὐτῷ πρέ- 
πει ἣ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ἜΜ ΕῚ ΤΡ ὧν ἃ δή] 
Περὶ τῆς τῶν λογισμῶν ἐπιστάσεως, καὶ ὅτι οὐ χα- Ἃ 

ν. ᾿ - “ « , 

χὸν τὸ σῶμα, ὥς τινες ὑπειλήφασιν. 

ΚΕΦΑΛ. Μ΄. 

Πρῶτον ὅ μὲν οὖν χρατητέον ἐχ παντὸς τρόπου 

τὸν λογισμὸν, νηφάλιον ἐφιστῶντας τὴν τῆς δια- 

νοίας ἐπισχοπὴν, ὡς ἂν μὴ συγχωρεῖν τῇ ψυχῇ 
ταῖς ἀπερισχέπτοις ὁρμαῖς ῥαδίως πρὸς τὰς τοῦ 

σώματος ἀνθολχὰς ἐνδιδόναι. βλέψις μὲν γὰρ τοῦ 

σώματος, ὃ ὀφθαλμός" ὅρασις δὲ τῆς ψυχῆς, ὃ Β 
συμφυὴς αὐτῇ νοῦς᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἕτερον ἐν ἑτέρῳ, 

ἀλλὰ ταὐτὸν ψυχή τε χαὶ νοῦς " δύναμις ὑπάρχων 
φυσιχή τις χαὶ οὐχ ἐπείσαχτος " τοῦ λογιστικοῦ τῆς 

ψυχῆς. Ἡνίχα μὲν γὰρ ἣ ψυχὴ τὸ ἑαυτῆς ἀναχι- 
νοῦσα νοερὸν, τὸ φυσιχῶς ἐγχατεσπαρμένον αὐτῇ 
παρὰ τῆς πεποιηχυίας αὐτὴν ἁγίας Τριάδος, βου - 

λεύεται τὰ δέοντά τε καὶ προσήκοντα, τηνιχαῦτα 

“ διαφεύγει τὰς τοῦ σώματος ἐπηρείας " τάς τε ἀτά- 

χτοὺς αὐτοῦ χινήσεις προορωμένη χαὶ ἐπιστομίζου - 

σα, γαλήνην τε ἄγει τὴν αὐτῇ πρέπουσαν, χαὶ ἐν 
ἀπεριχτυπήτῳ σχολῇ ἐν τοῖς χατὰ φύσιν θεωρή- αὶ 

μασι γίνεται " τοῦτο μὲν εἰς τὴν ἁγίαν χαὶ προσ- 
χυνητὴν Τριάδα, χατὰ τὸ ἐνὸν, ἀτενὲς ἐνορῶσα, 

καὶ ἀναλογιζομένη τὸ τῆς θείας δόξης ἀπρόσιτον 

διὰ τὴν ὑπερθολὴν τῆς λαμπρότητος, τὸ τῆς μα- 

χαριότητος διαυγὲς, τὸ τῆς σοφίας ἀπέραντον, τὸ 

τῆς ἀταραξίας πεπηγὸς χαὶ ἀκύμαντον, τὴν ἀπαθῆ 

καὶ ἀκίνητον “ φύσιν. Ὧ γὰρ μηδὲν ἐξ ἀδοκήτου 

5. ΒορῚ βοοιπάτιβ. οἱ του τι τὸν ὠμὸν χριτήν, οὐμεῖο- 
ἰεπε ἡμαϊσοπι. 

Γ  οἴογοβ ἄπο ἰδεῖ εὐχαριστῶμεν οὖν. 
ἃ (οαἴοοβ ἦτο χαὶ πρῶτον. Νεο ἴ[ὰ πὰ] 0 Ρο5: ἄπο 

Μβ85. συγχωρεῖν τὴν ψυχήν ΑἸ ἄπιο οἱ οὶ τῇ ψυχῇ. 
Ὁ Βερ. ργίπιις τοῦ λογικοῦ τῆς. Μὸχ ᾿άτπι Μί5. φυσι- 

ΜΟΝΆΒΤΙΟΤ,. 188] 

ἢτι5. Φιυιοοιηνά 6 [ἀοἱ, σὰ οὐ πἴα θΓῸ πιο δι νὰ δα {6 

ἀἰδροηφαῖ, τἀ πίη ΠῸ5. Π6. ΟΧ ΔΠΙμΝΪ (ἰουἸβ50ΠῸ 

Παρίτανο ἐοδίπαιηιδ, Τἀοῖγοο δηΐμι ΠΟ λἾ Πι15 ᾿ΓὉ-- 

{αι}: ραν ΒΟ] ηὶ εἰο νἱάτια 114, {πιο ἡμάϊοσηι ἰηΐ - 

ἀασπι Ποχὶς ρουβονογαπο, αὶ ΠῸ5. 4 16. ΡΥ 
Ρουβονογδη!απι ρο ἃ σΟπδο θαπι", Πχ 60 ΘΠ ΠῚ 

οὐ ποβίγα [05 δὲ ἀπ] οι οὐρα Ποιὰ Οϑί ΘΠ {{π|}", 

δ᾽ τὉ διΐδαι ποῖ {Π|σὸ ἱπηροίγαϊα., ἰΠΠ]ΠΟΥἢΠ115 

(ἀπο η. σΡαΐοα. ἰρϑὶ ΘΟ ΘΥἍΠΙΟΡ. ΘΧΘΟΪΨΔΠΉΙ5. 
Τιαάιιο οἱ 56 Πρ 6." ἀθά Πλ115. σΡαΓα5.,. αἴ ἴση Πα- 
Ἰνδαπλ", 4αἱ ΒΘ θ᾽ ΓΟ ὰ ἰρϑῖτι5 ΠΟ Πα ΓΘΟΙ ΙΔ ΠΉ5 : 
φυαπάοχαϊάθιν ἰρϑιιην ἁάθοοι ο]ουία ἴῃ δθροῦ]α 

5: ΟΠ] ΟΥ11η]. ΑΠΠΘΠ. 

1)ὲ σοί εαιιοιίνιις οι νας ἀὸ πιοεογαπεῖς, οἱ 

μος σογριις πιαϊπιμι πθη σἱΐ, μὲ φιϊάαια ριι- 
τανϑγιιτιῖ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

τ. Ρυϊπηα ααϊ θη ΟΠ] 115 ΠΙ 15 σορὶα"10- 
ΠΘΠῚ οΟΠΕ που «6 μλῖ5, οἱ ρθουν 1} 15. ὨΊΘΠ115 ἴῃ - 

Βροο πο πὶ ΡΠ οἰθηῖθθ, ἴα τα πηθπεὶ πὸπ θ6ι- 

αἰτταταιν", τας ον ἱποο ποδί ἀουαἴο5 ἔπ ροἴτι5 ἃ ΓΘ Πιι5 
ΘΟΥΡΟΥ5 (Δ Ο1]6 ἰπ ἀἀνογϑαπι ραγίθηι. {γᾺΠ ΘΠ ἰ]λιι5. 

ἐθάδες. Οονρυ5 πίη ν᾽ ἀθὲ ρον Θοτ τι), ἀπ πλτι5 νὸ- 

γῸ ΟΡ ΠΪ  ΡΘῚ π]Θ ἴθι 510] ἃς Πα Πι, ΠΟΘΙ ΤΙ [ΠῚ 

ΑἸτουα πὶ γ θα ἴῃ ἃἸ ΘΥῸ οϑί, 566] ἀπ  Πλ}15, οἵ ΠΟ ἢ 5 

ἀπππιπὶ δι1ηΐ οἱ 61} ; ΟἸ1 ΠῚ Π]6 115 ν]5. «παρα πὸ-- 
{ιν} 15 511, Π 0 υιΐθηι Ἀν ΠΤ ἴὰ 6] 115 Δ ΠΊΠ ρα ΓΕΪ5, 
ἰπ᾿ πιὰ 5[ἴα γα 110 65:. Ἐτθηΐμὴ ἀμ Π}115 “πὰ πκ10 511ἃ 
᾿πι6 Προ πα νὶ σοιηπηοία, 405. οἱ πάτα τοὺ ἃ 
βαποία Τυϊπταϊο ᾿ρϑῖτι5 ΟΡ ΠΟ ἰηϑιτα οϑῖ, 46 γΌ]} 115, 
ἄτι οἱ αἱ οἴϊιοῖαπν ρου ποπῖ, δὲ ποποϑία διιηΐ, 
ἀοΠΠοναῖ, πο ΠΟΥ ΡΟΣ 5. ἀ55.} {5 Εἰ Πρ Εν; ΠΊΟΙΙ5 - 

4116 615. ἱπουάϊπαιοθ ῬΓΟΒρ οἴ Θ 5. ἃ ΓΟΡΥ ΘΠ 5, 
οἱ ἴῃ 56. αἴσπα {ρα πα ]Π1Πτατὸ ἀοσῖς, οἵ ἴπ ροαι5- 
5.10. Οἷδο γῸ5 Παία ο 51.185 ΘΟ ν αἰ η 65. σΟη 6 η]- 

Ρἴασαν, πος νἱἀθιῖοοι, αδηίιπι Πονΐ ροίοβι, ἱπ-- 

τοπεῖβ ἀπϊτΐ ΘΟ} 15 ἴπ δα ποία δὲ δἀογαπάα Τυΐηϊ- 
τὰτο σομ τι η5, σοηϑί ἀνα ηβάιι ἀϊνίπαμι {Πὰν πνὰ- 
Ἰοδίαϊοπι οχ 5ρ᾽ μου δ πη τη ἀπ ᾿Π ΘΟ Ο558}}, 
Ἰνοατι τιν πὶδ οΙ αν ται, βαρ ΘΠ τα πὴ π1}}}15. Του πιὶ-- 

Ὠἶδ Οἰ οι ΒΟΥ ρα), Πυ πη Ομ πιο Πιιοτιιαιῖο- 

χῶς χατεσπαρμιένον. 

ς ἘΔ δισφύγῃ τάς. Απιΐαυϊ ἔτος Πἰθνυὶ διαφεύγει. 
ἃ Ἄρρ. ῥυίπιιβ ἀχίνητον εὐφροσύνην, ὑπεναι!ανἐἰο καῖε 

αἰΐαπι εἰ οσονδίαπς. Οοἄοχ ΟΟἹΡ. ἀπαθῇ καὶ ἀκήρατον 

εὐφροσύνην, ἐαρε{{ἰαπι αἰεοίιαιιτι ἐαρεγίοπε εἰ μι αν. 

Μοχ τἰπιῖς Μ5, ἀδοκήτου συνεμπίπτειν, 

ι9, 



Ῥ-, 

ττθ 

ΠΘ νΔΟΙ Δ ΠῚ ΓΓΑΠ Πα 6 Π1, Θ᾽ ΠαίμαΓα 1 ἃ[ [δοιαὶ 

ΠΘβοΐδηη ἃς ἱπηπ]ο δ η1. (] ΘΠΪΠῚ ΘΧ ἱπ)ΡΙΌΥἾ50 80 - 
οἰ ἀθυ 1 Π}} ΡΟ θϑῖ, πΠ 4] ΓΟΓΙΙΠῚ ΟΠ 11 ΠῚ [ἃ ΠῚ Ρ18- 
56 Π{Π1ΠῚ ({π|4Π} {ΓΙ ΡΤΊΙ ΠῚ ΟΟΥΠΙΠΟΠΘΠῚ ἴῃ 56 1050 
γϑοοπαϊταιη μαθθαῖ, οο πη ρ]θοία παρ τι6 πηϊνυβα, οἵ 

ΟΠ Πἶὰ Θηθα Ὁ 1Π ΠΊΔ Πτι, ΘΟ 4116. Π1}1}] γ ϑιβίθιθ, ἃα} 

Οὐμ π|5. ἀΘρΘοῦ ΠῚ ΠἰΠ1] ΟΠΊΠΙΠΟῸ 5151 1Π6 γ6 Ροϊοβα: 
δἱ ΘΟΠΒΘΠΙΆΠΘΙΙΠῚ Θδὲ ἴπ6556. ΡΠ ΕΠ] τα ΠῚ. ἃ0 

«αϊθίθηι ρδυρθίιαπι. ΕΠ ΘΠ ΠῚ ΤΟΥ λΠ ᾿ποχϑρθοίαςπ 
ἴαυ11ΠῈ ΓΘΡΘΠΕΠΙ Θάδ115 ΡΘΥ Πα θα ΟΠ ΘηῚ ΠΟΙ ΠΕ ΠῚ 

ΠΊΘΠΓΡι5. 50] πὶ ον θ. Οὐαγ δ αιιθην Πα]] τὴ νἱ τ 

τἴπιπῈ ᾿Π[δϑῖαϊ, 110 ΠΙ16ΠῚ νἸΓ 5. ΟΠ ΠΪ55 δὲ ΟΠ]Π6 

Ἰνοπιιῖ οΟμλϊ τα αν", 15. απ] 116 Ππγθ ἀῸ πηουϊτο ἴπ}- 
πλατα Ὀ116 ῬοΡρθ μα πη τ σαπάϊιιπ σαιάθγο ροίο- 
τ, 4αδ πο νΊγτι 15 ἀ6 ΟΠ 815 ΘΟΠΊ65 Θϑ1 [ΕΠ |8ν 

103,81. (ποθι πηοάτιπι ρΙΟρ Ποία ἀϊοῖς : Διρεα λιν 1)0- 
γι ἵσειι5 ἐπ Ορογί τι 5 διεὶς. 

2. ΑΠΙμητ5 ἸσῚ αν {|| ΠΙΘΠ ΓΘ ΠῚ διὰ πὶ ρ ν᾿ Ί] 6 πὶ 
οἵ Ἰ4οπϑὶβ. Ἀο ΟΠτι5. Οσοιραίαπι. αδεϊπιιουῦ τ, 1π 
115. 45 αἸΧῚ σΟΠ ΘΠ θ᾽ ΑΓ ΟΠ ΡῈ15 νΘυβα ὉΠ [π1, ΠΊΟ- 

γΘ54116 ϑιιο5 δ γϑου απ 6η}, Οἵ 751 |ᾶπ|, ΠΟ Π6-- 

5᾽δτ οι τι6 ἃς Ράσοη ΘΧΘΡΟΘ ἾΕ. {Π01 ἀπτθιη πηθα]- 

ταῦὶ, δὲ γὸ5 σοπνθηΐθηίθα οἷαγο ΒΡ ΟΙΪΑΡῚ ἀθβεεα- 

αἱ, τὰ πο ᾿ΠβιΓ Θὰ ΘΟΥΡΟΙ5. ὙΠ να σὰ ΠῸ5 

ΘΙ ΘΓ ΡῚΪ δὲ υι 065, ΠῸΠ ΘΔ. 1ΠῚ, 550. τη066- 

Γαΐογθ, Δ᾽] αἴναπὲ ἀπὶ μὰ Π|, δὲ ππιυτιποάσιο νἱ- 

τὐ ἢ} {ΡΠ 5 ἃ 56 6115 ν ἰΓ] 6 Γἀοα] Γα θη, ᾿ἰρ 58 ΠῚ 
ψ Δ} 115 ΠΟ 15. ἀπ] απίανο σοπαῖν, ΠΡ] ΘΙ. ΘΠΪΠῚ 

δ5Ὸ ΔΡΡΙΓΡΟΥ Ὑ ΠῚ 6556. ἈΠ ΠῚ85,. ΟἸΙΠῚ ᾿ρ5ὰ πὰ δὲ 

δα 6Π1 Θχϑίϑίαι, ΓΘ ΠῚ ΘΟ Ριι5 ἀπ Π Δ Π ΓΘ ΠῚ, ἃἸ16- 
ΓᾺΠῚ ΨΘΙῸ ΓΘΓΊΙΠῚ ΘΡ ΘΟ. ΤΡ] 6 ΠῚ], τα ΠῚ δἔϊα τι γὰ- 

το πα] 6 πὶ ΠΟΙΠΗ  Π ἃ ΠΊ115. {ἈΠ} νΘΡῸ Ριορίογθα χαρά 

σΟΠ] Ποῖα Θϑῖ σΟΡΡΟΥΪ ἈΠ] πὰ, δὶ δια ρῖθ παῦρα ΟὉ 
ΘΠ ΠΟΙ] ΠΟ ΟΠ 6 ΠῚ, ΠΟΠ ἃιΠ6 πὶ νο]ιιπίαϊθ, [ὰ- 

ΘαΠ αῖθαι πὰπο ν Πα ]6 πὴ ἱπι ρϑνεταν, Οποπηαάπηο - 

ἄτιπὶ Θηϊ πὶ Ποὺ πῸπ ΡΟΙΘϑι πη 50] Θὰ5 τῈῸ25. αὐ 

4τιὰ5 γα 105 5105 ΡΡα] ΟΡ, ΠΠπι5γθὲ τ ἴτὰ θυ] πη 

Ῥοῖοϑι αι πὶ ἈΠ Πλ115 ΘΟ ΡΟΡῚ 'π᾿ 410 {ππϑεῖτ, ν᾽ πὶ 
ἀὐ αι. Ἐδοι τὰ5. ΝΘΓῸ ΒΡΘΟυ] Δ Υ]χ ἴπ νο]πίατο 

"ΠΟἴα 1 διαπιτη ΠαΪγθῖ. ΤΆ 116 5ἱ [Δα] ἔα 6 ΠῚ βιιὰ ΠῚ 
Ῥιαί. τ2ο. ΟΠ ΓΘ θ᾽ υἼ 6 ΠῚ δὲ γα τ] ΟΠ [6 ΠῚ ἀβϑί τι0 νἹ ]] Δ Π 6 ΠῚ 
3: γϑάαϊάθυϊτ, σθαι: ρΡορ θα ἀἴοὶε : Δίοψιιο ἀοτγηιί- 

ἐδὶ φιιὶ οιιδίοα τ 16, ἀρ] 1οὶ γιίοπθ σοηβορὶξ νὶ- 
ΤἸ0505 ΘΟΡΡΟΥῚ5 ἃἰΓδοῖαθ: αΣ ατι80, δὲ ΓΘΥΆΠ ΡΓῶ- 

ὁ ἈπΈΖαὶ ἄτι ΠΡΥῚ καὶ οὐδὲ ἀντιπεσεῖν. 5ταιίπι δαὶ 

ἅλως δύναται. Αἱ Μβ5.. φπαῖιον δυνάμενον. 

ΓΆΒΆορ. Ρυϊπιαβ δὲ (015. ἀγαθότητος τὸ πέρας εὐφρο- 

σύνη, δαμάζει Κὶς δ5ι υἱνεις αἰσιιδ δοπίμαι5" 

8 Βερ. βοοιπάπι5 ἐπιστάτην ἀποδάλλοντες. 

« Ὅπι5 Μϑ5. εἴ δαὶ ἐπιλάμψαντα μὴ φωτίσαι. ΑἸ 
πὰ τς , 

πο ρισον τοῦ μὴ, φωτιόχε, 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΟἜΕΒΑΒΕΙΞ 

Α 

ΘΟΑΡΡΑΠΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

, , ἼΩΝ Σ-: ὦ ΄ ᾿ 
συμπίπτειν δύναιτ᾽ ἂν, οἷα δὴ τεθησαυρισμένῳ τὴν 

ἡνῶσιν τῶν τε ὄντων τῶν τε ἐσομένων ἁπάντων, χαὶ 

περιδεδραγμένῳ τῶν ὅλων, καὶ ὑπὸ χεῖρα τὰ σύμ.- 
παντα ἔχοντι, χαὶ “ οὐδὲν ἀντιπεσεῖν χαὶ ἀντιδλέ- 

- Ν , , .} δ - 

ψαι γοῦν ὅλως δυνάμενον “ τούτῳ ἀχόλουθον παρεῖ- 

ναι γαλήνην χαὶ ἀταραξίαν διηνεχῆ. Αἱ γὰρ τῶν 

ἀνελπίστων πραγμάτων αἰφνίδιοι περιστάσεις τὰς 

ταραχὰς ταῖς τῶν ἀνθρώπων διανοίαις ἐμποιεῖν πε- 
, σ᾽ κῇ » , , Ν - » φύχασιν. Ὥστε ᾧ μηδεμία χαχία παρενοχλεῖ, πᾶσα 

ἈΝ 3 ν᾿ ἀντι τ εν Ἕ τ , δὲ ἀρετὴ καὶ πᾶν ὅ τι καλὸν ἕπεται, οὗτος εὐφραί- 
Ξ 

νοιτο ἂν χατὰ λόγον εὐφροσύνην ἀχίνητόν τε χαὶ 
. , - “ Η͂ εὐ τὶ , ἢ. Ὁ αἱ 
ἀτελεύτητον. Ἀρετῆς γὰρ καὶ ἀγαθότητος ᾿ ὀπαδὸς, 

7 

ἣ εὐφροσύνη, χαθὼς ὃ προφήτης φησίν - Εὐφραν- 

θήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

ΒΌΤΑ ᾿ “ Ἁ ν 5 ὦ τ “2 ὶ 

Ψυχὴ τοίνυν, ἣ τὸ νοερὸν αὐτῆς ἐν νήψει χα 
- , - ,ὔ 

ταῖς προσηχούσαις ἐνεργείαις διαφυλάττουσα . ἕν 

τε τοῖς προειρημένοις θεωρήμασι χαταστήσετα!, 
᾿ .- συ ὅν ᾿" ον Τὺ . ν Δ΄ , 

χαὶ τὸ ἑαυτῆς ἦθος πρὸς τὸ ὀρθὸν χαὶ δίχαιον, χό- 
, λ τὶ λ 2 , « , » «4 Ὁ 

σαιόν τε καὶ εἰρηνιχὸν ἐξασχήσει. “Ἡνίχα δ᾽ ἂν τοῦ 
δ Η Ὑ ΤΙ ΒΞ ἧς , , 
διανοεῖσθαι χαὶ ἐντρανίζειν τοῖς χαθήχουσι θεωρή- 

ΤΌΝ ἐπ ταχες ᾿ 
μᾶσιν ἀπολήξη, τηνιχαῦτα, ὥσπερ σχύλαχες ἄτα- 

χτοι χαὶ θρασεῖς τὸν ἐπιστάτην 8 ἀποδαλόντες, 

διαναστάντα τὰ τοῦ σώματος πάθη, πολλὰ χαθυ- 
- φ- -Ὁ ΓΈ. - 

λακτεῖ τῆς ψυχῆς ᾿ χαὶ ποιχίλως αὐτὴν διασπᾶν 

ἐπιχειρεῖ ἕχαστον τῶν παθῶν, τὴν ζωτιχὴν αὐτῆς 
᾿ " ἢ 

δύναμιν πρὸς ἑαυτὸ μεριζόμενον. Διττὴν γὰρ εἶναι 
- τω ᾿ , Ξν τον τὰν 

τῆς ψυχῆς ἔγωγε οἶμαι τὴν δύναμιν, μιᾶς καὶ τῆς 
ΒΑΣ ΟΈΚΗ Ὁ τ γ τὰ Ξ ΑΕ αὐτῆς ὑπαρχούσης ᾿ τὴν μέν τινα τοῦ σώματος ζω- 

τικὴν, τὴν δὲ ἑτέραν τῶν ὄντων θεωρητικὴν, ἣν δὴ 

χαὶ λογιστικὴν ὀνομάζομεν. ᾿Αλλὰ τὴν μὲν ζωτιχκὴν 
δύναμιν, ἐπεὶ συγχέχραται τῷ σώματι ἣ ψυχὴ, φυ- 

σιχῶς διὰ τὴν σύγχρασιν, χαὶ οὐχ ἐχ προαιρέσεως 

χορηγεῖ. “Ὥσπερ γὰρ ἥλιον οὐχ οἷόν τε " ἐπιλάμ.- 

ψαντα μὴ φωτίσαι τοῦτο, χαθ᾽ οὗ τὰς αὐγὰς ἤνεγ- 

χεν οὕτω ψυχὴν ἀμήχανον μὴ ζωοποιεῖν σῶμα, 
ᾧ ἂν ἐγγένηται. Ἢ δὲ θεωρητικὴ δύναμις ἐν προ- 

αιρέσει ἔχει τὴν χίνησιν. Ἂν μὲν οὖν διὰ παντὸς τὸ 

θεωρητικόν τε χαὶ λογιστικὸν ἑαυτῆς ἐγρηγορέναι 

παρασχευάζη, καθὼς ὃ προφήτης φησί ᾿ Μηδὲ ἢ νυ- 
στάξῃ ὃ φυλάσσων σε " διπλῇ χατευνάζει τὰ πάθη 

τοῦ σώματος, “ τῇ τε περὶ τῶν χρειττόνων χαὶ 

» ἘΔ νυστάξει, ἀογηϊίανὶι. Ατ Μ85. ἔγοβ νυστάξῃ. 

«Ἐπὶ ἢ τε γὰρ περὶ τῶν χρειττόνων καὶ προσφυῶν 

θεωρία αὐτῆς ἀπυσχόληται χαὶ ἡ τὰς ἀταξίας ἐπισχοποῦσα 

τοῦ σώματος, σωφρονίζει ταύτας καὶ χαταστέλλει, σοντιι-- 

Ρίο. δα. Ῥυίποιιβ οἵ ΟΟ1}. ἀξ ἴῃ οοπίοχία, πῖϑὶ φαοα 
πῃ (ΟΙΒογ πο Ἰοραῖιν ἀσχολεῖται. [τὰ νοτὸ Ἀδρ.. βεοιῃ- 

ἀι5 Βαθεῖ, εἴγε περὶ τὴν τῶν χρειττόνων χαὶ προσφυῶ 



ἙΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΘῈ, 

προσφυῶν θεωρίᾳ ἥ ἀπασχολεῖται, καὶ τῇ ἀταρα- 
ξίᾳ τοῦ σώματος ἐπισχοποῦσα,, σωφρονίζει ταῦτα 

καὶ καταστέλλει. ᾽ν δὲ τὴν ἀργίαν ἀσπασαμένη, 
τὸ θεωρητιχὸν ἀκίνητον ἔχη, “ σχολαῖον τὸ ζωτι- 
χὸν τὰ πάθη τοῦ σώματος εὑρόντα, χαὶ μερισά- 
μενα, υηδενὸς ἐπιστατοῦντος χαὶ ἀναχόπτοντος 

ἐπὶ τὰς οἰχείας ὁρμάς τε χαὶ ἐνεργείας τὴν ψυχὴν 

συγχαθείλχυσαν. Ὥστε εἶναι τὰ πάθη τοῦ σώματος 

βίαια μὲν, ἀργοῦντος τοῦ ἐν ἡμῖν λόγου " εὐπειθῆ 

δὲ, τούτου “ τάττοντος χαὶ διέποντος. Οὐ μεμπτὸν 

τοίνυν τὸ σῶμα τοῖς ὀρθῶς περὶ αὐτοῦ γινώσχειν 
ἐθέλουσι. Πρέπει γὰρ τῇ τῆς συμβουλῆς ἐχθέσει χαὶ 

τὰς καχοδοξίας τῶν πονηρῶς ὑπειληφότων περὶ τοῦ 

σώματος ἀναιρεῖν. Ὥσπερ γὰρ, ἀγαπητὲ, χαλὸν ὃ 
ἵππος, καὶ ὅσῳπερ ἂν τὴν φύσιν ὀξύτερος καὶ θερ- 

μότερος ἦ, τοσούτῳ ἀμείνων " ' δεῖται δὲ τοῦ ἥνιο- 
χήσοντός τε χαὶ χυθερνήσοντος, οἷα δὴ λογισμῶν 
ἄμοιρος ὦν. ᾿Επιῤάντος δὲ τοῦ ἡνιόχου, αὐτὸς μὲν 

τῇ φύσει χρῆσθαι πειράσεται. 

σ 

᾿Εὰν μὲν οὖν ὃ ἡνίοχος τὰς δρμὰς τοῦ ὑποζυγίου 

δεόντως οἰχονομήσῃ,, ἑαυτῷ τε πρὸς τὸ συμφέρον 
ἐχρήσατο, καὶ τοῦ σκοποῦ τοῦ προχειμένου τετύχη- 

χε, καὶ αὐτὸς δὲ σέσωσται , χαὶ τὸ ὑποζύγιον ὥφθη ἢ 

τὴν χρῆσιν ἄριστον. ᾿Επειδὰν δὲ ὃ ἡνίοχος χαχῶς 

ἀγάγῃ τὸν πῶλον, 5 ὅ τε πῶλος πολλάκις παρετρά-- 
πὴ τῆς λεωφόρου, χαὶ εἰς ἀνοδίαν ἐξέπεσε - χατεν- 

εχθεὶς δὲ καὶ αὐτὸν ἔστιν ὅτε τὸν ἐπιδάτην χατήνεγ- 
χε, χαὶ κίνδυνος ἑκατέρων ἣ τοῦ ἡνιόχου ῥαθυμία 

γίνεται. Οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος 

ὑπολάμθανε. Τὸ μὲν γὰρ σῶμα τὰς φυσιχὰς δρμὰς 
ἔλαθεν οὐχ ἀτόπους, ἀλλὰ πρός τι πάντως καλὰς 

καὶ χρησίμους. " Λογισμοῦ δὲ τοῦτο ἄμοιρον ὑπάρ- 
χει, ἵνα τιμηθείη τοῖς τοῦ λόγου προτερήμασιν 
ἢ ψυχή. ᾿Εὰν μὲν γὰρ αὐτὴ τὰς τοῦ σώματος ὁρμὰς 
δεόντως οἰχονομῇ, αὐτό τε περιεσώσατο, χαὶ αὐτὴ 

ἔξω κινδύνων διατελεῖ " ἐὰν δὲ τοῦ ἐπιστατιχοῦ ἀμε- 

λήση, καὶ ὕπνῳ κρατηθεῖσα ' τῆς ῥαθυμίας, παρείη 

τὴν τοῦ σώματος ἡνιόχησιν, αὐτό τε, οἷα λογισμῶν 

ἔρημον, τῆς εὐθείας ἐκτρέπεται, χαὶ τὴν ψυχὴν 

Ε 

θεωρίαν ἀπασχολεῖται χαὶ εἰς τὰς ἀταξίας ἐπισκοποῦσα 

τοῦ σώματος, σωφρονίζει αὐτὰς χαὶ καταστέλλει, σὲ πιοεῖο 

γενιις ρ»αοίαπεϊονῖδιις οἰδίψιιο αξὲπίϑιις εοπιεπιρίαπ- 
εἰς υἀασανεγίξ, αἰηια ἱπ σου Ρογὶς πιοίμις ἱποοτπροσίίος 

ἱπίεπία αοῖδ, ἤτδο σαςσίϊπεῖ εἰ σοπιρεσοαί. 

ἀ ἘΔ σχολῇ τὸ ζωτιχόν. Ν᾽ εἴεγεβ φααίπου ΠἰΡγὶ σχο-ς 

λαῖον τὸ ζωτιχόν. ΑἸ χυαπίο ρμοϑὲ Ἀδρ, ρυῖπιις ψυχὴν 
συγκαθείλχυσεν. 

ὁ Ἀερ. ῥυίπιιβ οἱ (0]Ρ. τάττοντος αὐτὰ χαὶ διέποντος. 
ΓΟυάοχ Ο0}}», δεῖται τοῦ ἡνιυχοῦντος χαὶ κυθερνῶντος 

ΠῚ 

5:4 ΠΕ] ΟΡ Πὶ βἰθίαιιθ αὐ πίτιπι σοπιοπιρίαιίοπὶ γὰ- 
ΘΔ η8, δἱ σου ρου. ἐγ παι} ατὶ Ρτον άθηβ, ἔγεπϑὲ 

1Π05 δὲ οοπηρθβοαῖ. 51 νϑῦὸ «πο 56 ἱβπανία ἀθαϊ- 
ἀονῖῖ, ἀθείηθι βίπθ ποῖα [λοι] αἴθη βυιὰπι 5ρθοι- 
Ἰαιγίσθηι, άπ οονυροτγὶβ Πρ ἀϊπο5. νἰτα!θπι Ραγίθπι 

Οἰϊοδα πὴ. παοίδθ, ραγετριθ, πα}}Ὸ γοβθηῖρ ἃ6 

ΡΓΟΒΙθΘηιθ, ἀπίπιιπι ἃ ἱπιροίι5. ἀοϊισαιι 5᾽ οὶ 

ΡΓορεΐοβ ρογέγαπιιηι, Οᾶγο νἱοϊδηΐω φυϊάθπι πὶ 
σΟΥΡΟΓ5 αἰροιίοποϑ, γα τόπο ἴθ ΠΟ ἷ5 οἴϊα μη ἀθθη- 

6 : μην ἼσΘΓθ νΌΓΟ, ᾿ρθὰ ΟΥἀἰπαηΐθ ἃ σα μου παπίθ. 
Νὴ ἰρίτυγ ΘΟΓριι5. αἀἰξπιιπὶ δϑὲ γοργθμθηβίομο, ἱ 
4υἱ τϑοῖθ ἀθ ἶρβο ιάϊσαγο νοϊ πηι, Ῥὰγ δϑῖ δηΐϊπὶ 
εἴα πὴ ργανὰβ ορί πίοπθα ΘΟυγιιπὶ 4] πηὰ]6 ἀθ οοῦ- 
ῬΟΓΘ δθηῃτιπῖ, ΡῈΙ ΠΊΘ8Ρ 56 ΠίΘ ΠΕ: ΦΧ ΡΟΒ ΟΠ ΠῚ 
δνθγίογθ. Οιθπιδ πηοάϊιιπ) δηΐπι, ὁ αἰ θεῖθ, θοπὰ 

ΓῸ5. Θ΄Ό1|5 δϑῖ, οἵ 410 βιιαρίθ παίμγα σΟΠΟΙ [ΠΟΥ 
ἃ0 νη Θπτῖον [πυϊτ, δὸ Πα θθῖμν ρΓςϑΙΆ ΠΕΙΟΥ : 

τὰ πηθη δἱ πϊροῖθ γα το ηἶ5 χα ρουεὶ οριιβ θϑὲ δὲ πιο- 
ἀδναῖογ δὲ σα θουπαίογθ. ΤΠ] ἀαῖοπι οοπϑοθηάουὶς 
1] πὶ ἀυγῖσα, σοπ ταν ἴρ56 παΐαγα αἱ. 

3. Αὐτίρσα ἸρΊταν, 51 Ττ6 Πα πη πὶ ᾿τηρϑίι5. γΓΘ- 
σαῖ, δὲ β ὈΙΠρ51 ἀΠΠ ΟΡ. δὸὺ απταν, εἰ δά ποι, 

4016 ΠῚ 510] ργοροϑβιτ, ρογνθηϊῖ, ἰρβθάτι βθυν αἴ 
᾿ΠΟΟ]  Π}15.,. ΘΓ ΠπΠΊΘ ΠῚ τ15115 510] ν᾽ ἀθίαν Ορ τ Πηιι5. 
Οἴιπὶ γΘΓῸ ἁγία τὰ] 6 σοχθεῖξ ΡΠ] πὰ, Ρ] γιιηι- 
416 δὲ ρα}}ι5. ἴρ56 ἀθῆθοι ἃ ρα] σα νἷα, εἰ ἴπ 
ἰηνῖα ἐδ! αθταισ ; ἱπ1Ὸ δἰ]8Πὶ ργθοθρ5. δοίι5, ΠῸΠ 
ΠΙΙΠΊ 118 ΠῚ 5ΘΘΘΟΓΘΠῚ ᾿Ρ51ΠῚ ΡγθοΙ ρ᾽ἴαϊ, αἴαιιθ 6 Χ 

Δυυ σα ἀδϑιἀἴα αἴθυια ἴπ ρϑγϊου!απι Δ ἀπιοῖ εν. 
Ευιηάοπι δά πιοάϊιπι ἐδ ἀπῖπιὰ {ΠΟ 416 δὲ ἐθ οου- 
ΡοΓδ οορίία, ΟΟΓριιθ Θηΐπὶ Πα ]65 ᾿πηρθῖι5 50Γ- 
αϊαπιὶ οδὲ πὴ ἱπορίοβ, θὰ ργοῦϑβιιβ αὐ αἃ]1- 

«υϊά Ἰάοποος. ἃ α{||65. ἘΧΡΘ5. δϑὲ ἁπίθπ γὰ- 
τἰοηἶ5, τ πηδ]ουΐ ἰπ Ῥγθεο απΐπια πα θϑαῖιν, 90 
γΑΛΟἢΪ5 ργθγοσαι να πὶ. Πρ5ὰ ΘΗ ΪΠῚ 51 ᾿πη ρθἴιι5 σοΡ- 
ῬΟΥ5 τἱτο σα θουπαγῖῖ, δὲ Ἰρϑιιπὶ δογναῖ, δὲ 'ρϑα οὰ-- 

τοὶ Ῥϑυίοα!ο : 5ἷπ 115. πρὶ ραΐ γορθπάϊ, δὲ 56- 
Θη Ποῖ βοῖηποὸ νἱοΐα, σα ΒΟΥ Πα ΟΠ 6 ΠῚ σον ΡΟΥ 5 ἐ6- 
βουθογῖτ, δὲς ἰρϑιιπὶ νοὶ γατίοπθ ἀἰθϑεϊ τη), ἃ 

γϑοῖᾳ υἱὰ ἀρογγαῖ, δὲ Δ ηἰ πη πὶ 1π απ) θηι Γιιϊ πᾶ πὶ 

αὐτόν. Ἀδρ. Ῥγίπιιβ ἡνιοχήσαντος χαὶ χυδεργήσαντος. 

εἴθπυς ΜΞ, ὁ δὲ πῶλος. ΑἸ’ χααπῖο, ροβὲ ἄτιο Μ85 
τὸν ἀναβάτην χατήνεγχεν. ϑιιθῖπαε 114 6πὶ ἄπο Μ55. ὁα- 
θυμία γεγένηται. 

" ψείογεβ ἄπο ᾿ἰργὶ λογισυοῦ δέ. ΑἸ ἄτιο Μ55, εἰ 
εὐϊεὶ λογισμοῦ τε. Μοχ ἄτιο Μ95. ἵνα τιμηθῇ. 

ἱ Βερ. τογεϊας. οἕ δάτὶ τῇ ῥᾳθυμία. ΑἸΙ ἔτὸ5. Μϑ5, 
τῆς ῥαθυμίας. ος ἴρδο ἱπ Ἰοοο Οοάοχ (Ο]Ρ. παρῇ τὴ 

τοῦ. Νεο ἴα πιυϊτο ρμοϑὶ ἄπο Μ55. ἴσοις περιέδαλλεν, 



τὸ 8. 

ἀειγαάϊ, ποη δχ 518 ᾿ρϑῖτι5 ργαν ταϊθ, 564 ΡΥΟΡίου ΥΝ τοῖς ἴσοις περιέδαλε πταίσμασιν, οὐχ ἐξ 
ΔΠΠπ|ι5 ϑοσου ἴλη}. ΠΣ ΘΗ] ΠῚ 51 6] α5Π]0 6] Θσ5θ πὶ δ[8 

ΘΟΓΡΟΥ5. Αἰ ΘΟ ΟΠ 65, πΓ ΠΟῚ ΡΟΒ5Θηΐ ἃ] ΔΠΙΠ1Ὸ 

ἀομιανῖ, πηΘ 0 ΠΟῚ ἃ Οὐ] ρὰ ἃ] 6556 ὲ σΟΡΡ.18: αἵ 5] 
τ] ΟΠ, 41 6ἷ5. ἀΟΠΉ ΠΑΡῚ δ που πη, 1Π1ρ6- 

10 50} 1185 {ΠἸΟΡῚΠἴ, ΘΟΡΡΊΙ5. ἃ}0 115. 7π|| ἰρϑιιηι 

ν ]αι ῬΡαν Γα 115. ΔΙΙΟΙΟΥ ΘΠ ΟΥΙ ΠῚ ΠΑΓῚ ΘΟῺ ΔῊ 11", 
ΒΘ] Δ. ΟΠ ρα μοίοϑι 564. ᾿ποιιβαπαα 

δϑῖ προ] σθη 85. ΔΠΪΠΊΔ, 51. 81π1ΠπῚ ἢ ΘΟ Ρι5 6ο- 
ΜΓ ΠῚ} (656 } 16 }119. ΟΠ ΠΟΙ 116 ᾿ρ58 διαρίθ πᾶς 

{πὰ ΠΊΔΠ] 11 1Π 856 Πα θοαϊ, 566 ἴῃ πὰ ]ὺ γϑυβθίν 

οπὶ ἀδίδοιι. Ια πν Θηΐηι Π1}}}] ΑἸ τι 65: “πλὴν 
ὙἸΡΕ 15 ἀθδοιιϑ. 

Οιιοά πον ορογίοί ὑποάτίθ οὐαὶ πυιἰτεν δι 

ἐοἰϊοηιὶ. 

ΘΟΑΡΌΤ 11. 

τ. Δὸ 46 πηοάογαῃα!]5. αυϊάθμι σορ ἈΠ ΟΠ θι15, 
ἘΘϑΘΠ 5416 ΘΟ ΡΟΓΟΙ5. ἃ ΘΟ ]Ο ἢ 115, ἄθάιθ. ἀη}- 
ΡΙΠΙάϊπ 6. αἴαιιθ {Πα} 16 ̓ ΠΊΘΓΠΙ ΠΟΙ ΠΙ5, 

1Θ {6 6 νθυῖιη δα ᾿τιπῸ [ΓΘ ΠΕ 111 ΟΠ ΓΘ ΠῚ-- 
ΟΙ ΟΠ ἃο 5[π410 ἀΡιιπ6 ρ.Ὸ νἱν}}]} 5] 6 1115 615- 
56. 1} Π11158, Δ} Θ5ὲ ἀιΓ6 1 ΠΟῊ 50} 11η} ἙΟΘῚ ΤΟ 65 
τ] ον υὶ, 56] οἰϊαπι, «θα 6}115 [Ἰοὺ] ροίοϑὲ, ἃ 
ΛΘΡ ΠῚ ΠΟΙ ΘΓ π 6 ΡΘΟΘ 6 γ6 : πα ΧΊΠ16. ΘΑΡΕΠῚν 
4 5110 δ Π05 δροοϑδιι {ΠΠ] ἀπ θη ΠΟ Ϊ5 π΄ πιο- 
ΤΟΥ Δ ΠῚ ΓΘνοσδηΐθ5, {πὰ} } πὲ ἀο ΟΠ πη ἀτιη1 πη 6 Π- 

ἴθ πη}, θ] Δ 116. δὲ θυσπα5. ἀηΐτη0 [αοϊπιη!. ΒΘΙΠ τι 
Θηϊπὶ (πο ἃ ἴῃ ν 115. ΠΟΙ 5. ἀοοΙ ἀ11, 5} {{δγ 8 οΪαπο 

ΠΘΟ6586 [ΟῚ : 58 ΒροΠ ἀπ οῖιηῚ 6 ]Πτιη} 510] οἷο νὸ 
6δι ἈΠ υϑυιν Ἰ5ϑ᾽ μι η). ΤΠ ΟὈΥ ΓΘ ΘΗΪΠῚ ΘΕ δὶ (5 
5ἘΡΟΡΘαν", [ΟῚ νΘΠΪΔ ΠῚ) ΘΟΠΒΘ]ΠΘίαν (51: ἴὰ- 

ὨΊΘ τος ἃ ΟΠ ΥΙ511 ΓΒ ]6 115} : ἂἃὲ νΘΡῸ ἴῃ ΔΙΊΘΡῸ δὶ 

{{π||5. νἱ ποδία", Ρυθυ αΔ]0 4 14 Δάπηοάιιηι 

γἹ ΠἸουη τι} 6517 Ρνθίουθα νθηΐὰ σαγοῖ. ΤΠ 116 ΟΡ Ο δ. 
ῬΥΘα τ πὴ ὁδ. δὲ πλ}]Θυτιτὴ ΘΟ]]Ο τα δΓ σοηϑιιοίιι- 

απ 65 αλλ} ΠΙΆ ΧΊΠῚ6 [0 6 Ὁ, Πἰδὶ ἔπιον ΤᾺ }}}}15 ατις-- 

ἀλη Πεοοϑϑὶ 5 Δ σαὶ δα σΟἸ]Ο(τπιοποια. Οιἱοὰ 

51 ἀδνθπθυϊηηῖι5 ἃ ΠΟΟ πϑοθϑϑι 15, αἱ 5. ἴἀπ|- 
«πᾶπ| ἃ}} ἰθὴ6 ὀαν πη οϑί, οἵ ἃ]} ᾿ρ515 οοἰβϑί πιο 

3. (οἄοχ ΟΟ]Ρ. ὑπὸ χεῖρα γέγονεν ἐν τοῖς. 
Ὁ ἘΔ οὐ ἴγὸ5 Μϑ55. τὸ χῦρος ἀνημμένη. Βδρ. ρεῖ- 

τηιι5 ἀνειμμένη. Οοάοχ (010. ἀνειμιένη. Μοχ σα] σαί 

{π65 ἀπ οπο5 οἱ Πδρ. τογίϊπς. βδοιη ἦα πηᾶπα ἐν τούτω 
παθισταμιένη. Ν᾽ εἴεγο5 ἔσοβ ΠΡΥῚ ἐν τούτοις, οἱ ἴΐὰ 4ιο- 

{πὸ ἴπ Βορ. [ΟΥῈ10 1 σ θαι ρυΐπηα ππάπιι. 
ἡ Ἄορ. ῬΥΪπλῖι5 λογισμοῖς αὐτῶν ἐπιστατεῖν. 

ΜΔ οὐ ἄτι Μ85. χαὶ ἀγωνίας. Βορ. Ῥυίπηιι. οἱ 

ΒΑΒΙΙΠ ΟΕΒΑΚΕΑΙ͂, ΘΟΑΡΡΑΡΌΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ, 

οἰχείας 

χαχίας, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐχείνης ὀλιγωρίαν. Εἰ μὲν 

γὰρ ἦν τὰ πάθη τοῦ σώματος, οἷα μὴ δαμασθῆναι 
Ὁ ὅν: -, ΝΥ ΓΡΕΙ ΕῚ ἐξ Ν Ὁ 5 ΙΑ 

Ψυχὴ . εἶχεν ἂν τὰς αἰτίας εὐλόγως τὸ σῶμα " εἰ δὲ 

πολλοῖς " ὑποχείρια γέγονε τοῖς χρατῆσαι ἐσπουδα- 
΄ 9) , Ν ᾿ Αἵ “Ὁ - δ “ Ἔι 

κόσιν, ἀνεύθυνον μὲν τὸ σῶμα τοῖς διαδάλλειν ὡς 

ἀρχηγὸν χαχκίας ἐπιχειροῦσι, μεμπτὴ δὲ τῆς ὀλι- 
4 - “- , τ 

γωρίας, ἣ τὸ χῦρος " ἀνειμένη τοῦ σώματος, οὔτε 

αὐτὴ φύσει τὸ καχὸν ἐν ἑαυτῇ ἔχουσα, ἀλλὰ τῇ ἀπο- 
τ “- 7 δ 

λείψει τοῦ καλοῦ ἐν τούτῳ καθισταμένη. Καχία γὰρ 
2. [ , - μΥ Ψ" ΄ - ΓΝ 

οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ ἀπόλειψις ἀρετῆς. 

σ ΤΡ ΎΣ ἘΣ ἘΣ ἧς ἀξ Ὁ 
ὁτι οὐ ὃξι τας τῶν γυναιχὼν συντυλιᾶς αφυλάχτως 

ποιεῖσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Γ΄". 

Περὶ μὲν τῆς ἐπιστάσεως τῶν λογισμῶν, καὶ τῆς 
Ὁ Ὁ , -Ὁ 

ἡνιοχήσεως τῶν τοῦ σώματος παθημάτων, χαὶ τῆς 
εὐρυχωρίας καὶ γαλήνης τοῦ ἔνδον ἀνθρώπου, καὶ 

τῆς τῶν καθηκόντων αὐτῷ θεωρίας τε χαὶ σπουδῆς, 
ΟῚ { ἘΠ τὰ ΄ Ὗ , μ Χ ἀρχούντως, ὡς ἐνὴν, προειρήχαμεν. Χρὴ δὲ μὴ 

μόνον τοῖς “λογισμοῖς ἐπιστατεῖν, ἀλλὰ καὶ τούτων 

τῆς δμιλίας, ὡς οἷόν τε, χωρίζεσθαι, μάλιστα ὅσα 

πλησιάζοντα ἡμῖν εἰς ὑπόμνησίν τε τῶν παθῶν ἡμᾶς 

ἄγοντα, ταράττει χαὶ συγχέει τὸν λογισμὸν, χαὺ 
έ ᾿ ΠῚ ΦΨΈνταωα, Ε) -» Ὁ Κις ΠΗ ᾿ 

πολέμους χαὶ ὅ ἀγῶνας ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Τὸν μὲν 

γὰρ ἀχουσίως ἥμῖν προσπίπτοντα καταδέχεσθαι πό- 

λεμον ἀναγχαῖον ἂν εἴη" ἑχούσιον δὲ δημιουργεῖν 

ἑαυτοῖς, ἀλογώτατον. Ἔν μὲν γὰρ τῷ προτέρῳ χαὶ 

ἢ ἧττα, τυχὸν, συγγνώμης τεύξεται, ἀπείη δὲ τῶν 

χατὰ Χριστὸν ἀθλητῶν " ἐν δὲ τούτῳ “τὸ ἁλῶναι, 

πρὸς τὸ καταγέλαστον εἶναι, καὶ συγγνώμης ἐστέ- 

ρηται. Χρὴ τοίνυν καὶ τὰς τῶν γυναιχῶν ὁμιλίας 

χαὶ συντυχίας ὡς τὰ μάλιστα φεύγειν, εἰ μή τις 

ἀπαραίτητος ἀνάγχη τὴν συντυχίαν βιάζοιτο. Καὶ 

ἀνάγκης δὲ χαταλαδούσης, ὡς ἀπὸ πυρὸς προσήχει 
, Δ 3» ΤΣ ἢ 5» ἣ. 

φυλάττεσθαι, χαὶ ὀξυτάτας χαὶ ἶ ταχίστας ἀπαλλα- 
γὰς ποιουμένους. Σχόπησον δὲ τί περὶ τούτου φησὶν 

ἣ σοφία - Ἀποδέσει τις πῦρ ἐν χόλπῳ, τὰ δὲ ἐἴμά- 

(ΟἹ. καὶ ἀγῶνας. 

ὁ Μείογοβ {αδΐπου ΠΡγὶ τὸ ἁλῶναι. ΝοοΙ]α τὸ ἃ]658 

ἃ γψυϊραι5 εἴ ἃ Ἀδρ. τονεο. Πράοπι Ἀδρ. βθοιιηάτι5 

πρὸς τῷ. δυθῖπάε ἄτι Μϑ5. ὁμιλίας τε χαὶ συν. 

ΓΈΔΝΙΕ καὶ ταχείας. Αὐ ἄπο Νί55. χαὶ ταχίστας. [Ὀ]- 

ἄεπι 65. ῥυίπιις σκόπησον γὰρ περὶ τούτου τί ἡ σοφία. 

φησίν. Ἀδρ. ἀιιανῖιβ περὶ τούτων, εἴς. 

ξ Ἀοσ. φυῖπαιις. ἱμάτια, αὐτοῦ, Νοο τὰ πιιτο ᾿πῖτο. 



ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟῈ,. 

τιὰ οὐ καταχαύσει; ἢ περιπατήσει τις ἐπ᾽ ἀνθράχων 

πυρὸς,, τοὺς δὲ πόδας οὐ χχαταχαύσει; 

Εἰ δέ τις λέγει, ἐκ τοῦ γυναιξὶ συντυγχάνειν,, καὶ 

συνδιαιτᾶσθαί τε ἐπὶ πλέον, μὴ παραύλάπτεσθαι, 

οὗτος ἢ οὗ μετέσχηχε τῆς τοῦ ἄῤῥενος φύσεως, χαὶ 

ἔστι ὃ τι χτῆμα παραδοξότατον, ἐν μεταιχμίῳ τῆς 

φύσεως ἑχατέρας ἑστὼς ( οἷον τοὺς ἀπὸ γεννήσεως 

εὐνούχους φασὶν, εἴγε χἀχείνοις δοίημεν τὸ πρὸς 
τὴν θήλειαν ἀπαθὲς χαὶ ἀχίνητον - ᾽᾿Επιθυμία γὰρ 
εὐνούχου ' ἀποπαρθενῶσαι νεᾶνιν, φησὶν ὃ σοφός) 
Ἢ εἰ μετέσχε βαπτιζόμενος ὑπὸ τῶν παθῶν, οὐχ 

αἰσθάνεται, τοὺς μεθύοντας ἢ φρενιτιῶντας μιμού- 

119 

οἱ φοϊουεῖπιθ ϑοοράθηιηιν, Οοπϑιάογα ἁυίθηι αὐ 
οὰ (δ γτὸ "“ϑαρίθπεία ἰρϑα ἀΐοαι : “ΤΠ ἰρανὶε ἡμεῖς 
ἰσπόπι ἐπ δἴπιι, ὑθδίος αμίθπι ποτὶ οοῖπ θιιτοῖ ὃ απ 

απιυνιϊανὶι εις σιιρον σαγϑοπος ἰρβπὶβ, οἱ ρϑάο5 
σιοτι σοπιϑιγεῖ ἢ 

4. Οτοά 5ἱ αυἷ5. ἀϊσαῖ, 56. ὁχ ἔγθιθη τ μι} 16- 
σαι ΘΟ] οαυΐο ἀἴαιιθ σοηϑιιθίμ πο ποα πὰ τι 
Ἰωαϊ, 15. ἀξ ραγίσορ5. ΠΟῚ δδὲ πιαϑοιε Παίαδθ, 

οἵ δ81 γὸϑ. σιρρα πη ρΟΥ ΓΟ ΠΟ βίβϑ᾽ Π]ὰ, πὶ ἘΓΡ] Π5641|6 
56 Χι5 σοπἤηϊο ρμοϑιτα, 418}65 ἐϊοιιπὶ ΘῸὸ5. 411 δ-- 

ΠΟΙ παι ϑιηΐ, οἱ τἀπηθη πος {ΠΠ15 οἐΐατη ἰθη}115 

4υο πὰ]]ὸ τποάο [οὐπηΐηα ΠΠΡ᾽ ἀΐηθ. αἰΠοϊαπίαν, 

ααΐ σον θην : (οποιιρίοοπίϊα ἐτῖπι 5ρα- 

«οτιῖς εἰονίγρίπατε γεν οποιίαπι, παῖ: βαρ θη : 
αὐ 5ἷ ΘΧρϑι5. ΠΟ δϑῖ, οἵχπὶ ἴοίιι5 ΠΠ ᾽ ἀἰ ΠῚ] νιι5. ἴπι- 

μενος, οἷ, τὰ δεινότατα πεπονθότες, ἔξω πάθους δή γηρΥϑιι5 5ϊ1, ᾿πϑοῖθη5 ΘΌυἷο5. οἱ ΡΠ γοπθιϊοος ἰπηἶτα- 
εἶναι νομίζουσι. Συγχωρήσωμεν δὲ τῷ λόγω τὸ ἃ 
ἔξω λόγου, τὸ εἶναί τινα μὴ νυττόμενον ὑπὸ τοῦ 
ἄῤῥενος πάθους. Ἀλλὰ χἂν αὐτὸς μὴ πάσχη, οὐχ ἂν 
χαὶ τοὺς ἄλλους εὐχόλως πείσειεν, ὡς οὐ πάσχοι. 

Τὸ δὲ, μηδενὸς προχειμένου κατορθώματος, τοὺς 

πολλοὺς σχανδαλίζειν, οἶμιαι οὐχ ἀκίνδυνον τῷ ποι- 

οὖντι. "Ἔπειτα δὲ ἕτερόν ἐστιν ἰδεῖν, ὅτι χἂν ὃ 

ἀνὴρ μὴ δέχηται λύμην τοῖς λογισμοῖς, ἀλλ᾽ οὐκ 

ἤδη χαὶ περὶ τῆς γυναιχὸς ἡμῖν ἀμφισδητήσει, ὡς 
χαὶ αὐτὴ ἔξω τῶν τοῦ σώματος ὑπάρχειπαθῶν" ἀλλὰ 
πολλάχις ἐχείνη ἀσθενὴς οὖσα τὸν λογισμὸν, χαὶ τὸ 

πάθος ὀξύῤῥοπον ἔχουσα, ἔπαθέ τι ἐπὶ τῷ ἀφυλά- 

χτως ᾿ πονησαμένῳ τὰς συντυχίας. Καὶ αὐτὸς μὲν 

οὗ τέτρωται, ἔτρωσε δὲ πολλάχις, ὡς οὖκ ἐπίστα- 

ται. Καὶ ἐν προσποιήσει δῆθεν πνευματιχῆς ἀγά- 

πῆς τὸ γύναιον συνεχῶς πρὸς τὸν ἀσχητὴν ἀφιχνού- 
μένον, ἄρχεται δι᾿ ὀφθαλμῶν τῆς ἁμαρτίας ἐμφο- 
ρηθῆναι , καὶ ἀχολάστοις ὄμμασι τὴν τοῦ πλησίον 
ἰδέαν ἐπιθόσχεσθαι, καὶ τὴν ἔνδον παρθένον, ἧς 

μάλιστα ὃ νυμφίος ἐρᾷ, τοῖς ἀχαθάρτοις λογισμοῖς 

ἡ διαφθείρειν. Ὡς ἂν τοίνυν μηδὲν τῶν εἰρημένων 
συμθαίη, φυλάττεσθαι προσήκει, εἰ μὲν οἷόν τε, 

χαὶ παντελῶς, εἰ δὲ μὴ τὰς γοῦν συχνὰς καὶ ἐπιτε- 

ταμένας ὁμιλίας τῶν γυναικῶν χαὶ συντυχίας, οὖχ 

ὡς μισοῦντας τὸ γένος, ἄπαγε ᾿ οὐδὲ ὡς ἀπαρνου- 

μένους τὴν ἐχείνων συγγένειαν, ἀλλὰ χαὶ “ προσ- 

ἱσταμένους χαὶ ὠφελοῦντας τὰ δυνατά - πᾶσαν μὲν 
χοινωνοῦσαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἐξαιρέτως δὲ 

ἄϊιο Μϑ5, εἰ δέ τις λέγοι, δαβίπ ες Οοάοχ 001}. ἢ συν- 

διαιτᾷσθαι ἐπὶ πλεῖον. 
᾿ Ψ οίογοβ. ἄπο Πἰρτὶ ἐστὶ χτίσμα. ΑἸΙ ἄϊιο ἔστι τι 

χτίσμα. Ἐδιι οὐ Βορ. τογίλαβ ἔστι τι χτῆμα, ΑἸϊαιιαηΐο 
Ῥοβὶ Μ55, χαυϊπάιο δοίημιεν τὸ πρός. ἘΔῚΠΙ δοίοιμεν. 

δ Νοίονος φαΐ Πργὶ ἀποπαρθενῶσαι, Επιιὶ ἀπε- 

τὰν, 4], σΡαν ἰ551 15. ΠΟΥ 15. ἃ δος, οχἰβιπηδηὶ 

6556 56 ἃ ΙΏΟΥ0Ὸ πη πη π65. Ασϑάππηι φαοά γαιομὶ 
μαι σοπϑοπίδπθιιη δϑὶ, ἰὰ ᾿πίθν αἰἰβοθρί τι Πὶ 

οοποθάδηλιι5, 6556 ΖΘΠΙ θ ΠῚ, 4] ΠᾺ}]}0 πλαβοι]ο 

αἰδοϊα οχϑεπιαίθειν. Θεὰ ἑαπηθίϑι ΠῚ 81] ϑθπεῖῖ, 

ΤαΠΊΘΠ 56 ΠΪ ΠῚ] 56 Πεῖγο νἰχ ορο θυ 5 Θυϊᾶ πὶ ρογϑιιϑ θυ 8 
Ροίουῖτ. Ῥοῦρο «ιοά (ῖ5, ΠᾺ}]1ὰ 510] ργοροβίία 
γἰνιατθ, τη α}15 Οὐ βίο δῖ, Ποο οἱ ρϑυϊο]ϑιιμι 
6556 ἀυὐρθίιγον. Πεῖϊπάθ νϑτὸ αἰτιὰ θιϊαπη οοπϑιθ- 
γα πα τιπὶ 6ϑῖ, 4ιιοα δεϊαιηϑὶ Πα]] πὶ ὙἹΓῸ ΡΘΥΠΙοΙ 6 ΠῚ 

αἰἴϊογαπε σορι 0 Π68, ἃΓ ΠῸΠ ἰΐθηι (6. πη}}16 16 
«ἀοάιιο ποβίβοιιμη ὁοπίθπάοι, αιιαϑὶ θὰ θιᾶπι ΘΟ1"- 
Ῥογθανιιηὶ ΠΡ ̓ ἀἴπτιπι ΘΧ ΡΘ 5 5ϊὉ : απ ΡΟ ἶτι5 ἴρϑα 
Οἰαπὶ δ 06. ἀθὈ}}} γατίοπθ ργδθ ἴα 511, ᾿Ἰσγοραίαιιο 
(Δο116 ἴῃ θαπὶ ΠΡ ἀο, οχ 6ὺ 4] ἴπ ᾿ρϑῖτι5. οο}}Ὸ- 

αιπατοποπὶ ᾿ποδι 8 νϑηῖϊ, ἀθ γ πη Θ πτὶ ἀἰ 1 α14 δο- 

εἷρῖε. ἘΞ ᾿ρ56. φαϊάθπι ποη ϑαιιοϊαταν : 564 πὸπ 
γαγῸ, ᾿ἴσθὲ ποϑοίθηβ, ϑδιοίανιε, Ἐπ πα] Ἰθγοι]α, 
ἀπ 5ρ᾽ ἰτπια} 15. 501Π16 6. οἰ γ Τα 15. 5᾽ πη] Δ Π0 πὸ δἵ- 
41 ποπιῖπο ἃ ἀδοθίαπι ΓΘ αιιθπίθι δοοθαϊε, ἱποῖ- 
ΡἱΓ Ρον οσα]ο5 ροοσαῖο ἱπηρ] τ, οἱ τ ιΐδαιιθ Ἰὰ- 
βοἶνὶ5 ἀεραβοὶ βρθοῖθμι ΓΟ ΧΙ Πιϊ, Θὲ ᾿πέγΠμἅ πηι ΥἹ]- 
σἴποιι, 4πιὰπι ΠΊΑΧΊΠῚΘ ΘΡΟΠΒ.5 ἀπηᾶϊ., ΘΟΡΊ Ια ΪΟ - 
πἰθοτι5. ἐπηριιν 5. σΟΥΓΙΠΊΡΟΓΘ. ῬΥΌΪΠ 6. ΠΘ. ΘΟΙΊΙΠῚ, 

48 αἰχίπηιβ, αυϊἀαιᾶπι θυ θπῖαῖ, Ομ πὶ θ᾽ ΌΥΒΙ15, 
(1ὰ 5ἷ Πουῖ Ροιου ), 5. Ππ πλΐπιι5, ΓΟ Γὰ δά] οι οἵ 

Ἰοπϑα, πλυ ΐθγιιπι ΘΟ] αῖα σοπϑουταηιιο υἱτα πα 
διιηῖ : ποις ἰὰ εχ οὐΐο ϑθχιῖ8, ἄρᾶβθθ : πϑήϊιδ 

παρθενῶσα. [ΠὈΐάοτι Βορ;. Ῥυίπιιβ ἢ εἰ μετέσχυχε. 
« Απεϊχαὶ ἄσο ΠἰΡγὶ ἀφυλάχτως ποιουμένῳ. 

«Ἑαϊεὶ διαφθείρει. ΑἹ ἔγο5. Με5, διαφθείρειν. 
ς Βορ. Ῥυϊπηιβ. οἵ ΟΟἹΡ. προϊσταμένους χαὶ εὐεργε - 

τοῦντας, υεῖμε μαι οοϊπαπίος αἰήιε αἰοϊσηίες δόπε- 

ἥιεῖο, ϑιαιῖπι Ν55. αἰϊάιιοῖ πάσας μὲν χοινωνούσας. 

Ριον.θ.:7. 
28. 

Ἐεοὶὶ.50.2. 
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ἀιαϑὶ ΔΡΠΘρΘπλι5. Πάτα ϊη. ΟΡ ΠαΙΟ ΠΕ), 564 αἱ 
ΘΑΓΙΙΠΙ ΡΙΓΟΟΙ Ὠ 1 ΠῚ 5050] Ρ]ΆΠη115. ἃ 116. ῬΓῸ ν] 1} 
ΒΙΠΡῚΠ15. Πιι8. ΠαῖαΓδθ. ΠΙΙΠ] Δ ΠδΡ ΘΟΠΒΟΥΓΘ5. Β.Π|, 

ΒΌρΡΡΘΙα5 [δ Πη115. 115 ΠῚ Χ]Π16, τι ΡΙῸ σαϑε τ 

π᾿ σογαιηθὴ ἀθϑοθπάθυιιηΐ, ν 6]: {1188 ΘΟΠῚ ΠῚ ΠΙᾺ 

ΠΟΙ Ἰϑοιιη). ΟΡ πη Πἃ σα δα ηΐ. (να Πλ115. Δι 6 ΠῚ 

ΘΟΠ ΘΙ ΌΒ5511Π) ἃ ΘΟΠΒΠΙΘΕΠ 1 Π6Π1, τς πὸ ΠΡ] ἀἴ ποθι, 

οὐϊ νὰ ]6 αἰχ πητι5., ΘΠ] 116 ΠΙΙΠ {111} ΘΙ 51 Π1115.). 1Π 

ΤΠΘΙΠΟΥ ἃ ΠῚ ΓΘΥΟΟΘΘΠΊΙΙΒ. 

5. ΒΑΒΙΗ͂Ι ΟΕΒΑΒΕΞ 

Ομοά ορογίοί σογρογοὶς υἱγίδιις αὐοιϊτιοτιίΐαπι 
πιϑιϊγὶ : οἱ ψμοά οογροτγὶς ἰαθον ϑόπια τὸς δοὶ δὲ 
ἐοριϊπια. 

ΟΛΡΌΤ ΙΥ. 

Οὐπβοάτιοη5 απ 46 [πϑυ τ, τα ΝΘ ΠΕΡῚ δείαπι ἀο- 
ΜΠ] ΘΙ". ΕἸΘηΪ ΠῚ ν ΘΠ Γ5. σα σατο. τα α]οπῖο- 

Τα. ΠΟΙ ΠῚ ΓΘ Γθηατ0. δ5ὲ : ὙΠ Πα [10 γ6ΙῸ 

τὰν} ] ΘΠ ΟΥ τι} ἡ ἴα11Π}, {1165 Θδῖ ΔΠ1Π}} ἴα ι6 

ΡΠ] ὉΠ 5 : ΔΗ] ΠΙΪ ἀτι 6 Π} {ΡΠ 1115 [Ὁ Π5 δαῖτ 

51 νἱντα ται ἔθου 55.115. ῬΟΥΤῸ [ΘΠ ΡΟ Ια 

6. πιο θυ το ν ΠΕ γ]5 ΟΡ πιὰ οδῖ, δὶ ΘᾺ ΠῚ ΠΕ ]57116 

ἙΟΡΡΟΥΪ5. νὴ υι8. πιουϊαῖι". ΤΠ  ΘΡῸ ΠΡ 65 

διΐαι ἃ ΠΙοιΆ τ] νἰδᾷ ο5: αι 5 α πὴ ΠῸΠ ογαν 5, 
δα] 6. ἰοναπη ΠῚ ΡΟἵ 5. απιὰηλ [Δ ΡΟΥ 5. ἰθ0Ὸ 
Πα] ιιο ΓΘ, Ὁ σου ρου δῶ. ΘΟΠΒΠΓΠΟΠἾ5. ΓΟΥ ΤΠ 1-- 

πΐδάιιο Πνμλ Γατθη ἂς νΙρονθηι. γονὴ ἀπο ἢ το- 

Ἰδυαν ρου, 4}115 Γα1 ρϑυ ΟΠ Ὁ ΠῸ}] οαιιϑὰ. Νὰ πὶ 
αἰβουῖπηθη ἰδ 11} ἱπν ΘΠ ΟΡ {115 Θου ΡΟΤὰ ᾿πἴθι δὲ 

σοΡρογὰ, 4υιὰ Π 1} 855. δὲ [θυ ΓΙ ΠῚ ἃ 5 ΡΠ] ΘΠ ΕΠ ΠΠῚς Π1- 

ΟΑΡΡΑΠΟΟ, ΑΠΘΗΙΕΡ, 

τὰς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἁγνείας ἀγῶνας ἃ ἀνελομένας, 

ὡς τὰ ἀδελφὰ ἡμῖν συναθλούσας τὴν δὲ συντυχίαν 

φυλαττομένους" ἵνα μὴ πάθους, οὗ παρητήμεθα 

ῃ χαὶ ᾧ ἀπηγορεύσαμεν, ὑπόμνηυα γένηται. 

Ὅτι δεῖ τῇ δυνάμει τοῦ σώματος μετρεῖν τὴν ἐγ- 
κράτειαν “ καὶ ὅτι καλὸν καὶ ἔννομον ἣ τοῦ σώ- 

ματος ἐργασία. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄. 

Ἀχόλουθον μέντοι χαὶ γαστρὸς ἐπιχρατεῖν. Γα-- 

στρὸς γὰρ παιδαγωγία, παθῶν ἐστι κόλασις" παθῶν 

δὲ 

Ε δὲ 

γαστρὸς ἀρίστη, ἣ ἑχάστῳ μετρουμένη πρὸς τὴν 

χόλασις, ἀταραξία χαὶ “γαλήνη ψυχῆς" γαλήνη 

ψυχῆς ἀρετῶν γονιμωτάτη πηγή. ᾿Εγχράτεια δὲ 

ἔν ἣν ΝΣ ΠΈΣ τ κὺ ΝΠ 
τοῦ σώματος δύναμιν. ᾿Ενίοις μὲν γὰρ χαὶ ἐπιτε- 

Σ ῃ τῷ ἫΝ Τὴν Ξὰ 
ταμένη χαχοπάθεια ἄλυπος ὥφθη, χαὶ ἄνεσις μᾶλ- 

Α " χω Σ ἌΣ Ἐν ΤΥ δ τ τὶ 
λον, ἢ πόνος ἔδοξε, διὰ τὸ στεῤῥὸν ' καὶ ἀνένδοτον 

τῆς τοῦ σώματος κατασχευῆς χαὶ δυνάμεως. Τὸ δὲ 

τούτοις ἀνεχτὸν, ἑτέροις κινδύνων ὑπόθεσις γέγονε. 

Σωμάτων γὰρ πρὸς σώματα τοσαύτην ἄν τις εὕροι 

διαφορὰν, ὅσην χαλχοῦ χαὶ σιδήρου πρὸς τὰ φρυ- 

γανώδη τῶν ξύλων. Ὥστε ἐγχράτειαν αἱρεῖσθαι 

προσήχει πρὸς λόγον τῆς ὑπαρχούσης δυνάμεως. 

Ἀῳῃ»ρεταὶ μὲν γὰρ ἐν μόνη τῇ ψυχῇ χατορθούμεναι, 

σηΐς. ἀἸΠΓονιιπι. Τα τι6 ΡΡῸ δι15. αι δαιιθ νἸνΊ]ι5 50 πᾶσαι πᾶσιν ὁμοίως ταχθήσονται " οἷον πραότης, 
- 5 Α Ὕ 

τοι ρογα μία ἀρ  . οο]ονο. Ἐπ φαϊθπὴ πῶ ἴῃ ἡ 

5010 ἀπίπιο Δ οΙδϑοιηΐ νἱγτι65.. ΟΠ 65. ΟΠ 115 

Φ Ὰ}1{81 Θχοοϊοπ Ὁ ΡΡΟροΟΠΘητα ; ν θ᾽} πιὰῃ- 

διθίιο, τηογιιὶ [ΟΠ Πὰ5,. Πα} } 185... ΟΠ, 

[γαῖουΠΠ15. ὩΠΊΟΙ, 5: ΠΟΘΙ [ἃ5., 54 Ππ|πΔ νΟΥ 415, 

ΟΠ ΙΒ ρα ο, ᾿οπΙτα5., Πιιπ]δηϊ 5. ΠᾺ5. ΘΠ]ΠῚ 

νἰγτι δ. ἀϊοί μι ΠῚ] 6556. ΡΘΟΙ]Ἰα 65, πα παάο- 

«υϊάδιη δὰ φὰ5. δὲ ραᾶγαπὰ5 Θὲ Θχοο θη 45. Π1}Π}}]} 
ΔΠΊΡΠ 5. ΘΟΥΡιι5. ἀΠΊΠΠ0. οΟΠίονΕ, πἰδὶ ααοὰ οἱ 

Ἰοοιι5. σΟΠ5}}}} οἱ οὐρα οϑῖγ ταδὶ ἀθ εἰ 46}1-- 

Ῥδναταν, 564 ὩΡϑιπθητα., ΘΟΥΡΟΓΘΑ αὶ. ΨἸ ΠῚ 

ἃ (οάϊοεβ ἁἸχψαοὶ ἀγῶνας ἑλομένας. ΑἸ Φααπῖο ροβὲ 

το5 Νῖ55. οὗ παρττήμεθα. ἘΔ οἱ ἀπ Μ5, ὃ παρῃτή- 

μεθα, 

ὁ 8516 νοΐθῃιοβ φυάΐπον ΠΠΡγ]. ἘΔ ἀταραξία χαὶ γα- 
λήνη ψυχῆς, ἀρετῶν : φιοα πηι] ππὶ ὄγὰϊ δὲ πμᾶποιιη. 

ΓΆΘΡ. ῥυίπιιβ στεῤῥὸν χαὶ δυσένδοτον. 

4 Βορ. ρΡυΐϊπηιβ αὐτῇ γίνεσθαι. 

ἐπιείχεια, ταπεινοφροσύνη, ἀγαθωσύνη, φιλαδελφία, 
ΩΝ . ᾽ ἃ ἐτῶν 

τὸ ἄδολον, τὸ φιλάληθες, τὸ συμπαθὲς, τὸ ἥμερον, 

τὸ φιλάνθρωπον. Ταύτας γὰρ ἐξαιρέτους φαμὲν 

τῆς ψυχῆς ἀρετὰς, ἐπείπερ εἰς τὴν αὐτῶν χτῆσίν 

τε χαὶ κατόρθωσιν οὐδὲν πλέον τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ 
᾽ ᾿ ΑΒΕΣΣΑ ΕΝ, ἐς 

συνεισφέρει, ἢ τὸ βουλευτήριον " αὐτῇ γενέσθαι τῆς 

περὶ αὐτῶν διασχέψεως. ᾿Εγχράτεια δὲ ἑκάστῳ πρὸς 

τὴν δύναμιν τοῦ σώματος δρισθήσεται,, ὥστε μήτε 

ἔλαττον τὴς ὑπαρχούσης δυνάμεως ἢ διελθεῖν, μήτε 

μ τοῖς ὑπὲρ τὴν δύναμιν ἐπεχτείνεσθαι. Καὶ τοῦτο 
ΚἿ ἘΣ ΄ὔ ἰδών τ ΕᾺ -» 

γὰρ, οἶμαι, προσήχει σχοπεῖν, ὅπως ἂν μὴ τῇ ἀμε- 

» Απεχι ἄπο Ἰ1Ρτὶ δυνάμεως διελθεῖν, δάπειιδ, σ0π- 

τοπάϊαπιις. ΑἸ Μ85. οἵ δαπιὶ διαθλεῖν, ἐδ δ) ἐδ πειιδ, 

ΡῬμβπεπεις. ὑὐτνατααθ βου ρ χάση. σθοῖρὶ Ῥόβδθ π᾿ 

πόρὸ φυϊάθπι : 564 ριιῖο Ῥυϊογοπὶ δἸτογὶ ργθ εγοπ τὴ 

6556. [τὰ δηΐπα ᾿νθο ἄϊπιο νογρὰ ἐπεχτείνεσθαι εἴ διελθεῖν 

δι δὲ Ἰανίοεπι τοβροπάοραηΐς, ἴα αἰ αἰτισηψιιο πος Ἰοθὸ 

δ σαι ποεῖ ἐγ εἴ οοπίοπάδνε. 



ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΆΒΤΙΟΜ, 

τρίᾳ τῆς ἐγχρατείας τὴν δύναμιν τοῦ σώματος χα- 

ταλύσαντες, ἀργὸν αὐτὸ καὶ ἄπραχτον πρὸς τὰ 

σπουδαῖα τῶν πράξεων ἀποφήνωμεν. Οὐ γὰρ δὴ 
ποιῶν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀργὸν “ καὶ ἀχίνητον 

αὐτὸν εἶναι βεδούληται, ἀλλ᾽ ἐνεργὸν ὑπάρχειν 
πρὸς τὰ χαθήχοντα; ἐν μὲν τῷ παραδείσῳ κελεύσας 
τὸν ᾿Αδὰμ. ἐργάζεσθαι, καὶ φυλάττειν αὐτὸν ( εἰ γὰρ 

χαὶ θεωρία τῷ ῥητῷ πρόσχειται, ἀλλὰ γοῦν καὶ τὸ 
ἰδικὸν ζήλου καὶ σπουδῆς ἄξιον ), μετὰ δὲ τὴν ἐχεῖ- 
θεν ἔκπτωσιν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου τὸν ἄρτον 

ἐσθίειν ἀποφηνάμενος. Τὰ δὲ πρὲς τὸν ᾿Αδὰμ. εἰρη- 

μένα ὅτι πᾶσι τοῖς ἐξ αὐτοῦ “ γεγεννημένοις εἴρη- 

ται, δῆλον ἐντεῦθεν, ΙΚ αἱ γὰρ τὸν θάνατον ὥρισε 
μὲν ὃ Θεὸς κατ᾽ ἐκείνου, Γῇ εἶ, καὶ εἰς γὴν ἀπελεύ- 
σῇ, εἰπιών " πάντες δὲ οἵ ἐξ αὐτοῦ γεγονότες μετέ- 

σχὸν παραπλησίως ἐχείνῳ τοῦ πάθους. Προσήχει 

τοίνυν μηδὲν χαινοτομεῖν παρὰ τὴν φύσιν καὶ τοὺς 
ὅρους “ τοῦ εὐεργέτου τῆς φύσεως, ἀλλ᾽ ἐμμένον-- 
τὰ τούτοις, ἔμπραχτον ἔχειν τὸ σῶμα " μηδαμοῦ 
ταῖς ἀμετρίαις παραλυόμενον. Τοῦτο γὰρ, οἶμαι, 

ἀρίστης οἰχονομίας ἐστὶ, τὸ τοῖς χειμένοις χατα- 

χολουθεῖν ὅροις. 

Ἄλλλως τε χαὶ ἐκ πλειόνων μαρτυριῶν τῆς θείας 
Γραφῆς “ἔχομεν ἂν συστῆται τὸν λόγον. Ἣ γὰρ 
θεία Γραφὴ ἐργάζεσθαι μὲν κελεύει, χαὶ χινεῖσθαι 
τῷ σώματι, καὶ μᾶλλον ἑτέρων ὅ ὑπερείδειν ἀσθέ- 
νειαν͵ ἢ τῆς παρ᾽ ἑτέρων δεῖσθαι χειρός - καταμα- 
ραίνειν δὲ τοῦτο καὶ παραλύειν ταῖς ἀμέτροις ἐχτή- 

ξεσιν, οὐδαμῶς. Καὶ τούτου " ἀξιοπιστότατόν σοι 
.2 , εἾ ἐ τυ - , , 

παρέξομαι μάρτυρα τὸν ἅγιον Παῦλον, πῇ μὲν λέ- 
γοντα " Ἀχούομέν τινας ἐν ὑμῖν ἀτάχτως περιπα- 
τοῦντας, μηδὲν ἐργαζομένους " χαὶ τὴν ἀργίαν ἀτα- 

ξίαν ἀποφηνάμενον" Οὐχ ἠταχτήσαμεν γὰρ, φησὶν, 
» - ᾽ μ. » , , ἐν ὑμῖν, οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, 

3 , 

ἀλλ᾽ ἐν χόπῳ χαὶ μόχθῳ νυχτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζό- 

ε Ν δἴοσοβ φυσίπον ΠΠυ ἀργὸν αὐτὸν χαὶ ἀκίνητον εἶναι 

βούλεται. Ἰδά τε οἱ Ἀορ. του εἴα αξ ἴῃ σοπίοχτι, Νὸο ἴτα 
πλθϊτο ἱπίγα ἄτιο ΝΜί55. ἐν μὲν γάρ. ϑαρίπαο ἅτιο Μ85. 

ἐργάζεσθαι καὶ τὸν παράδεισον φυλάττειν. 

ἀ ψ δίονοβ ἄπο ἸΠΡγὶ γεγενημένοις. 

9 ΔΙῚ οἱ φααϊαον βα] το πὶ Μ85. ὅρους τοῦ εὐεργέτου 

τῆς φύσεως, οἱ Τὰ πη Οὐ 1 ̓ 5οῖ πλιι5 Ὑἷνγ Οὐτα ΒΟ ἰ5ἴτι5 
Ῥῖὸ εὐεργέτου Ἰορομάτιπι αἷς εὐεργετιχοῦ : 4αοπὶ Ἰσουπὶ 
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Πα} ̓ τὰ. στατοηθ πα] 116 ῬΓΌΒΟΥ  ὈΘΤᾺ, δῖο ΐ 
πϑάιιθ χΐπι5 δ πὶ ΒΡΓῸ νἰγ 115. σΟπίΘ Πα Πλ15, 
ΠΘάτ6. αἰνὰ νἱῸ5. ΡΥ ἴλην, Νά δὲ μος, 

οΡίπον, σΟΠϑ  ἀδγα πάν Θδῖ, αἴ Π6 ΠΟΥ ΟΥ5. νἱνὶ- 

θ5 μου ἰαιπιοι απ ἈΠ ΒΕ ΠΘ ΠΕ ΠῚ ΓΘΒΟ 5.) 

Ἰρϑῖιὴν ἀ θοπὰ ΟρΘΥὰ ἴποῖ8. οἵ ἱπνα! ἀππὶ γεάάα- 
μη115. ΝΘῆτ6 ΘηΪπὶ 1λ6τι5. οὐαὶ ΠΟ πο πὶ σοπογοῖ, 

δύινῖ ᾿πουτοη δὲ οἰϊοϑιι πὴ 556 νυ], σοὶ αὐ οἵ- 

Ποῖα. δια ἀο πα οβιιΠ) ῬΥΟΠΙρ πη τ6 : φαδπάοααϊ- 
ἄθπι Λάπηο ρυθθσΘθ, τα Ἰᾳ ογάγοι ἴῃ ραγαίδο, 

ἩΠ απ π16 οτιβιο ἶνϑ (οἰϑὶ θηΐπι Πΐδοθ γΘυ]} 5 51}}}»-- 

Ἰθοῖα δδὲ ποίῖο αιιδράα πὶ 50} 1 πῖον, ΠΟ Πλΐ Πὶι5 
τὰ Π]Θ ἢ ρ56 ΘΕΪΔ ΠῚ ῬΓΟΡΥτ5. ν ΘΕ ΘΟΥ ΠῚ 56 Π5115 ἱΠηἷ-- 

τἀτ0η6 ἃς 5[10 ἀἰρπιιβ 651), δὲ τὰ ἀοἰπο ροϑι- 
Θὰ] ιια } ΘΧ 60. 6]θοῖιι5. δῖ, ρνοπυιητανὶν ἴογθ, τ 
π᾿ διιύίονθ ν Ὁ] τ15. 51 σοιηθάίθυοι ράποιῃ, Ουὐοά 

δυΐθηι Θὰ ἥπι85 Α ἀἀπιὸ ἐϊοία διηΐ, ἀἸοία δἰπε οὐ ηἷ-- 
Ῥλυι5 ΘΧ 60. οΟὐἱτιη Ἶ5, ΘΧ τὸ ρϑυβρίουιιη οδὲ. Επ- 

Θηΐην {ἢ πη 1)6 118. αὐ] θη τον αἰ ἀἸχὶι, μἰ5 νοῦ- 
5: 7όγγα 65. δὲ πὶ ἰογγαπι γονογίογὶς : 56 

ΟΠΠ65. Πυοί0 6 ἃ} 60. οὐἹρίπθη ἀτιχοῦθ, ΠῸΠ 
560115 ἃ 'ρ56. Πυ)566 σα! α τ} 1 15 ΡΤ ΕΟ ρ65 Ὄχϑε-- 
ἴοῦο, ΟΟμν θη Ἰσίτααν Π1Π1} ᾿ππον ἂν Ῥ φῖου Πὰ- 
{πιὰ πὰ [ΘΟ  ΠΪ ΠΟ 116, {1105 411 παίια ΘΟΠΊ ΠΟ 15 
ΘΟΏΒ.Π1:, ΡΥ ΦβοΡΙ ΙῈ : 564 ἴῃ 15. ἱπη ΠΟΥ], ΘΟ Υ- 

Ρυβαιο δὰ ἀροπάσμ ράναίιπι, Πιιδ 11 }}} νΘΡῸ ΡΘΙ 
᾿π ἀθυα ΠΟ πθ πὴ. ΤΟβΟ τι Πα θονο. Ηφς οβὲ 
Θηΐπὶ, π60 4υϊάθπι Πα ϊοῖο, ορείμια ἀσθηα! γάτ]ο, 
5ίατι 05 ΠΠπη 165 ΒΟ ΓΘ, 

4. (ίθγιι ῬΟββ ΠΊ115. δι ϊαην ΘΓ ΟΡ] ι15. ἀν πὸ 
ΘΟΡΙ ΠΡο0. [ΘΒ ΕΠ ΠΊΟ 115. ΠΟΘ ΕΠ ΒΘ] ΟΠΘ ΠῚ Θ0Π- 

ἢνπιαγο. Ὠἰνὶπα παμηι6. ΒΟ ριπνα ΟΡΘΡΑΡῚ {|- 
Ἰ»εῖ, δὲ σοῦροῦδ πιονοῦὶ, δὲ ροῖϊιβ ἃ] Ἰονιπὶ Γ] οἶγὸ 

ἀ θ Πταΐθιη, «υδπι ΔἸ Του ὶτι5. ππὰπιι ἱπάϊρογο : αἱ 
1Ππ 4 τὰρ6 ἈΡϑυμπηθυθ οἱ ἱπη πη Ἰοἷ5. ἃ ΠΙοία ἴο-- 
ὨἶΠτι5. Ἔπορν αν, ΠΟ ἰΐθην. Αἴάιιδ Πι7ι5. τοὶ τ6- 
ἴθι. 46 εἰρη ἰδδίπναπὶ {0 Ὶ ἀπο πη 58 Ποία 
Ῥαυϊιπι, 4αΐ ἀἸϊοιὶ ααϊάθπι ἀἴοὶ! : αἰπμαζηηειις 
φιιοκέίαι ἐπί ον Ὁο5 ἀπιϑείατο ἱποναϊπαίθ, τι ιὶϊ 

ὁρόναπίος. Οὐΐπ οὐ ἱπϑυτίαπι, οὐ ἰπὶ8 ἀβθυιῖο- 

πθὴ ΡΙΟπαυπ αν : Δοπ ἐπῖηι, παι, ἐπογάϊνιαϊ ὁ 

δοδδίπιι 5 τ05. ἰηίον τος, τιθη6 βΓαϊΐ5 ράμοηι 

ἴτα ἃ 56 οὐποηαιαση γον Ποο τποᾶο, αὐίψαϊα! πιο ϊιεὶ 

Ῥγωῖθν" παΐαπε, οὐ αὐτὰ παίιγορ υἷς ἀποπαϊ ποῖος. 

ΝΊΜΙΙ ἴπ γα] σα τς. ππα απ πὶ ΘΟ ΙΒ. 115, 

ΓΆΡ. Ῥυίπιιβ ἔχοιμεν ἄν. 
ὃ Οὐχ (0]}ν. ἑτέρων ὑπηρετεῖν ἀσθενείᾳ. οο ἴρξο 

ἴῃ ἴοοο Βορ. βεουηάι5 τῆς ἑτέρων δεῖσθαι. 

᾿"  ρίονοβ ἄπο 1 γὶ τούτου ἀξιόπιστον. ΠΡ Ι οὶ Ἀορ. 

βοσαπᾶιι5 παρέξω. 

Θεπ. χα. 15. 

Θεπ.3. 10. 

Τυΐώενας 

φ. ΤΊ,45.3. 
εν 

Ἰϑίω.υ.7.8. 



4ει.20. 3ή. 

2. 7]ιε55.3. 
23, 

1. 71)11655. ἡ. 
11. 

Ἐνκαὶ. 51. 
20. 

ς Ξ. 18} 

"παπαποανίηιις αὖ αἰΐφιιο, «οἰ ἐπ ἰαβογθ, οἰ 

{αιϊραιίοπο, ποοίο οἱ αἷ6 ορεγατιίος. Ἐλ αιιοὰ Ποο 

διϊαπι πιὰ] 5 δδὲ : 414 δα μ ταϊμιὶ οριις ἐγατεῖ, 

ΒΑΒΙΙΙ ΘΈΒΑΚΕΕῈ ΘΟΔΡΡΑΌΟΟ. ΔΚΟΠΙΕΡ. 

μένοι " καὶ τὸ τούτου ' πλέον " Ἴ αἷς χρείαις μου χαὶ 
τ 

τοῖς οὐσι μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται “ 
ΦΙΘ μον » σ ΓῚ ᾿ κ ᾿ 

ἑτέρωθι δὲ πάλιν" “Ἵνα ἐργαζόμενοι, φησὶ. τὸν 

δὲ Πιὶς χιιὶ πεθοιίπι διισιί, πιἰτεϊδίταν ἐτιετιξ πιάτιις δι ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσι" χαὶ πάλιν ἄλλοθι - Ἣ συχά- 

ἰδίς. Ας Ἰθυαπι ἃ1οὺ ἰπ ἰοοο : {1 ορεγαπίεος, 

᾿πάαΐε, σείίση, ρατιθηι τααπάιιοοπῖ. ἘΠ᾿ τα γϑ115 ἈΠ} ] : 

{τι φιῖοιὶ οἰεὶς, δὲ τιὶ σϑϑίγιει τιθβοίτιη αραι5, 
εἰ ορογοπιϊγιὶ πιαπῖδιι5 τ εςίτὶς. ΟΡΟΥΘῚ ἀβοθίδμη 

4] ΟΠΙΠὶ ἴαϑίιι ΠΡ ΥιιΠ 6556, δὲ ν]ᾶπ γ 6] 6 1η6- 

ἀϊαμπι οἱ νϑδίδπι θα πθ ΠῚ, Πυμη]τιαπι ἃ Δ] Γθσιι- 
{γα πὶ ῬΑΡΓΘ πὶ ἀθο! Πᾶν : Πράπ6. ἀθάθιδ 56 πη0}}1- 
τἰδὶ.,. πο 6. ΡΘῚ ἈΡΒΕΪ ΘΠ τῖ85. ἱπιπη ἀν ΔΙ] ΟΠ 61 

ΘΟΥΡὰ5. ἱπα:}}6 τθάάθνθ. ΕτθπΙ μη) 51 θοπιιηὶ Θσ5θὲ 
ΠΟΙ Ϊ ΠΘ ἢ σΟΡΡΟΓΟ ἔγασξιιη 6556, οἵ ἀ11ΠῈ ΒΡΊΓΑΡ ΘΕ 

νἰνθυθίιιθ, ΠΟΥ 1} ΠτΘἢ ἸΔθθ ΓΘ, ὉΠ ῸΘ ΠῸ5 

τὰ]65. Ῥειιβ ἃ} ἰπἰ το οοπαϊά᾽σβθι. Οιοά 51 ποη 1[ἃ 

[δοῖτ, οπμπῖπο αο ΒΟπιμη 6556 Πονὶῖ, ΠῸ6 ΘΕ ΠῚ 

Εἰθοιε : δἵη ἀπ θη ΠῸ5 ἴΐα, τι ΒΟΠιιπὶ δυαΐ, σ0η- 

ἀἴάϊε. ρϑοσδὴς {αὶ αοά Β6πὸ [λοίαπὶ δϑῖ, αιδη - 
τὰ ἴπ ᾿ρ515 δϑί, Πθ Δ {ι8Π| 5ουνδηΐ. 

3. τὔπυμι ἰσίταν. σοηβίθυθὶ ῥ δίαιτα. οα]τΟν" 
ΠΙΠῚ ΡΡΑν 5. ΔΙΊ πιὰ ΡΘῚ ᾿ΠΟια Δ ΠῚ} 1π Δ ΠΙΠ]ὰ διὰ 
«Ια θυ τ, παι πη οι οὶ νΊ Ί]α ΠΕ]ὰ Θὲ γ ΘΠ ΘΠΊΘ115 ἈΠΙΠηΪ 

ἴῃ Τϑῖιπ. ἰπίθητῖο ΟὈΪ Δ Πσιιουῖ τ, πιιπὶ ΘρΙΥ ἴτ5 
58 ΠΟΙ οαΙΟ, δὲ σπ8 {Π1|ΠπῸ ἀπῖμηο Δοσϑί τ 1Ππ|- 

ϑγ Π10, ΟΡ δοιὰ 511, ΝᾺΠῚ 5ὶ νἰσθαπὶ απ αἰχ]- 

Πλι15. θοπα, ΠᾺΠ]}ιη} ΔΘ Ρ6]] Πα] Ἰοσιὴ ἱπνθηΐθηὶ 

Αἰ ΘοΙ ΟΠ 65. ΘΟ ΡΟΥ 5, ἈΠΙΠῚΟ ἴπ 5 ΡΟ ΠἾ5 ΟΟορα- 
ἴο,. πα]! πη 116. ΘΟ ΡΟ Χο ἀπάδγιαπι 1 Ἰ Πιιηὶ 

ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΙῚ {Ἰ] ΘΠ ἴ6. 51 ΘΠῚΠῚ 5506 ΟΠ] ΠῸ5 46 

ΑἸ Ρα5. Π] 56 ν 85 ΓΘ θτ15. ̓ ἸπΊθ πο ἀπῖπο οο- 
δ᾽ ΓΠλ115,. τ Δ ν 5115. {ΠῚ ΔΙ Ἰ{π1|5. ἸΠΟΙ 65 ΡΘΡΠηὰ-- 

ποηΐ δὲ ἀθϑι 65, πὶ πηΔ 16, ΒΘ Π5.}}115. 5π6 [ἀπ- 
οἴοπο ἀθγο οι 5, τοῖα πὶ πὰς σοσιταϊοπθ Προγθι : 

ῬΟΙΪΟΥῚ {πρὸ δὶ νἱσιιθυῖτ [π΄ ΔΠΙΠΊΟ ΠΟΒΙΓῸ Εν ΊΠι5 
ΔΠΊΟΓ, ΠΟ ϑραίϊπαμι Ταϊάθπι ἐἰ6 ΠΡΙ ἀ πῖ} 15. οοσὶ- 
τὰ Πα] πο} ἷ5 Γατιιγιιπὶ θϑὲ. Οὐοὰ 51 ᾿πϑιγΓΟΧ θυ ηΐ 

ν6] ρα! απ, ΠΠΠ|σῸ Δ ΠΙΠῚ] 51} }}πλϊτατθ θα θαιη - 

ταν, ΤὙγα Π) {112550. ΡΥ ΘΘβ Ὀ1]1π|5. Θ5ὲ.,. ἈΥΡΟΡΌ56 
[ΡΟ [ΟΡ ἃ5. 1Π] αν], ατι85. δὲ ᾿ἰρϑ85 Ορι!θη δ ϑιιηΐ, 

δὲ 1105 δ11ὰ [6 ἘΠΠτατ6 ΘΧ ἈΠ] ΠῚ, ΔΠ 511 1}6 Π} 6556 

ΟἸΘΡΙ 5, Πιι85. ῬΡ8 δία δἰ τι δἱοοϊζαϊθ τπᾶγοθ- 
βοιηΐ; οἱ 6886, τι οδὲ ἀρ ρΡγορ θίδι, νοοῖ 
Λυδία πη ϑομ]οοοἴα ), Πτι85. ΠΘ 5115 Ζαϊ θη τί θιι5 
ἸΠ5 ΟΡ  ἸΡῈ Ῥοϑϑὶὶ (116 στη ἱπίθοταβ αὶ πῸ5 οἱι- 
ΤΆΠ4Ο5. ὙἸΓῸ5. ἃ Παίαγα ΔΟΟΘρΡΘΙ 115), ἀΐτι6 6 χ 

ῖ Οοάϊοος ἄπο τουτῶν πλέον. αι Ἰοπρο τππὶις Νς5. 
χαὶ πάλιν ἀλλαχοῦ. 

Ὁ Ἄρρ, βθοιπάιι5 τύφου γὰρ παντός, ΑἸΙΖα πο ροβὲ 

ἄπο Ν55, ἐπὶ θατέρῳ μιηδαυιῶς. 

»ΈΜΕΙ πάντας ἄν. νοΐογος. φαασίιον ΠῚ πάντως, 

εἰν, καὶ πράττειν τὰ ἴδια, καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς 

χερσὶν ὑμῶν. Τύφου " παντὸς ἀπηλλάχθαι προσήχει 

τὸν ἀσχητὴν, χαὶ τὴν μέσην ὄντως χαὶ βασιλιχὴν 

δὲὸν πορευόμενον, ἐπὶ θάτερα μηδαμῶς ἀποχλί- 

γειν" μήτε τὴν ἄνεσιν ἀσπαζόμενον, μήτε τῇ ὕπερ- 

δολὴ τῆς ἐγχρατείας ἀχρειοῦντα τὸ σῶμα. Εἰ μὲν 
γὰρ καλὸν ἦν παρεῖσθαι τῷ σώματι, καὶ χεῖσθαι 
νεχρὸν ἔμπνουν, τοιούτους " πάντως ἂν ἡμᾶς χα- 

τεσχεύασεν ἐξ ἀρχῆς ὃ Θεός. Εἰ δὲ οὐ πεποίηχεν 

οὕτως, πάντως ὅτιπερ ἂν χαλὸν ἔγνω, τοῦτο χαὶ 

ἀπετέλεσεν" ὅπερ χαλὸν ἦν, τοῦτο ἡμᾶς 

ἀπειργάσατο, ἁμαρτάνουσιν οἱ τὸ καλῶς ποιηθὲν, ὡς 

Β ἔνεστιν, οὐ φυλάττοντες. 

Ἵν οὖν ὁ ἀσχητὴς τῆς εὐσεδείας σχοπείτω,, εἴ 
ἐν ΣΝ Ἡα  τος ἀρ Ἐς, 

μήπου κακία διὰ ῥαθυμίας ἐνεφώλευσε τῇ ψυχῇ, 

δια- 
, - ΄ "»Ξ ΄ 3 ΄ ς "-Ὁ- 2 

νοίας ἀπότασις ἐξελύθη, εἰ μήπου ὃ τοῦ Πνεύμα- 

ΟΞ: ς Ὁ ν κ ᾿" Θεὲ δ δ ἐν 
εἰ μήπου ἣ νῆψις καὶ ἣ πρὸς Θεὸν ἐχτενης τῆς 

τος ἁγιασμὸ ὶ ὃ ἐχεῖθεν ἐγγενόμενος τῇ Ψυχὴ ς ἁγιασμὸς, χαὶ ὃ ἐχεῖθεν ἐγγενόμενος τῇ ψυχῇ 
} 3 , ν 3 ΄ - Ψ᾿ 

φωτισμὸς ἠμαυρώθη. Ὥς εἴγε τὰ εἰρημένα ἀχμά - 

ζοι χαλὰ, οὐδαμῶς χαιρὸν ἕξει τὰ πάθη τοῦ σώμα- 
ὍΣΟ δῷ 

τος χατεξανίστασθαι, τῆς ψυχῆς 
ε ᾿ ΔΝ 
πρὸς τὰ ἄνω 

᾿ , τ μένεος ϑττοντ ᾿ς ἘΉΤ, 
ἀσχολουμένης, χαὶ οὐχ ἐνδιδούσης χαιρὸν τῷ σώ- 

μᾶτι τῆς διαναστάσεως τῶν παθῶν. Εἰ γὰρ, δια- 

( νοουμένων ἡμῶν τι πολλάχις χατὰ τὸν βίον συντό- 

νῳ λογισυῷ, χαὶ ἣ ὄψις χαὶ ἣ ἀχοὴ ἀνενέργητο » λογισμῷ, γις ἡ ἀνενέργητος 
ἔμεινε, καὶ ὅλη ἢ Ψυχὴ τοῦ ἐνθυμήματος ἔχεται. 

-“ δὶ -} , 5 7 Ἅ - - 

χαταλιποῦσα τὰς αἰσθήσεις ἐρήμους, πολλῷ μᾶλ- 
ξ τῶι σας ἤπῷ ππαν 

λον εἰ ὃ θεῖος ἔρως ἐναχμάζοι ἡμῶν τῇ ψυχῆ, οὐδὲ 
ἁ κ “- ι Η͂ , ΗΠ ῃ ων “» δ 
καιρὸν τῆς περὶ τὰ πάθη ἐννοίας ἕξομεν. Εἰ δέ 

᾿ σεν ἐπε θρτς ᾿ ΕΞ ῸΣΣ 
που χαὶ μιχρὸν ταῦτα διανασταίη, ταχέως τῇ τῆς 

Ἂς ὁ Ξ 
Ψυχῆς μεγαλονοία χατασταλήσεται. Τί γὰρ βέλ- 

τιον, εἶπέ μοι, μιμεῖσθαι τῶν δένδρων τὰ εὔχαρ- 

πα, ἃ καὶ αὐτὰ πλουτεῖ, χαὶ ἑτέρους ταῖς εὐχαρ- 
, “ἃ ΄ - - 

πίαις εὐφραίνει, ἢ παρεοιχέναι τῶν λαχάνων τοῖς 

ὑπὸ χαύσωνος χαὶ ἀνυδρίας μαραινομένοις, χαὶ 
τ " τ ς 

Ρ ἔἶναι, κατὰ τὸν προφήτην, ὥσπερ σεύτλιον ἧἥμίε-- 
λ - , ; " 

φθον, οὐδὲ ταῖς οἰχείαις χρείαις ὑπηρετεῖσθαι δυνά- 

μενον(χαὶ ταῦτα αὐτοτελῆ τὴν 
, , } Ὁ ΄ 

πείας δύναμιν παρὰ τῆς φύσεως 

τῆς οἰχείας θερα- 

ἔχοντας ): ἐξ ἣμι- 

γτϑοίλις, 

« Τπυ5 Μί5. πρὸς τὸ 

ἃ ἘΔΠῚ οἱ Ἀδρ. τογίῖας οὐδὲ μιχοὺν τῆς. ΑΠῚ φαασίιον 

Μ55. οὐδὲ χαιρὸν τῆς. Νέος τὰ παυῖο μοὶ Οοάεχ (ΟἹ. 
ἀνυδοίας ξηραινομένοις. 

ἄνω. 



ΘΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΞΤΙΟΕ, 

, »" ᾿ , » , “Ὁ ᾿ 

σείας δὲ τὴν φιλοσοφίαν ἐργάζεσθαι ψυχῇ μόνη, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ τῷ σώματι; Εἰ μὲν γὰρ "ἔξω τοῦ οὐχὶ χαὶ τῷ σώματι; μὲν γὰρ "ἔξ 

ἢ ᾿ ΕΈ ΩΣ 
σώματος χαθειστήχειμεν, ἀναγκαῖον τῇ ψυχὴ μόνη 
σπουδάζειν τὰ βέλτιστα. ᾿Επεὶ δὲ διπλοῦς ὃ ἄνθρω- 

πος, διπλοῦν εἶναι προσήχει χαὶ τὸ τῆς ἀρετῆς 

σπούξασμα, πόνοις τε σώματος, χαὶ Ψυχῆς ἀσχή- 

μᾶσι κατορθούμενον. Πόνοι δὲ σώματος, οὐ, ἣ ἀρ- 
γία, ἀλλὰ τὸ ἔργον ἐστί. 

Δεῖ μέντοι χαὶ τοῦτο σχοπεῖν, ὅπως ἂν μὴ προ- Ε 
φάσει τῆς τοῦ σώματος χρείας εἰς ὑπηρεσίαν τῶν 

ἡδονῶν ἐξοχείλωμεν. Εἰ μὲν γὰρ ἦν, ἐνδείᾳ διηνε- 

χεῖ προσανέχοντας, τὰς χαθηχούσας ἐχτελεῖν ἐργα- 
σίας τῷ σώματι, τοῦτο ἂν ἦν ἄριστον" ἐπεὶ ' δὲ 

λίαν ὀλίγων σωμάτων ἐστὶ τῇ τοιαύτη διαιτήσει μὴ 
χαταπίπτειν, δεῖ χαὶ νηστεύειν ἔμμετρα, χαὶ τὴν 
ἀναγχαιοτάτην ἐπιχουρίαν εἰσφέρειν τῷ σώματι" 
μὴ τῆς ἡδονῆς ἡγουμένης περὶ τὰ βρώματα, ἀλλὰ 
τοῦ λογισμοῦ τὴν χρείαν μετὰ ἀχριδείας ὁρίζοντος " 

χαθάπερ τινὸς ἐπιστήμονος ἰατροῦ τοῖς χαθήχουσιν τ 

ἀπροσπαθῶς τὴν ἀσθένειαν θεραπεύοντος. 'Γαύτης 
γὰρ τῆς διαθέσεως ἐν Ψυχῇ "γενομένης, οὐδὲν ὃ 
μετέχων τῆς τροφῆς, τοῦ μὴ μετέχοντος δεύτερος 
εἰς φιλοσοφίαν φανεῖται" ἀλλὰ τῷ μὲν σχοπῷ τὴν 
διηνεκὴ οὐ νηστείαν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἀτροφίαν 

χατώρθωσε᾽ τῇ δὲ περὶ τὸ σῶμα προμηθείᾳ τῆς 
ἀρίστης οἰκονομίας τὸ ἐπαινετὸν ἔχει. Οὐ γὰρ οἶδεν 
ἣ σύμμετρος ἀγωγὴ τοῦ σώματος χαὶ ἐγχράτεια τὰς 
ἐπιθυμίας ἀναφλόγειν, χαὶ ἀδάμαστα τὰ πάθη 
ποιεῖν Πλεονεξίας " γὰρ χαὶ τρυφῆς τοῦτό γε. Καὶ 

ταῦτα μὲν οὖν, ὅσον ἐχ τῶν τῆς φύσεως νόμων χαὶ Β 

μαρτυριῶν τῆς θείας Γραφῆς, “συστῆσαι τὸ νῦν εἰς 

διάσχεψιν ἡμῖν προχείμενον. ᾿Επειδὴ δὲ δεῖ μὴ μό- 
νον ταῖς τῶν λόγων ὑποθήχαις χρατῦναι τὰ εἰρημέ- 

να, ἀλλὰ καὶ πραχτιχοῖς ὑποδείγμασι τὴν συμθου- 
λὴν βεθαιώσασύαι, ἐπ᾽ αὐτὴν ἤδη “ βαδιοῦμαι τοῦ 

Σωτῆρος τὴν πολιτείαν, ἣν χατὰ σάρχα πολιτευ- 

σάμενος πᾶσι τοῖς εὐσεδῶς βιώσασθαι θέλουσι τύ- 

πὸν ἀρετῆς χαὶ πρόγραμμα τέθειχεν " ὥστε τοὺς 
λοιποὺς δρῶντας εἰς ἐχείνους τοὺς χαραχτῆρας, 

τὴν ὁμοίαν τοῖς ἑαυτῶν βίοις ἐναποτυποῦν ἰδέαν, 

οὐδαμοῦ τὸ ἀρχέτυπον τῇ παραλλαγὴ τῆς μιμήσεως 
διαστρέφοντας. Ὅτι γὰρ τὸν οἰχεῖον βίον ὃ Σωτὴρ Ο 
εἰχόνα πολιτείας ἀρίστης πᾶσι τοῖς αὐτῷ πείθεσθαι 

θέλουσιν ἔθηκεν, ἄκουσον αὐτοῦ διαῤῥήδην τοῦτο 

ὁ (οαϊοος αἰϊψιιοι ἔξω τοῦ σώματος. ΑΙοκ ἀτιϊοαϊας 

ἃ γυ]ραιῖ5. Μὸχ ἤθρ. βεσιηῆμι ἐπειδὴ δὲ διπλοῦς. 
ΓΒορ. βοσιιηά ας ἐπειδὴ δὲ λίαν. Μὸχ Ἀδρ. «ππαγτιις 

ἐστὶ τὰ τῆς τοιαύτης διαίτης, ὥστε μιὴ καταπίπτειν. 
ὁ Ἄορ. Ῥυΐπιις ψυχῇ γινομένης, 
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απ ἴα ταπίι ρᾶνίο, βο]οὸ νἱἀο οοι ἀπίηϊο, ἂς 

ΠΟ Θεΐαμη. ΘΟΥΡΟΙῸ ΡΠ] ΟΒΟΡ να. Ορνα πὴ αν 9 
Ετοπίμι δὶ [1556 1115 51Π6. σΟΥΡΟΥῸ οοπϑι αι, πὸ- 

ΘΟΘΘα ΡΟ ΟΡ ϊπγὰ αυιθθ τι6 ἃ ΠἾΠ0 5010 5ΘΟ ΑΓ ΘΙΊΙΙ. 

γογιπὴ ααϊα ἀπρίοχ οδὲ Πόπῖο, ἀνθ !οχ δεΐαμι 

ΘΟΠγΘΗΪς 6556. ὙἱΤ 15. δειι ἠτιπι, απο οἱ σουρον 5 

ἸΔΡοΥ 115, οἵ ἃ πἰπηθο. ΘΧΘΓΟΙ ΕἰΪἰ5. Θχοοϊαίιν. Τιὰθὸ - 

ΥῸ5. Δ ΓΘΠῚ ΟΡ ΟΥ5. ΠῸΠ 5ιιπὶ οἰ η}, 56 ᾿ρϑιιπι 
ΟΡΙΙ5. 

ἡ. Αἰσαθ δεϊαπι {Ππ|| σοπϑ ἀουαπάτιι σι, τ 

ΠΘ ΠοΟοϑϑδί [15 σου ΡΟΥΘ. ΟΡ ίθητιι ᾿πβοὺν ἰ ΠΊ115 
νοι ρ αι θιι5. ΝΣ 5ἱ ρουῦρθίπαην ᾿πθ απ βιιϑεϊ-- 
ΠΘΠ 65, ᾿ΟΒΘΘΙΏ115 (6 118. σον ΡΟΣ 5 οἤ Ἰοῖα ὀχ ρίθνο, 

ἀξίαιιθ ορεϊπνιη ἤθο Θ5561 : 56 ιοηΐαπ ρου - 

Ῥαϊιοὰ διιπὶ ΘΟΡΡΟΡὰ., “πιῶ. δ] υϑιηοΐ νίοιιι ποῖ 
οοποϊάδηϊ, ἀοἴγοο τι πηοάθναῖο 16} απ απ απ δῖ, 

τὰ Ἰδναπθ. ΠΧ ῚΠῚ6. ΠΘΟΘΘΒα ἢ ΠῚ ΘΟΥΡΟΥῚ αἰο- 
γϑη τη ; 5ἷς [Δ ΠΊ6 5. τ ψΟΪ ρα 5. π΄ ΘΠ] 15 

οἰδθὶ5. παι υιαχιια πὶ ἀτιοῖθ. νἱσθπὶ πη ρ] θαι, οί 
γα ΟΠ 6 ΠΘΟΘϑϑι[α τὶ ΤΟΥ ΠΉΪΠῸ5. αΠΠἸρΡ ΘηΤΟ ῬΡΔΘΘΟΥ]- 
βπῖθ., ἃθ σοηρηιθηοι" οἰτγα ὉΠ] 1 ΘΟΠΊ 56 ἃ -- 
ΟΠ ΘΙ ἸΠΟΓΘ ῬΘΥΙ ΕΠ Πυθα οὶ ̓π Πρ τα θὰ οαγαηΐο. 
Οὐ πι15. Θηἶ τ, ἃΠΪΠ10 δῖ. αἰΐθοιο, οἰ θιιπὶ διιμπϊ!, 

ἴπ ὨΙΒ1]0 ν᾽ ἀθ)ῖτιιν ἰμ [ον ἴον ΠῸῚ δι πηθ πε, «πα -- 
{πη ἀτπἰπὸὲ δα ΡΠ Οϑορ πὶ. Τπλὸ πος ἀὰ οοπ- 
5111} ΤΠ ΘΠ ΘΠ] 116 βρθοίαϊ, ΠῸΠ 6} απἰτιη ρου ρὸ- 
τἀππιηὶ τηοο, βοὰ ἱπθάϊαμη οἰΐαπι ϑουνανὶ τ, ἂς 

ΘοΥΡουΐ ργοβρίοἴθπο Ἰαιιθ πὶ σοπβϑααΐταν ἀἰβρθη- 
δ ΓΟ ηἷβ ΟρΕηγο0. ΝΟΠ πηι πη δυαι15. ΠΟΥ ΡΟ 5 
νἱοῖα5 δὲ ἀΡβεϊηΘ τα 5ο θη! οαρ᾽ ἀαῖο5 ἀσοθπήθγο, 

ἃ0 ΠΡ ἀἴπὸ5. Ἱπάοιη 5. νθάάθνο, ΠῸς οπῖπι ὃχ 
οἰ θουτιι γϑάιιπ δ ητα ΟΥἸιι", οἱ οχ ἀο] οἰ 5. 1)6 

15. 5815, οἵιπι δαὶ σον πιαπάτιην οι πϊιπο δχὰ- 

Πλϊ πα πάτιπὶ ΠΟΙ Ϊ5 ΡΟ ΡΟβί τι Θϑῖ, δ Ποῖα πὶ το 
δὲ οχ πϑῖινο Ἰορῖθιι5., οἵ ὃχ ἀϊνίπα ϑου ριινο 

τοβυϊ πη ΟΠ ἢϊ5 ῬΥΟΓ] πλῈ5. 56 οἴμπὶ θὰ αἰ ἀἴοῖα 
ϑιιηϊ, ΠῸΠ γΘΥῚ5 ἃσ ΠΟ ὨἾΕ15. 50] τι δ᾽ ΠΠγο, 56 

οἰ οΔοΙτι5. διϊα πη. ΦΧ ΘΠ] 15. 50 Π ΘΠ Πα ΠῚ ΠΟΒΙΓΔ ΠῚ 

ΘΟ Πᾶν ΟΡ ΘΙ δ θ ΘΕΪα ΠῚ 511, δ ᾿ρβᾶηι Ἰὰ πὶ Ρ]Ὸ - 
δνθάϊαν βουναῖουῖθ ΠΟΒΙΡῚ ν᾽ ΠῚ “τι 1, ἴῃ σαΓΠῸ 
ρα πϑαοίαπι, ΟΠ 115. θἷθ γίνου ν θη 115. νἱν- 
{15 ΓΟ πὰ ἢ ἃ ΘΧΘΙΏΪΔν ῬΥῸΡΟΒαΪ, τὰ το] αὶ 
σοπϑρθοῖα ἰὰς ΘΠ δ, 5᾽ 1] 6 ἴηι ν τα διιὰ ΓΟΥ Π ἃ ΠῚ 

ΧΡ ποΡο ἴ, Πιιδήπαπι ἤθ6. ΘΧΘΗΊΡ]αν αϊνουθα 

ἃς ἱπηραν! ἱπηϊτατοπθ ρουνουίθηιοβ. Νὰπι ατιοεὶ 

»ὕΣ]πὺ5 Μϑ5. γὰρ χαὶ τροφῆς τοῦτό γε. 

ς Ἑδτεὶ συστῆναι τὸ νῦν. Αἱ Μϑ5. χιυΐπαιιο συστῆσαι. 

Τρ ἄοπι ἄϊιο Μ95. ἡμῖν προχομιζόμιενον. 
4 Ἄρα, ῥυϊπιιιο βαδιοῦμιεν. ΑἸϊαιια το γ»ο5 1 ἄτιο ἍΠες, 

χαὶ προγραμυὸν τέθειχεν. 
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᾿δ1 ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΤ 5. 

Θογγαΐου 508 1Ὲ ἰρϑῖτι5. ν τατπι ΟπιηἾθι15 ᾿ρϑὶ Ομ θπι- 

Ῥόραᾶνθ ψο θη θιι5 ρΡΟΡΟΒΌΪΕ ᾿πισΊ Π 6 πὶ ΥἸ[8 ορίῖ- 

τη86, ἃ] ἰρϑιιτὶ ἄρον πος ἀθοθηΐοπι : δὲ σιεῖς 

δηΐπι, ἱπαυ, πεΐλιὶ πιϊγιϊςι αἴ, τι 6 5θαπαίτι, πανιὰ 

ἐπα Ποὰπ5. ΘΟ ΡοΥΘαπ 56 6 ΠῈϊ γϑιοπθπὶ ( δγαΐ 

δηϊπὴ ΟΠ ΠΙ 115. ἐπ ρου νὰ, σα πὶ ΠΟΠΊΪ ΠῚ ΠῚ. ΠΙΙΠῸ 

5ΘΟΙ Π11ΠῚ ΠΟΥΡῚΙ5 ἴῃ (2615 6556 ΠΟΙΠΠῚ 511), 566 υἱ- 
126, φααηταπι ΠῚ Ροῖοϑι, ΔΟσ ἃ [ἃ ΠῚ πη {10 Π6Π|. 

5. Οποιηο40 ᾿σιταν νἸΧῚΣ βογνάῖοι" Ποϑίθι", εἴ 

«αοιποάο ἐοηνθυϑαῖη5. ὁδὶ ἢ Ρδοοαῖαμ. 4υ] 6) 
ποη δεῖς. Οὐ δηΐπὶ ἃ ρϑοσαῖο νἱποὶ ΤΠ ρο- 
{5561} 4αϊ νογῸ πιοπάδοῖππι ν᾿ ποῦῦθῈ νϑυὰ- 
ἴδ πὶ ῦ 4αϊ ἀδθ 6]! αγϑέιν ροθητία. ἃ} ἱπΠνπιϊταῖο ὃ 
δας “ιοπιοάο χιοά ποὸπ δέ, ἰὰ αι οθὲ 5ιρ6- 
γάϑϑοὶ ἢ Ποιι5 ΘΠ ΠῚ 5ΘΠΊΡΘΥ δϑῖ, πα] πηάτι6. Παροῖ 

οχϑιϑίοπαάϊ τθιηριι5 ΠΠπηϊ τα π πῈ., ΠΟ ΠΠΠΘ πὶ ὉΠ] 1ΠῚ 

ἀμ , ῬοοσαΐΠ ὙΘΙῸ ΠΙΙΠΙ 18 ΠῚ δ5ῖ, ΠΘΙΤΘ 
ἦπ 51|ὰ ᾿ρϑίτι. βιθϑίδπια ἀθργθ θη τειν". Υ Θυτι Πὴ 
ἴπ Ρδοσ ΠΕ θι5 τηαρῖ5. Τα πὶ ἴπ ᾿ρ515 ΓΘΡι15, {τι 
πα ]6 αιπὶ, ρὸν Βοπὶ ἀδίδοξι πη. 50 5156 5, 6α}}-- 

σἴποιη δρὶγ τα  ]θ πὶ ΡῸΡ 1 1|51115. 1πὲ ρΥἽ ΠῈ}1, 4185 

7αβει εἴα Παπιῖηθ ἀἰββο ν᾽ τα, οὐπὴ Ππχ πὶ ΤΟ ΠΟ ΓΙ5 
᾿ποθαΐ, οἱ θοιβαρ ἀπγοηξ, ααπιάϊι. ἐδ] τοῖα ἄπι- 

γὰαπί. Νάπι σοϑϑαπίθιι5. ᾿Γαν 5. ἀΟΕΟΠΙθι15, Δ ΠῚ 
Ρδσοαιϊ σαι θϑίαπεῖα δῖ πα! δείδτι ἀοἸδίιν οἵ ὄνὰ- 
ποϑοῖς, Ομωσοί ὁπῖπι, Ἰπ 4111, μοοσαίιηι ἐἰ{{ι5, 

οἰ ποι ἱπνοπίθίι ; δα πιϑὶ δἰ οἱ ΒῸΡΡΙ ΟἿ τ ΠῚ 
ῬΘΟΟΔΠΠΡιι5. γοϑουνα πη 510 ΟΡ ροοοαϊα,, 5] 1716 
ῬοΡοίθιιθ οὐ πο τι5 ΟΡ ἐπὶ τὰ Γ65 ΘΧΒΡΘΟΙΆ ΠΑ 15, 
Ῥοοοαίιίην ἰρίττ ποτὶ [έοῖζ, τιθηιιθ ἱπινοτεῖπ5. δ5ΐ 

εἰοῖιις ἱπ ογῸ ὁ}πι5. 56 σοηῖλα ΘΠ] Τα 15, Ρᾶῦθη- 

εἴα, θϑπι σητα1155). τη ΠΘ ΘΕ 1Π|5.» Βαϊ πη  Πἰ Δ 15.» 

τοπιϊτα 5, παι} Π τα 18,. ΡΥ θη 1165, ΘΓ τιπῸ νΘ1}00 δ48 

σἰγτιεῖ5. σα] αβουτη]τ16 ΘΧΘπηρία. ππα]τὰ ῬΥΘΡΡΌΪΕ, 
ἀπε οἴαγο γθοθηβοπέμι ἵπ ἘνΔΠΒ6 115. ΤΘ ΠῚ Ε]5 
αὐϊάθην δὲ ῥαιθπεῖαθ, οαπὶ ῬΘΥ ΆΠΕ Ταάεουιπι 

Ἰηϑ ἀἴα5, 4186. ῬΟΝΓΘΥ ἸΟΓιι ΠῚ 1Π᾿ ΠΥ αὐ τι ΠῚ τη ΠἰΕι-- 

ἀἶπθ 5θμ ρου σοπίορεθαπι Πδρτα ρυϊονα. ΑἸ] 6 

δϊαμι οαπὴ ΓΘ αγσῸ: ᾿ρ505 [ΘΠ 161, δο πὶ νἸ40}1-- 

ὁ Ἄδα. βοοιιπᾶιις ἦν γὰρ ἂν ἅπασιν ἄπορος. Νεε τὰ 

ται]το ροβὲ οάοχ 00]». πεπολίτευται ; ἄκουε συνετῶς " 

ἁμαρτίαν, εἴ ψιοπιοαῖο δοπνονϑαίμς δεῖ ἢ αμαϊὶ δαρίεη- 

16)", εἴς. Μοχ ἅτιο 95. δικαιοσύνη τῆς ἁμαρτίας. 50}- 

ἱπᾶάς ἄπο Μ,55. πῶς δ᾽ ἂν ἡ δύναμις. 

ἐΠΙμᾷ, ἐν τοῖς δρωμένοις, 46 Ῥεγβομῖβ ἀσοϊριοπ πὶ 

6856 Ῥαϊαί νἱν ἀοοιῖβοιπηια (οπιθο [5 ι5, βδίσψιιθ πιιηο 

Ἰοοιπα ἱπιογργοίαϊαν : Οἴεπι ρεσοαίιπι ἐπ εἰς ῥοΐϊιις 

511 φιιὶ ἴρϑισι ρον ρει απ, Ζιιαπὶ ἐπι ἰὶδ χεὶ ἱπάᾶϊε ἱπ)ινία 

“ἰαπιποήιια αβἘέ οδιιπτμι" ,. Ποπεσιϊ γϑοίίψιιΘ. οαγδηίϊα 

δαοὶςίοπίϊαπι Πιανεπς. ΝΟΣ Δ οϑϑιῖ Οοάοχ δἰ 111 ἄπο 

νοερὸν, τῷ δὲ φωτί. ἘΔῚΠ οἱ ΜΙ55,. πόπημ]]} νοητὸν, τῷ 

ΘΟΑΡΡΑΘΘΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 

» , ἯΩ “ 

διδάσκοντος "᾿Εάν τις γὰρ, φησὶν, ἐμοὶ διαχονῖῆ, 
ἘΡΕΣΟλόθα Γῆς ἘΣ τ τὰ δὴν ἢ 
ἐμοὶ ἀκολουθείτω, οὐ τὴν χατὰ σάρχα δηλῶν ἄχο- 

΄ χ Ἢ : - -“- - λούθησιν (ἦν γὰρ “ πᾶσιν ἄπορος, τοῦ Κυρίου τανῦν 
3. » - ΠΈ ᾿ - 
ἐν οὐρανοῖς εἰναι χατὰ τὸ σῶμα γινωσχομένου), ἀλ- 

ν ᾿ 5 “Ὁ - "Ὁ 

λὰ τὴν ἀχριδῇ τῆς πολιτείας χατὰ τὸ ἐγχωροῦν 

μίμησιν. 

-Ὁ .Ψ Α - ΄ω 

Πῶς οὖν ὃ Σωτὴρ ἡμῶν βεξίωχε, καὶ πῶς πε- 
"ἡ τ: Ἅ ΄ Η͂ - 3 ΄ “ δὴ πολίτευται ; Ἁμαρτίαν μὲν οὐχ ἐποίησε. Πῶς γὰρ 

᾿ « » ᾿ -- - 

ἂν ἣ δικαιοσύνη τῇ ἁμαρτία ἡττήθη ; πῶς δ᾽ ἂν τὸ 
τέϑαρ ἀτε, τ 

ψεῦδος τῆς ἀληθείας ἐχράτησεν ; πῶς δὲ ἣ δύναμις 
Χ Δ “- ΕἸ δι , Ω “- Ἂν ιν »βὴ 

ὑπὸ τῆς ἀσθενείας κατεπαλαίσθη; ἢ πῶς τὸ μὴ ὃν 
ψΨψφ» δι ͵ " « 2 Ἶ Γ ΘΔ. μι 

τοῦ ὄντος περιεγένετο; Ὃ μὲν γὰρ Θεὸς, ἀεὶ ὧν, 
᾿ - ς ἐΑΞῇ . [ καὶ τῆς ὑπάρξεως ὅρον οὐκ ἔχων, πέρας οὐ προσιέ- 

« ὯΙ , 4 μενος. Ἢ δὲ ἁμαρτία ἐστὶ μὲν οὐδέποτε, οὐδὲ ἐν 
ΤΣ Ξ ἔνα 

ἰδία ὑποστάσει χαταλαμθάνεται. ᾿Ιἶν δὲ τοῖς δρῶσιν 
Ε .-" ἉἌ - - 

αὐτὴν μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ' δρωμένοις χαχῶς ἀπολεί- 
Δ ΕΙΣ Ὁ τα: " 

ψει τοῦ χαλοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχουσα, σχότος τυποῦ-- 

ται τοῖς ἀδικήμασι νοερὸν, τῷ δὲ φωτὶ τῆς διχαιο- 
, , τ " 

σύνης διαλυόμενον᾽ τὸ γὰρ φῶς ἐν τῇ σχοτία φαίνει, Ἵ τῆ ς ἰβῶν: τς 
καὶ τῷ πέρατι τῶν ἀτοπημάτων συνδιατρέχον. Πε- 

, Η͂ “- “ " κε παυμένων γὰρ τῶν πονηρῶν πράξεων, χαὶ ἣ ὕπαρξις 
ἜΡΙΝε " : 

τῆς ἁυαρτίας συναφανίζεται. Ζητηθήσεται γὰρ, 
᾿ Ρ ΓἌΑΑ, ἀπ δος -: 

φησὶν, ἣ ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ " χἂν 
᾿ » ς ΄ὔ 

ἡ ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι τιμωρία τεταμιευμένη τύ- 
Ξὰ ἐξ ξ ε 

χοι τοῖς ἁμαρτάνουσι, καὶ ἄλυτος ἣ ἐπὶ τοῖς ἀδιχή- 

Ε 

ε 
μᾶσι χόλασις. Ἁμαρτίαν τοίνυν οὐχ δ ἐποίησεν, 

5 ΄ Ζ' “- ᾿ τ 

οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. ΜΙ αχροθυ- 
, μ. ᾿ Ρ; ,ὔ 

μίας δὲ, καὶ ἀνεξιχαχίας, καὶ χρηστότητος, πραό- 
' ν 

τητός τε χαὶ φιλανθρωπίας, καὶ ἡμερότητος, ταπει- 
; ᾿ 

νοφροσύνης τε χαὶ φρονήσεως, χαὶ πάσης ἅπαξ- 
ΧΩε 8 - λλὰ ἮΈ δὰ γοεὶερ μὴ 

απλῶς ἀρετῆς πολλὰ παρέσχε τὰ ὑποδείγματα, 
ἅ με ἐν τ - Εὐ ελί Ν ΡΞ »" ε ,ὔ 

περ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις σαφῶς διηγόρευται. Μα- 
ῇ ἣ το ξρνοῶς μόνον τὸ ρόφάντιν. ἀν 

χροθυμίας μὲν καὶ ἀνεξιχαχίας, "τῷ φέρειν τὰς 

Α 

τῶν Ιουδαίων ἐπιδουλὰς, ἀεὶ ταῖς ἑξῆς ὑπερθολαῖς 

τὰ πρότερα πονηρεύματα χαλυπτούσας. χαὶ ὃ" διε-- 

λέγχειν μὲν αὐτοὺς ἠρέμα, ὅσον στῆσαι τῆς πο- 

νηρίας, ἀμύνασθαι δὲ χαὶ ἐπεξιέναι οὐδὲ χατὰ μι- 

φωτί. ΒαΡ᾽η4ε ἄπο Μ85. οἰιπὶ Ὗ 955. ἀτιπημάτων συμ.- 

παρατρέχον. 
8 Νείογεβ ἄτι ἸἰΌτὶ ἐποίγσεν ὁ Χριστὸς, οὐδέ, 

ἃ ἘΔΗΙ τὸ φέρειν. Αἴ Μ85. ἄτιο τῷ φέρειν. 

»Ἔερ. 5εσιηάιι εἴ 611 διελέγχει, Ν οἴοτος ἄπο Ἰ1- 

Ῥετὶ διελέγχειν, δὲ ἴα Ζαοάαδ Ἰοσῖταν ἴῃ Ἀδρ.. ἴογεῖο,, 

564 βεοιπάα τπᾶπι : ἈΡῚ Βα ρΡυ]οπἃ ἐδὲ γόουϊα τῷ, ας 
511 τῷ διελέγχειν, φιο πη πηοάτιπι βου ρίου. Ἁ]]αιαπίο 

πίε αἰχὶς τῷ φέρειν. Μοχ 61 ταῖς εὐεργεσίαις τὴν 

ἐχείνων ἀπανθρωπίαν χαὶ νιχᾷν ταῖς. Ἀδρ. φυαγίαβ αἱ ἴῃ 

οοπίοχτι. Ὑ᾽ οου]α χαὶ ππα]ὸ Ἰοσαΐα ἔπογαξ ἴῃ τα] σαῖῖς, 



ΟΟΝΘΒΤΙΎΌΤΙΟΝΕΒ 

κρὸν, ἀλλὰ φιλονειχεῖν ταῖς εὐεργεσίαις τὴν ἐχείνων 

ἀπανθρωπίαν νιχᾷν, καὶ ταῖς τῶν ἀγαθῶν χορηγίαις 

τὴν τῆς πονηρίας “ ἐπίτασιν ᾿ χαὶ τὸ τελευταῖον, 

σταυρὸν ὑπὲρ τῶν σταυρωσάντων αὐτὸν ἀναδέχε- 

σθαι πραότητος δὲ χαὶ ἡμερότητος, τῷ πάντας 

προσίεσθαι μετὰ τῆς αὐτῷ πρεπούσης χρηστότητος, 

καὶ θάρσος ὁμιλίας παρέχειν οὐ τοῖς σπουδαίοις 
“- ΕἸ , , ΑΙ 2 νὼ ΔΝ ΤΡΚΣ τ }) 

τῶν ἀνθρώπων μόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ οἷς τὰ αἴσχιστα 
ΕῚ , ΄ς Ν [} Ω͂ Ὁ " 

ἐπιτηδεύειν φίλον χαὶ σύνηθες. Οὕτω γοῦν πόρναι 

καὶ τελῶναι προσίεσαν, οὐχ ἵνα τὸ νόσημα τῆς 
ἀλαγνείας ἢ τῆς φιλαργυρίας αὐξήσωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα 

τὸ νόσημα τῆς ψυχῆς ἀποτρίψωνται. Καὶ οὐ 
δύοντο μᾶλλον τῷ συνειδότι τὴς πονηρίας, ἢ 

χατε- 
ἐθάῤ- 

ῥουν τῇ ἐλπίδι τῆς θεραπείας. Ηὕρισχον γὰρ καὶ 

τὴν πεῖραν τῆς ἐλπίδος ὑψηλοτέραν. 'Γῆς δὲ φιλαν- 

θρωπίας καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ τίνα τὰ ὕπο- 

δείγματα ; Ἄρτι μὲν ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῖς ὑπὸ ἐνδείας 

ἐχλυομένοις τράπεζαν “αὐτὸν σχεδιάζειν ἀμφιλαφῆ, 

διπλὴ δεξιούμενον, τῷ τε ἀφθόνῳ τῆς χρείας, χαὶ 

τῷ παραδόξῳ τοῦ πορισμοῦ " ἄρτι δὲ ἐπὶ ' τοῖς χει - 

μένοις σπλαγχνίζεσθαι,, ὅτι ἦσαν ἐσχυλικένοι χαὶ 

ἐῤῥιμμένοι ὡς πρόδατα μὴ ἔχοντα ποιμένα - καὶ 
ἰᾶσθαι μὲν σωματικὰς ἀσθενείας, λώδας τε μελῶν, 

χαὶ πηρώσεις ἐπανορθοῦσθαι " λύειν δὲ καὶ ψυχι- 

χὰς ἀῤῥωστίας, χαὶ ἁμαρτημάτων ἀλύτους δεσμοὺς, 
χαὶ στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων , ἃς πρὸς 

τὸν πατέρα τῆς ἁμαρτίας τὸν διάδολον πεποιήμεθα. 

Ταπεινοφροσύνης δὲ ἡλίκα τὰ ὑποδείγματα ; Τὸ μὴ 
μόνον ἑλέσθαι σάρχα περιθαλέσθαι, ἀλλὰ ' γὰρ καὶ 
ταπεινῶν, κατὰ τὸ παρὸν σχῆμα, γονέων παῖς, 

τὸ μὲν γενέσθαι, τὸ δὲ νομισθῆναι" γενέσθαι υὲν 
τῆς μητρὸς, νομισθῆναι δὲ τοῦ λεχθέντος πατρός. 
Φρονήσεως δὲ, ἐ τὸ ἄρτι μὲν διελέγχειν τοὺς Σαὸὃ- 

δουχαίους διαγελᾶν τὴν ἀνάστασιν πειρωμένους τῷ 

πλάσματι τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν ἐπὶ μιᾷ γαμετῇ τε- 
θνεώτων. Ἄρτι δὲ τοὺς μαθητὰς τῶν Φαρισαίων 

μετὰ τῶν ἩἫἩ ρωδιανῶν χαταισχύνειν, ἡνίκα τὸ 
ἀμφίκρημνον ἐρώτημα προδαλλόμενοι, εἰ δέοι 
χῆνσον Καίσαρι δοῦναι, ἢ οὗ, ἀπόκρισιν ἐδέχοντο 

περιδέξιον, ἐφ᾽ ἑκάτερα ἑλεῖν τὴν ἐχείνων ἄνοιαν 
δυναμένην, οὐχὶ δοῦναι, ἀλλὰ ἀποδοῦναι προστάσ-- 

ὁ Τὐηιι5 Μϑ5. δὰπὶ Ν᾽ οθ5. πονηρίας ἔνστασιν. Μοχ Οο- 
ὅδχ (01. αὐτὸν ἀναδέχεσθαι. Ν᾽ οΞ511 νοίιβ ΠΡῈν ἀνα- 
δέχεται. ΑΙ Μϑ85. εἰ δἀϊὶ αὐτὸν καταδέχεται. 81 
ῬῈῚ ψεΐθιιεβ ΠΠγῸ5. Ἰϊσογοῖ., τπα!]οπὶ ἰδρόγο χαταδέχε- 

σθαι, αἱ ο5βθξ τῷ χαταδέχεσθαι, «ιιοπια “πο τη ΠῸΠ 

Ἰοηρο διιοίου βου ρϑιῖ τῷ πάντας προσίεσθαι. [{ὰ Θπῖπῃ 

μαθοπΐ νϑΐθγοβ ἄπο Πρ, πὸπ αἱ να]ραιϊ! τὸ πάντας 

προσίεσθαι. 
ἃ Τπιι5 Νί55. λαγνείας χαὶ τῆς. Νοο ἴτὰ πη] το ρμοϑὲ 

Οοάοχ 00]. ψυχῆς ἀποῤδίψωνται, ποῦ ἴΐα τοοῖο, 51}- 

δῦ 

οοὺ 4υδπέμηι Οριι5 Θγαΐ, αἱ ΘΟΓΙΠΊ σΟΘΓοοΡΓ δὲ τηὰ- 
ΤΙ πιταΐθπι, ΠῸΠπ αἰ Θἰϊα πὴ 608. αἱ οἰβοθγθειν", δι 
ΤΘῸ5 ΡΘΡΆΘΟΡΘΕ γ6] ἐαηε}}Π, 86 αξ ΒΘ ΠΘἤο 15 

ἹΠΟσιιπι ἱπἢπ πη  Πἰ ΓΔ θ μὰ, δὲ θΟπουτ πὴ ἰΔΡΘΊ ΟΠ 6 
τη δ ἢἰ ὰ π 6 ἢ} πα εἴα ΘΟΥ μη ὙἸΠΟΘΓΘ ΘΟ Παγ6- 

τὰν. Αἀ Θχεγθηλι πὶ ΘΕϊα πὰ ῬΥῸ ΟΥπΟ Πα Π ΕἸ} 115 56 
ον σιταν. Μαπβιιθειν ηἰθ διιΐθη δὲ θη 115, 
ΟΕ ΠῚ ΘΠ Π65. ΘΧ ΘΟΠΥΘΠΙΘηΙΙ 51}}] θοπι τ π!αΐο δά-- 

τη ἶδὶ ἔ,. ἃς ΘΟ]]Ο πο πα ρει! ΠΠρουταΐθηι, ΠῸΠ 

ὙἱΡῚ5. ΡΡΌΒ 5 πη0 6100, 56 115. δεΐαπη, «{]]}ι5. συ ἴα 
τὰ  βϑί πγὰ ΓΔ Π} Πὰν ΐα ορὰπης ἃ σοπϑιιθῖα, Πα π6 
510 ΔΟΘΘββθυΠ 5οουία Ὧ6 ρα] ]οα πὶ ; ποπὶ τι ΠΠ|01-- 

ΑἸ Π|5 ἃὰ} ἀν. 185 πον ιιηι ἀυρογθηῖ, 56 αἱ ἀ6- 

τογβονθηὶ ΒΙΟΡθιιη) Δ Π1886. ΝΟΩΠΘ. Πηλσὶ5. Θ0Π- 
[ἀπά δ! σα πειν" ΘΧχ ΠΟ ΙΕ]. δι185 ΘΟ ΠβοΙ ΘΠ ἃ, {πᾶ ΠῚ 

π᾿ 5606 πιϑέ θα οοπῇάογοπι. Νὰπι ἱπνθηϊθρθαηὶ 

ΘΧΡθυἸΘπιϊλ μη 506. δ πὶ Δ] ΠΙΟγΘ πη]. ΗΠ [4115 

4ΌΟ4 116 δὲ Πηβθυ σον 186, σα πὰπο Πα 61 [πη 
ἴῃ ἐἰβϑουῖο οοη ἔθου ΘΟρΡΙ Οϑἃ ΠῚ ΠΙΘΠ5Ὰ ΠῚ 6Χ ἴ6η1- 

ΜΟΝΑΒΤΙΟΐΙ͂Ι, 

ῬΟΓῈ σΟηβίΡ χ᾽, Θοϑήιθ ἀρ] 1 οἾ 6" Δοσορὶῖ, τὰ 

ΘΙ ῚΙΠῚ ΠΘΟΘΘΘΔΙ ΑΓ) ΟΟρἃν. {1 ΠῈ ἸΠ50] 6 ΠΕ 510- 

Ρεάπαπαϊ πιοάο ; πη νΟΙῸ, ΟἸ ΠῚ ΠΝ] 56 [15 δϑὲ 

7οθητιπι, φιος αἰ 5 ρθυβὶ θϑϑθηΐ δὲ ἀἰββιραι νοὶ 
ΟΥ̓65 μᾶβίογθ οαγθηΐθβ, Θ᾽ ΟἿ ΠῚ 5 Πα αν} ΘΟΥΡΟΥΘᾺ5 

1ηΠ να 165, οἱ νι αΐα ἀο πη 1 ἴὰ τ γα γα - 

᾿πίοσγαν,, Θιη{π6., 4ιια πο δὲ ἈΠΙΙΩΪ ΠΠΟΥθΟ5, 

οἵ 1Π6 5501} 111 ρϑοσαίουιπ) γί ποι]α, δὲ νἹο]θ πΐδ- 

Λα ῬΔοΙΟΠιιπι ΟὈ] σα 0 Π65, {1185 οαπὶ αἰ θο]0 
Ρδοσαῖὶ ραγθηΐθ ΘΟΠ ΓΑ ΧΘΡΆΠΠιι5, (Ἰ550 ᾽ν 11. Οδητα 

δαΐθιη. ΘΧΒΙ θυ Πα μΉ Πα {15 ΘΧθπιρ]α ἢ ΕἸδηΐηι 
ΠΟΠ ΘΔΓΠΘ 50}1ππὶ 1Π6|1|1, 5644. ρᾷγθητα. ΘΕΆ ΠῚ, 

ΡΓῸ βγαβθητ ΘΟΡιι ΠῚ δίαξιι, Πα πη Π] πὶ ρᾶ τ πηι ἤυὶ 

{Πππ|5,. ΡΥ π Ῥιανὶ ν ]αῖ : ΠθυῚ φαϊάθπι, πιᾶ- 

{15 : Ῥαϊανὶ ἁὐιίθιη, 1ΠΠ1π|5,. 41 μάΐθι θὲ ἀρ 06}]ὰ- 
τι5. Οὐοῦ Ργιιἀθητς ὃ οἴπὶ π]040 ϑδἠαιιοῦθοβ, 

41 φαυράδπι βθρίθηι. ἔναϊγαμη. νἱτὰ {ὨΠΟΙΟΥ ΠῚ 

πὰ ΐπ15. δὲ δ] βάθη. τπχ ον 5. ΤΩΡ ΓΟΥ 1 ΠῚ} ΠΟΙ ΠΊΘηΪΟ 

ΓΘΒΕΙΓΓΘΟΙΟΠΘΠΊ ᾿γΓΡ 46 ΓῸ σΟΠΑ απ", γϑ[αϊανε 5 

πηοο ῬΠΑΥΙΒοΟγιι πὴ (Ἰβο ρα !]ο5 ἀπὰ οαπὶ ἨθνΟἐΪὰ- 
πὶβ ῥπάογο αἰίθοιε, αὶ ἀπορεῖ πᾶς δὲ σαρείοβα 

]αιιλι. 
3. 

τ, 

αι], 9. 

36. 

ΔΙΖείλ. τ3. 
855 

Μαεῖλι, χα. 
25. 

ἀιιθΒ:]0Π8 ργοροβίία : δίιεπι (ἰϑϑαγὶ αν ΘΟ ΘΕ γριά. ν.15. 

ἱπάὸ ἰἄδπη Νῖβ. ηὕρισκον δὲ χαί. 

ὁ δῖ. ΟΡ βϑουπάμ5 οἱ ἔογέϊιθ, ΠΟ τπηὸ ψΈῦΡῸ 

αὐτοσχεδιάζειν, αὐ ΞοΥΊρ5 1: Οὐτα Βθἤβιιβ, δὲ απ ἴπ γα]- 

δι5 Ἰορίταν, ΠΡ ἀομὰ εἀὶ δεξιουμένην. Ν' εἴοτε5 ΠΡυῖ 
δεξιούμιενον. 

ΤῊ ὁοαϊα γὰρ δἀάϊτα οϑὲ οχ ψϑίουῖθιβ φαασίιον 11- 

Ῥτῖ5. 

8 δα. βεοιπάιις τῷ ἄρτι. ΑΠῚ Μ85. οἵ 61 τὸ ἄρτι. 

ΤρΙ ἐπὶ (Ο]Ρ. ἐλέγχειν. εο ἴζα παι] το ροβὲ ἰἄοπι Νς, 
ἐπὶ υνᾶς γαιμετῆς. 



7υϊὰ. 

7Ζης.2 

1υίω. 

τδ0 

ορογίθι, ἀπὸ τιθτι, ἈΠ Ι σΠΠΠῚ ἉΠΟΘΡΒΖῈ16 ΓΈΒΡΟΠ- 
511Π| ΔΟΟΘΡΘΙΠξ, 40(1 οἴιπὴ ΠῸΠ ἐἰα}1, 564 νά αὶ 

ῬιδοΙρονθῖ, ροῖθγας πΓΓΆΓ 16 μάν τθ ̓ΠΟστι πῇ ἈΠ 6 Π- 
συ 21ν ἘΠ} Τόβθοῦγο. θα Θηΐμπη, παι, {π σι 

(ωςατὶς, (ἰΦϑατὶ ; (ἰδυῖα. ΘΠΪπὶ ΘγαΪ ΠΕΠ}]5Πη18, 

Οὔ] 115 ἸΠΠ ΑΘ Ὶ ΠΟ ΠῚ ἃ ᾿Π5ΟΡΙΡΊ]ΟΠΘΙΙ [ογ θα . 
6. Ελ Παρ ϑιιπὶ ΡγΈθΟΙριιδθ ΔΠΙΠῚΪ ὙἱγΠπιΐθ5, εἴ 

ῬΓΈΘΙΘΥ 1185 1120. ΘΕᾺ ΠῚ 1Π|Π1 Π|{15. ῬΑΡ 115 Ρ] ΓΒ 

41 σΟΡΡΟΡ5. {ποῖ δὲ παπίε οχϑίαπὶ ἄοῖοβ ἢ Οπὰ- 
ΤἼ1Π1 ΟϑΘ θη γι σαῖιδα ΠΙαΧΊΠῚ6. Ι] πη} δοῖ 

ἐ5τνὸ ΘΧΘΗΊΡΙ ΠῚ. [πῃ Ρυϊπηα αι θη οοἴαϊθ βα  ἀἸΠπι5 
ῬΑΡΘΏ ΠΡ Ὲ.5, ΟΠΊΠΘΠῚ ΙΔ ΟΓΘ ΠῚ ΘΟ ΡΟΓΆ]Θ ΠῚ ἰθ πὶ ἃ0 
ΟΦ ΘΗ ἈΠ ΠΟ ΟἸΙΠῚ ᾿})515 505 11 Ππ||11. (ΠῚ ΘΠΪΠῚ 
ΤΟ Π.Ϊ Π65 111 Θββθηΐ 7511 «α! ἀδηι οἱ ΡὶΪ, 5θὰ ραι- 

ΡδιῈ5. δὲ σϑρὰβ δὰ υἱνθηάμπη ΠΘΟΘϑϑΆ 115. ΠΟΠ 

ν. 7. δἀιηοάπιηη ᾿πϑίγιοιϊ ( ου]115 Γοὶ [θβι15. Θδῖ ΡΥ ΌΘ56 06 
«ποἀ νϑπϑρᾶπάο ρᾶγειϊ ἸΠ5ΘΡν 1). δγαηῖ, αὐ νὸ- 
ΥἸβί Π}116 θϑί, Δ Ρου θ5. σΟΥ ΡΟΣ 5. ἀβϑιἀτ5. ἀ6 1], 

56 τὸ πᾶς ΓΑΓΟΠΟ γ65 ΠΘΟΘββΑΓΙ 5 5110 515 ΘΟ Π}- 
Ῥάγανθηϊ, {65115 διιθ 1, ἀξ αἰ} ΒουΊρεινα, ἢΪ5 51}- 
δου, ἸαθΟΡ θη π6. πὰ ΟἸΠῚ ᾿ρ5]5. Ρθυ[θυθ 60, 
ΟΡ ΘΠ 8 Π| διιδ πὶ ΡΓΟΥ5ι15. ἀθοϊαγαντ. (ΘΙ ΘΓ ΊΙΠΏ 
ΔαΐΘ ΠῚ) ἴθ ΡΟΓῚ5. ΡΓΟΘ όδϑιι, οαπὶ ΟΡ Πα ἀϊν᾽πα- 
4116 Βοπϑῆοϊα ἀδίθσογοι, δὲ, δἸθοῖὶς ροβίπας αἰβοὶς- 

ῬΠ5, ἀθ ρυφάϊσαπο ορ]οσιι πὴ ΓΟ ΠΟ οορίανθῖ, 
ΠΟ]ΙΔ ἃ ΠῚ ἴπ ἼΠῸ ΔΠΡΊΪ]Ο μοΟϑ ἔτι5. 11 ΘΟΥΡΟΓΟ 
ΘΧΒΟ]α τι5... Δ]Ιογ τη ἱπάϊσο θαι πϊ Πἰβίθυϊο., δὰ 

πηοο ΟΠ] οι] Π5, δὲ ἀϑϑίάπθ ρθάϊθιι5 του οοη- 
ΠΟΘ π5.,. πᾶ ΟῸΠῚ αἰδοῖ μι}}5. 51:15. ΤηΪ ΠΙβ γα αν 

ἔπδι αῖΣ γ τ 1Ρ56 ἀϊχὶῖ : Εδο αἰεΐϑηπ ἵτε πιθαϊϊο ὑδοίγιενι 

28. 
ΑΙαιαι. 20. σιτπ, δἰ σι σι πιϊπίςίσαί. Τίθτη, δίομε Εἰϊίιις κο-- 

τηϊσιῖς τιον Ὁδπὶξ πιϊηϊςίγΓαγὶ, ὁθ πιϊηϊδίγαγδ 1 

ϑοαι. 13.5. ΤΏ 00 γ6]Ὸ Ιανάραὶ ρθάθϑ5 ἐϊβοϊρυϊονιμι. ΒΓ 115 

ΔΙαιιπ. 5 
7: 

ἀὐιῖθπι ἴπ ἀοοθηᾷο εἶτ ἱπιπιογαῦὶ, ἃς Ἰοοιιη 6Χ 

ἸοθῸ ᾿ΠΡΊΒ 6 ῬΘυ πα αν 54} 1{15 ΠΟ Τα σνατϊα ΠΟῚ 
Ἰπιθυ πὴ 6 θαΓ. ΒΘ ΠΊ6] ἀπε η} Πππιθ πο, δοαιιο δά 

ΘΧΙ σαι πὶ απ αχ αὶ ΓΘ Πρ 15. τι5115. [πι]556. σοι ρ6- 

Αἰται, ΠΟ αἰ γθἤσογθε σογριι5, 564 τ ᾿ρϑὶβ ορο- 

ΥἼθιι5. ῬγΟρθιϊα πὴ ΟἸδίσπαγεῖ. Οὐἱὰ γεγο ἃρο- 
5101} Νοππθ ΠοιηΪπιιπὶ ᾿Πϊ 1] σιηΐ ὃ ΠΟΠΠΟ 

γοαθαηξ ἀβϑι τις ἰΡουθυ5 ἢ Οοπβίάθγα Ῥαιῖ- 

Ἰὰπὶ ᾿πα ϑϑιπθη τον ΒΟ π θη, ΔΟΡῚ [6 Ὶ 116} ἔδοίθη- 

ἴδηι, Πᾶν ]σΆΠ ἴθ ΠῚ, ΡΘΡΙΟἸ τἀ πὲθΠ}, ἐδπηρδϑίαϊο ἴὰ- 
οἴδταπι, [πρσαῖιιπι, Πασιῖβ. οδθϑα, ᾿ἰαρ ΠΡ ιι5 Ροι- 

{πη}... ΔΗ δου ταῖθ δὲς σΟΡρΟυὶ5 ἢρηηϊαΐο 
[δυθ μ 415. ΟΠΊΏΠΡιι5. ΓΘ ΓΔ ΠΟΙ 15. ΠΟῺ ἰπρΓΌΠῚ. 

Β Τῦπυβ Νί5. μάλιστα παρῆχται. 
5 Ἑάπῖο Ν᾽ ὁμοῖα οἵ ιδίιον. 755, ἄνδρες γὰ 

ΑἸΐα ἄτι εἀϊοποβς ἄνθρωποι γὰρ ὄντες 
»  οάοχ (01]Ρ. ἑαυτοῖς ἐχπορίζοντες. Ὑ οΞ5 1} τίς 11- 

μεν ταύτην αὐτοῖς ἐπιπορίζοντες, 

5 ὄντες ὃ ὁντες. 

5. ΒΑΘ ΟΈΒΑΚΒΕ ἂὲ 

δ49 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

: “ΑΝ, 
σουσαν. Ἀπόδοτε, γὰρ, φησὶ, τὰ τοῦ Καίσαρο 

- ᾽ » ᾿ ΝΥ ᾿ , κΥ̓ 
τῷ ἐαςτζος στα τὸ γύρισμα Καίσαρος ἦν, οἱ 

Ἢ 

[ὦ] 

τὴν εἰχόνα χαὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἔφε ρε ξ. 

Καὶ 

ταῦτα, χαὶ τούτων ἀπείρῳ τῷ ἀριθμῷ πλείονα " 

τὰ μὲν προηγούμενα τῶν χατορθωμάτων 

- δ , τι ἢ 

τὰ δὲ τοῦ σώματος, ἡλίκα, χαὶ ὅσα; Ὧν ἕνεχα 
7Ὰ μ - ΜΝ ἘΣ Τα, ἐν Πν 

Α μαλιστα προηχταᾶι χαι τὸ υὑποοόξιγυα. Κατὰ μεν 
Α 

τὴν πρώτην ἡλιχίαν τοῖς γονεῦσιν ὑποτασσόμενος, 

ἅπαντα πόνον σωματιχὸν πράως χαὶ εὐπειθῶς συν- 

διέφερεν. ὅ ἌἊνδρ ες γὰρ ὄντες, δίχαιοι μὲν χαὶ εὖσε- 

δεῖς, πένητες δὲ χαὶ τῶν ἀναγκαίων οὐχ εὔποροι 

(χαὶ μάρτυς ἣ φάτνη τῶν τιμίων τόχων ἣ θε- 

ραπεία ), εἰκότως πόνοις σώματος προσωμίλουν 

διηνεχέσ!, ἑαυτοῖς 
Ρ 

τὴν ἀναγχαίαν χρείαν 
, 

ταυτῦ 

συμπορίζοντες. ᾿[ησοῦς δὲ τούτοις ὅποτασσόμενος, 

ὥς φησιν ἣ Γραφὴ . πάντως χαὶ τῷ συνδίαφερειν 

τοὺς πόνούς τὴν εὐπείθειαν ἐπεδείχνυτο. Προϊὼν ὃ δὲ 

χαὶ τὰς δεσποτιχὰς χαὶ θείας εὐεργεσίας ἀπογυ- 

μνῶν, καὶ μαθητὰς λοιπὸν αἱρούμενος, χαὶ βασι- 

Β λείαν οὐρανῶν χηρύσσειν διανοούμενος, οὐχ ἐπὶ 
Ἂ ; ΝᾺ τὸ ΞΘ 

μιᾶς γωνίας χείμενος, ἐχλυόμενός τε τὸ σῶμα, τῆς 
᾽ 

παρ 
5: τ 

ἑτέρων ἐδεῖτο διακονίας, ἀλλὰ ἄρτι μὲν ὅδοι- 

πορῶν, καὶ πεζεύων διηνεχῶς͵, τοῖς μαθηταῖς ἅμα 

διακονούμενος, ὡς αὐτὸς ἔφησεν " ᾿Εγὼ δέ εἶμι ἐν 
μέσῳ ὑμῶν ὡς ὃ διαχονῶν" καὶ, Καθὼς ὃ ΥἹὸς τοῦ 

ἀνθρώπου οὐχ ἦλθε διαχονηθῆναι, ἀλλὰ διαχονῇ- 

σαι" ἄρτι δὲ νίπτων τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν " 

αὖθις δὲ τῇ ἢ διδασχαλίᾳ τ προσδιατρίδων ἐπὶ μαχρὸν, 

τόπον τε ἐχ τόπου τα ει ον ἀόχνως, διὰ τὴν σω- 

σηρίαν ἡμῶν διετέ 
Ἃ 

α τῳ μόνον ἐπ᾿ 

Ἐὐ τ ρει τὸ ὀρὸν 
ι. Ἅπι τας δὲ ὑποζυγίῳ, χαὶ τούὐ- 

ς , ’ ει Ξ᾿- -“ 

ὀλίγον χρησάμενος φαίνεται, οὐχ ἵνα 
-. κ Α 

τὸ σῶμα διαναπαύση, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς ἔργοις τὴν προ- 
, , γε », ε - ΄ 5: Νὴ ΕΞ Οὐ; Α 

φητείαν σφραγίσηται. 'Γί δὲ οἱ ἀπόστολοι; Οὐχὶ 
" 

τὸν Δεσπότην μεμίμηνται; οὐχὶ πόνοις ὡμίλουν 
δ τος ΩΣ ΩΝ πούλον ξρυσζ αενην σα, ἢ διηνεχῶς ; Σχόπησον Παῦλον ἐργαζόμενον ἀπαύ- 

:ς , ᾿ τ 
στως, δδοιποροῦντα συντόνως; πλέοντα, χινδυ- 
Ἀν δι τ; Ξ ; ΕΝ 

γεύοντα, χειμαζόμενον, ἐλαυνόμενον, μαστιζόμε 

νον, λιθαζόμενον, πᾶσιν ἀρχοῦντα τοῖς πειρασμοῖς 
Ἐν ἐς ἘΞ τ τιτν, ἐπϑσει 
τῇ προθυμία τῆς ψυχῆς, καὶ τῷ σθένει τοῦ σώμα- 

: τ Ν᾿ ΕἾ. -Σ , ΥΝ , - , 
τος. Εἰ δὲ ἦν τῇ ἀμετρία παραλύων τὴν τοῦ σώ- 

ΡΥ ΕΣ “᾿ αἰκο 2 ᾿᾽ 

ματος δύναμιν, οὐκ ἂν ἐπὶ τούτοις ἐστεφανώθη. 

Καλὸν οὖν τὸν 
ἁ 

τς ; ; ΨῊ ἐπα ᾿ 
τοῦ Δεσπότου βίον χαὶ τῶν τούτου 

ἢ μαθητῶν χαὶ “ ἀποστόλων διά τε τῶν ψυχικῶν ἀρε- 

ς ἘΔΠῚ ἐπὶ ὀλίγω. ΑΠΈΔΩΙ ἔτοβ ΠΡτὶ ῥγθῖον οβς. 
ἐπὶ ὀλίγον. Μοχ Οοάεχ (0]Ρ. σῶμα διαναπαύσηται. 

ἀ ψείεγε. ἄπο ᾿ρΡτὶ χαὶ 

χαὶ ἴῃ 615 ἀοβιἀογαΐαν. 

τῶν ἀποστόλων. Ῥατίϊοι]α 



ἙΟΝΒΤΙΤΌΟΤΙΟΝΕΒ 

τῶν διά τε τῶν σωματιχῶν ἀσχημάτων μιμούμενον, 

ἐνεργὸν παρέχειν τὸ σῶμα ταῖς ἀρίστοις ὑπηρετού-- 
μενον πράξεσι. Ψυχῆς μὲν γὰρ, τὸ προελέσθαι 
τῶν χαλῶν, ὅσα χαὶ τῇ συνεργίᾳ τοῦ σώματος 
“τελειοῦνται " σώματος δὲ, τὸ ἐνεργεῖν ἅπερ ἣ ψυ- 
χὴ προείλετο. ᾿ἈΙτονοῦντος δὲ τούτου πρὸς τὴν ἐνέρ- 

γειαν, ἡμιτελὲς τὸ χατόρθωμα ἐν προαιρέσει χρυ - 
πτόμενον, χαθάπερ τι βλάστημα τοῖς τῆς γῆς 

χόλποις ἐμμαραινόμενον, χαὶ οὐ προθαῖνον εἰς χρῆ- 
σιν τούτων, δι᾽ οὺς χαὶ ἔφυ. Β 

᾿Αλλὰ, φησὶ, χαὶ ὃ Κύριος ἀσιτίαν ἐπιτεταμένην 
διήνεγκε, χαὶ Μωσῆς δὲ οὐδὲν ἧττον, χαὶ Ἠλίας ὃ 

προφήτης. ᾿Αλλὰ χαὶ τοῦτο σχόπησον, ὅτι ὃ Κύριος 

ἡμῶν ἅπαξ τοῦτο μόνον ἐποίησε" χαὶ Μωσῆς δὲ 
χαὶ Ἠλίας ὁμοίως " τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον ἅπαντα 
ἐν τάξει τῇ προσηχούση διαχυθερνῶντες τὸ σῶμα, 

χαὶ ἐνεργὸν τοῦτο παρέχοντες, χόποις τε. χαὶ πόνοις 
προσομιλοῦντες ἀεὶ, οὕτω τὰς ἀρετὰς τῆς ψυχῆς 
τῇ συνεργίᾳ τοῦ σώματος ἀπελάμπρυναν, τὸν 
πραχτιχὸν βίον σφραγῖδα χαὶ τελείωσιν τῆς πνευμα- 
τιχῆς πολιτείας πεποιημένοι. Τοῦτο μὲν Μωσῆς, ον 

τοῦτο δὲ ἢλίας, τοῦτο δὲ χαὶ ᾿Ιωάννης αὐτὸς, οἴχονο- 

μίᾳ μὲν ἀποῤῥήτῳ τὴν χρονίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ δια- 
τριδὴν ποιησάμενος" μετὰ δὲ τὴν πλήρωσιν τῆς 

οἰχονομίας, ἐπὶ τὴν χεχοσμημένην χώραν ἐλθὼν, 
κηρύσσων τε χαὶ βαπτίζων, ἃ " τοῦ πράττειν ἐστὶ, 
χαὶ ἐχ τῆς πρὸς τὸν Ἡρώδην παῤῥησίας τὴν ἄθλη- 

σιν τελειούμενος. Τοῦτο χαὶ πᾶς ὃ τῶν ἁγίων χατά- 

λογος, χαὶ Ἰησοῦς αὐτὸς ἐν τῷ πράττειν διατελῶν, 
ὡς εἶναι πάντοθεν δῆλον ἔχ τε τῶν νόμων τῆς φύ- 

σεως χαὶ τῆς διδασχαλίας τῶν θείων Γραφῶν, ἔκ Β 

τε τῶν τοῖς ἁγίοις ἅπασι πεπραγμένων, ἔχ τε τῆς 
πολιτείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, χαὶ τοῦ χανόνος τῆς 

τῶν εὐσεδούντων ζωῆς, ὅτι χαλὸν χαὶ συμφέρον 

συνεστάναι μᾶλλον, ἢ παρεῖσθαι τῷ σώματι, χαὶ 

ἐνεργὸν τοῦτο παρέχειν ταῖς ἀγαθαῖς πράξεσιν, ἢ 
ἀργὸν ἑκουσίως ἀποτελεῖν. 

σ Οὐάοχ (0]}». τελειοῦται. 

5. 510 Ν' οϑδιϊ ψοίιι5 νου Ὁ ἈΠ τος, ΤΌ βαπτίζων 
ΓΈ 
ἀπὸ τοῦ πράττειν ἔτι καὶ ἐχ τῆς, σοντιρίο, Ῥοβὲ γον θιτ 

ΤΟΜ. τι 

δὴ 

νἱΡῸ8. ΡῸ. πη ηοίο- 

ΜΟΝΆΒΤΙΟΕ, 

Οιιοά 5] ὁπουν 5501 ΘΟΙΡΟΥῚ5 

γ ΠΟ ΠΟ}, παι τα υια μὴ ΟἿ» Πνεῦο ΘΟΙΌΠΑΙ ἃ550- 

«αι ει5. [{|5561, Θὰ τη διὰ θ᾿ Θθ ον [Δοϊοῖ, «αὶ 
Βοιηΐηΐ, ΕΠ Ππιβ τι ἐἰβοὶ ρα! ουτι πὶ ἃς ἈΡΟΒΓΟΪΟΓΙΙΠῚ 

ἰταμπι άπ ΡΟ." ἀΠἰ μὴ Ὑἰλ 65. 4πὰ ΡΟ ΘΟΡΡῸ - 

ΥἿ5. ΘΧΘΡΟΙ εἶ ἱπηϊα πιο, ΘΟΡΡ 5 βίγοπαιτ οἱ ορῃῖ- 

ΠΟΥ ΠῚ ΟΡΘΡΙΙ ΠῚ ΠΝ ἰδ σαι Ὀ τ 5 ἴα 0}, ΑὨΪπηὶ 

Θμΐτ Θϑῖ, ΡΟ πὰ 56] 156 γ6) {πὸ ροβίμας ρου Ποῖαη- 

ἀπ" ΘΟ ΟΥ 5 ΟρΘὰ : ΘΟΡΡΟΥ 5. νΘΡῸ, ὀχϑθααὶ {85 
ΔΉ Π,15. 5οἱορσῖτ, Οὐοά 51 σοῦριι5. ᾿πνα! άπ. οϑὲ 

δὰ ἀσοπάϊιπι, ᾿π}ρ  ΓΘΟ αι} ΚΘ ΠΊΔΠΟΕ νἰγ 115 Οριιδ, 

ΟὐμαἹ ΟΟΟΙΠ Θεαιν" ᾿π ΔΠ]Π}Ϊ 5 θη τα νθ] αὶ ΤΟΥ ΘΠ 

ααοάάδπι, αιιοα ἴπ ΤΟΥ 5 51 Π|}}115 ΘΠ ΓΟΟβοὶ τ, ποὺ 
Δα πιϑιιΠῈ ΘΟΥΠῚ ΡΠ ΘΙ 4τι05. ΓΟ τοι 6ϑί, 
Ῥδυνθηϊξ. 

7. 564, ᾿παυῖϊῖ, οἱ Ῥομλΐπιι5. ῬΘΡ ]1: ἱποά ἴδηι 

αι πα π., οἱ ΜΟΎ 565 4ποάιῖιθ, οἱ Π ας Ριὸ- 

Ρἰιθῖα. γϑυιαι {ΠΠπῶ οἰΐαπλ ἀπἰμηδ νου, Τ)ο1}1-- 

ΠΕΠῚ ΠΟΒ(ΡΠ), οἱ Δίογβομ, ᾿θηάπ6 ΤΠ ]ΐαηι, 1 

56Π16} ἀπιπηίαχαι [δοῖβθθ : 5641 [οἵο γ ] πιο [6 η1- 

ῬΟΓῸ ΘΟΡΡιι5. ἀθ ῖτα το θυαιῖοπο σι! ου Πα 556, 1|-- 
Ἰυάαιιο νἀ  ͵556 5ρΡθ παι πὴ δὲ να] τι}, 56 ΠΡΟ" 

6 ἴῃ ἰἸονθτ15. δὲ ἴπ ΘΟ ΠῚ Π15. ὙΘΡϑ Πἴ65., σατο 

ΔΠΪ ΠΝ ὙἸσ τι 65 σου ΡΟΥ 5. Ορ6 {Ππβίνανιιπι, ἀοίιο- 
58 ΠῚ ὙἸΓᾺ ΠῚ Θ6 11 515. Ππππὶ ἴθ. ῬΘΡ [δοιο πο 500 1-- 
Αἰ }15 νἱτα ρνϑίαηοβ. ἤος Μογϑοβ, πος ΠΟΙΪα5, 
᾿οο ἴα πὶ ΤΟαΠΠ 65 ἴρ56. Οἰθοι! : α] ΟΧ ἀγοᾶπὸ 
αοάδμῃι 1)61 ΘΟ 5110 εἴτι 1π βου το ΘΟΠ ΠΟΥ Αίτι5, 

ΘΟ ρ]οίοαιιθ. πος ΘΟΠ51Π10. ἃ γορΊ ΟΠ θη]. ΟἸ ΓΔ ΠῚ 

Ροἴδοίιι5, {πὸ δὲ ργο σαν τ, δὲ να ρείχαν!! (χιιοά 
Ῥουτηθε δ ἀρ οΠΘ 1), οἱ ΟἿ διὰπὶ Ἰο αοπαὶ 11- 
βοϑυιαίθηι αἀνούϑιι ΠΟΡο θη], σΘΥ Γα 6 ἢ ΠΟΙ. 

Ηοο δὲ Ομ ηΪ5. ΘΔ ΠΟΙΟΡΙΙΠ {πὰ 7. Θ᾽ ἴρ56. 710 5115 

[δοῖτ, π΄ ἀσοπ0 501} 16 θὲ ῬΘΥΘον ΘΓ Π5 : τ τπ66-- 

1Π|06ι ῥ᾽απιιηι Θσϑϑϑῖ δὲ ΘΧ ΘΙ Οὐ τα 111} Οἴι ΠῚ ΘΧ Παἰαι γα» 

Ἰοσῖθιι5, τὰ πὶ 6Χ αἰν᾽ παγιιπὴ ΘΟ. Πρ Γαράνιι πὶ ἀοοΕν1- 

πᾶ, ἔπη ΘΧ ΟΠΊΠΙΙ ΠῚ 5 ποίου πὴ [ἀΕ5... {πππὶ ΘΧ 

νἰνθ πὶ γα ΠῸ ἰρδῖτι5 Θουναίου 5 ΠΟΘΙ 5 ἔπ ΟΧ 

γόσα!α νἱ τα» νἱγουτι πὴ 6 ἀ θη 11, Π]6] 1115. 6550 
ἀἴσιιθ ΡΥ ΘΒ ΓΒ ]Π115,.ὄ 51 ΘΟΤΡτΙ5. ΠΡ ΠλΙ1ηῚ 511 ἂς γῸ- 

Βαβι , 41 ΠῚ 51 ΘΧΒΟΠ ΠῚ 511 ἃ0 ΘΠΟΡΨ ΔΓ 

᾿τθιλ 16, δὶ υϑάάδτιν δὰ θΟΠπὰ5. Δοιοπθ5. διγὸ- 

ΠῚ} }7), {118} δὶ ν πανία [ΠΟΙ ΠΟ Π 6 ἴπου5. [ἰὰΐ 

ἃ0 6565. 

ἀποτελεῖν, Φαρα τὰ πο ᾿νι} 115. σα ρ εἰς. Ἰοσῖταν, αὐ ε1- 

ἀππὶ ἱπυοηῖτι ἴῃ Δ οσ511 γοιογὶ τὸ διὰ τὴν ὑπερξο- 
λὴν τῆς ἐνδείας. 



τδὃ 5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΟΕΒΑΠΕΙ, ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΠΟΘΗΙΕΡ. 

Ομοά οοπνοπῖς ἀϑοοίαπε ἴπ ἀἰς ορθγέδιι5, σι Ὅτι προσήχει τὸν ἀσχητὴν ἔργα ἐπιτηδεύειν τὰ 

ἔροιαν ἀδοθαπί, ἐχογοϊατὶ. » πρέποντα. 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ΚΕΦΆ ΑΛ κ΄ 

Οπίθυαμι ἢ 115 56. ΟρθΓΊ] 115 ΘΧΘΡΟΘΙῸ ἀϑοθία ἡ ᾿Ἐργαζεσθαι μέντοι τὸν Ἐπ τὴν προσήχει ἔργα 

ἄθθοι, {1186 510] σοπνθπίαης : τι: νἹ δ] οθὲ 80’ τὰ πρέποντα, ὅσα χαπηλείας ἁπάσης, χαὶ μαχρο- 
ΟΥΠΠὶ σαπροπαγία, ἸΟΠοΊΟΥ 116 ΠΘΠΕ5 ἀν σα οπθ τέρων περισπασμῶν, χαὶ αἰσχροχερξείας ἀπήλλα- 
δὲ Τὰ} ΙΠΟΡῸ ΔΠΊθπὰ δἰπΐ, “ιιθ 118. πη ΠΘΙ 5. χται" ὅσα ὑπωροφίων μενόντων ἡμῶν, ὡς τὰ πολ- 

τη γα ἰθοῦπ πη ΠΟΙ5 τιῦ Ρ] ΤΊ ΤΏ πὰ ΘΟΠ ΠΟΙ ροϑϑίηῖ, λὰ, ἐπιτελεῖσθαι “ δύναται" ἵνα χαὶ τὸ ἔργον πλη- 

τιξ Θὲ ΘΟμΙΡ] θα αι ΟΡτι5, δὲ αυῖθ5. βθυνθῖιν, Ουοα ρῶται, καὶ ἡσυχία φυλάττηται. ΕἾ δέ τι δέοι διὰ 
51 ΟρΡοΡ ΙΘεΙι 0]» ᾿πθν ΓᾺΡ }]6 πη φυδηγάδπη Πδοοσϑῖ-. τὴν ἀναγχαίαν χρείαν χαὶ ὕπαιθρον ἔ 

5. ἊΝ ταῖθη. Οριι5. ΔΙ ααοἀ δυϊδμη 5} 10 Ῥθυοῖ, μ᾽ οὐδὲ τοῦτο τὴν φιλοσοφίαν κωλύσει. Ὃ γὰρ ἄχρι- 

Ἰος υϊάθην. ρἢ]]Οβορ δ ἔπταγιιηὶ 658 ἱπιρθά!- θὴς φιλόσοτος φροντιστήριον ἔχων τὸ σῶμα, καὶ 

τπθηῖο. ΟἿ Θηϊη} ν 66 Ἀ]Π]ΟΒΟΡ 115. ΘΓ, Οἱ ΟἹ} χαταγωγὴν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ, κἂν ἐπ᾽ ἀγορᾶς ὧν 

ΘΟΡΡΙΙ5 511 ἰΙοοο 50 μα δὲ συτημηαβὶϊ, 5 [16 οι ἄθη Ὁ ἀτύγη, χἂν ἐν πανηγύρει, κἂν ἐν ὅρε;, χἂν ἐν 

ΦηΪ πη] 56 4ο5 Πρ ἰββί πᾶ ̓  δἰ] πὶ ἴῃ ἴονο [που ὶῦ, ἀγρῷ , χἂν μεταξὺ πλήθους πολλοῦ, ἐν τῷ φυσικῷ 

ἘΚ χ Ν(Θ ΔΛ ΚΘ ἫΝ ποθ, ΒΙΥ͂Θ ἸΠ ἀΡΤῸ, μρογαστηρίῳ χαθίδρυται, ἔνδον συνάγων τὸν νοῦν, 
δῖνθ ἴπὶ πηθ Τὰ πα Π πιά πα [νθαιιθη πα, οϑὰ ἷπ χαὶ φιλοσοφῶν τὰ αὐτῷ πρέποντα. Δυνατὸν γὰρ καὶ 

ὨδτανΑΙΙ ΠΙΟΠ ΒΘ ΘΥἾΟ. ΘΟΠΙΠΙΟ Αἴα" : αΐρρθ αυΐ οἴχοι χαθήμενον, ἔξω περιπλανᾶσθαι τοῖς λογι- 

ἴπι5 αὐ 56 Ἀάνοσει ἀπίπλιΠ), οἱ ἐς τΈΡριι5, ἡπᾶ ππίσῖς. καὶ ἐπὶ τῆς ἀγα τὶ γον τὴς 

510] οοηνθηϊδῃὶ, Ῥ Π]Ορορ ποεῖν. ΕἸΘΙῚ δηΐπη Ρὸ- τ’ ἥπρίας ἐίναις πιὺς ἑαυτὴν ΕΣ καὶ τρ ΘΣν 

τοϑῖ, αἰ οἵ αὶ ἀοιηὶ ἀδϑιίοι, ἰ5 ἰαιηθη πιθπῖρ, [ον ἱμόνον ἐπιστρεφόμενον, καὶ οὗ δεχόμενον τοῖς αἰ σον 

Ἔνάσοιιν, οἵ ααϊ ἴπ [ὉΡῸ ψϑυβαῖεν,, 15. δ] υἱβηϊοῖ, πεσι τοὺς ΣῈ ΚΟν δΣ ΘΉ ΤΟΥ ἘΣ ΙΝ ἀρμσα 

45] ἴῃ 50 Πτπ6 πὸ 511, οαπι δὲ Δα ΘΠ ΘΕ ρ5.1ΠῚ Θὲ ρος οντας ; πτοντας. 
ὦ Ῥοιιπὶ 5οἾτιΠ} ΘΟΏΨΟΓΘΕΙ5. 511 5. ΓΤ ΓΒ 116 ΘΧ 
γθιι5 56 51 ὈΠΠΠΠ 115 ̓πὶ ἈΠ  ΠλπΠὰ ἱΓΓΘρ ΘΠ θ5. Πρ ἃ- 

(πὰ πΠὶ 5 51 0115 ΘΧΟΙρΙα . 

Ομ ποι ἐοπινοπῖϊ ἀξοθίαπι ἱπισαιιίδ οι οπιαῖ- Ὅτι οὐ χρὴ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀφυλάχτως συνδια- 
ὑιις Ἰιοπυϊπίνιις οοἰοφιιὶ. Ε τρίδειν τὸν ἀσχητήν. 

Τ' , 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. ΚΕΦΑΛ. ς΄. 

- Γ - - ΓῚ - ἊᾺ - ΕῚ 

τ. αι πὸ {Ππ4 φυϊάθηιν ἀθοθῖ, θ᾽ ρϑυ πὴ ΠΟΠ11-- Θαῤῥεῖν δὲ μηδὲ πᾶσιν ἀνθρώποις ἑαυτὸν, μη- 
ὯΔ 

αἰθιιβ. οπιηΐθιι5 Θοπουθάθυο, ἅττ 56. ἀρουῖγο, αὰὶ δὲ ἀπογυμνοῦν, μιηδὲ ἀναχαλύπτειν ἀφυλάχτως 

56. ποτ ἀοίοσθρθ. Οὐἱ Θπῖπι βθοιπάιπι Πθοιπ προσήχει. Πολλοὺς γὰρ ἐφέδρους ὃ χατὰ Θεὸν πο- 
νἰνιτ, ᾿ναϊο ΘΟ] Ρ 65. ἸΠ5] ἀἸἈπῖπν, ἴα τι6 11 Ἰρϑὶ λιτευόμενος ἔχει" χαὶ αὐτοὺς πολλάκις τοὺς οἴχειο- 

ῬΙδυ απ 6 υὶ δαπὲ οἱ σοΠ ΟΕ σβί πη, 5σθρ6 νἱ-. τάτους, τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς χατασχόπους. Προσήχε: 

ἴδῃ ᾿ρϑῖπ5 δα ρίοναηῖ. Πτλ4π16 ΟΡ οι. ῬΥΘΕ ἢ} δὶ τοίνυν μὴ ἀθασανίστους ποιεῖσθαι τὰς πρὸς τοὺς 

ΠΟΙ [6 ΠΊΘΙΘ. Οἵϊπὶ Θχίθυ Πἶβ σοΠσΡο . 51 Θηΐπι, αὶ ἔξωθεν συντυχίας. Εἰ γὰρ ὃ Σωτὴρ, ὥς φησι τὸ 

αἷξ Ενδηθθιϊιμι. , πῸπ ΟΠΊΠ  ι15. 56 ᾽ ρ511Πὶ ΘΟ ΠΟΡΟ- Ἢ Εὐαγγέλιον, οὐκ ἐπίστευε τοῖς πᾶσιν ἑαυτόν" Αὐ- 

ϑοκι. 5.τή. ἄθθαὶ ϑϑυναῖου {1956 δπῖπη, ἴθι, ὕδδιι ποι τὸς γὰρ, φησὶν, “ὃ Τησοῦς οὐχ ἐπίστευεν ἑαυτὸν 

ἐγθάοναι ςοπιθρίϊδιιηι οἰδὶ ς δὶ 4116. Ἰσθὲ ρενι5, αὐτοῖς" εἰ ἐχεῖνος, ὃ χαθαρὸς, ὃ ἄμωμος, ὃ ἀνεπί- 

ἱποι!ραῖιιβ, ΠῸΠ}Π} το ρ ΘΠ Ἰθηβίοπὶ ΟΡ ποχῖμβ, Πιϑῖιι5, ληπτος, ὃ δίχαιος, ὁ τὸ πᾶν ἀρετὴ, πῶς ἡμεῖς οἵ 

; “ 
» ἘΔ ἐπιτηδεύειν τὰ προσήκοντα. ΑἸ ΖαΪ ἔτος ΠΡγῚ ἐπιτεταγμένης ἐργασίας μιὴ ἀπαυδλύνειν ἵνα χαὶ τὸ ἔργον. 

τὰ πρίποντα. Μοχ 61 προσήχει τὰ ἔργα πρέποντα. ἃ (εχ (ο]Ρ. ὼν τύχοι. Ρ ν ΤᾺΣ γ 
ς ἘΦ δύνατ᾽ ἂν να. Αι Μί55. ἴτο5. δύναται ἵνα. [ἃ 4. Αππχα ἄπο ΠΡ ὁ Ἰησοῦς. ΑὐΠοα]ας ἴπ γα] σα ς 

 οβοιὶ νοΐουι ΠΡτὸ ἴΐα Ἰοσῖταν ροβὲ νοουϊαπι ἄν, ὥστε ἄδεναῖ, 

τὸν τόνον τῆς ψυχῆς χαὶ τὴν τῆς ἀρετῆς θεωρίαν διὰ τῆς 



ΘΟΟΝΒΤΙΤΟΌΤΙΟΝῈΒ 

ε ᾿ Ν - ἦν ξ ᾿ Η " Ε 
ἁμαρτωλοὶ, οἵ εὐόλισθοι, οἱ μὴ χατὰ σχοπὸν ἀεὶ 
εὐοδούμενοι, τοῦτο μὲν διὰ τὴν φυσικὴν ἀσθένειαν, 
τοῦτο δὲ διὰ τὸν πονηρῶς χαὶ ἀνενδότως ἥμῖν προσ- 

᾿ ΠΝ ὙΙ , ᾽ , 
παλαίοντα,, ἑαυτοὺς " ἐχδιδόντες περιέργοις ἀνθρώ- 
ποις, οὐχὶ πονηρὰς “ἐπισπασόμεθα διαδολὰς, χαὶ 

- " , »»» μᾳ; , λὺ 
ἑαυτοῖς τὰ σχάνδαλα χαταπήξομεν; Πολλάχις γὰρ 

ΜΟΝΑΒΤΙΟι. τῇ 

51 1116 401 ΡΓΌΥΒΙ15. ὙΠ Ππ|5. ἰρδὰ ογαϊ, ᾿[ὰ 56 σ65511, 

«αοπηοίο, πὸ5. ροοσαίον 5, ἀκ Ἰαρϑιιπι. Ὀ ΟΝ 65, 

«πονάμ νἱαρ ΟΠ ΒΟΠΙροΥ εἰἰνϑοίαῦ 561π: ἀκα] 500- 

Ραμα... Ῥαγ πὶ ρυΌρ ον ἰπ Πνπ Γατθ η ΠαΓΠΡΆ]Θ ΠῚ. 

Ῥαντπν ΡΡΌρίου απ απ πλα! σηθ ἃ [γε δι" πὸ- 

5 δἀνενϑαίαν", Ζαοπιοίο, ἰπάπαμι, ἤν ροιον, 
ἃ; ἐὰν ΜΨΑ 3 Ἐ αν ἐρᾷς : 

οἱ πονηροὶ χαὶ τὰ χαλῶς πραττόμενα διαδάλλειν Β υἱ οἱ ΠΟΒΠΙΘΙ ρ505. συγ] οϑὶβ. ΠΟ πλ  Πἰ ι5. ρνοἸ46-- 
ἐπιχειροῦσι, χαὶ μὴ ἀλοιδόρητα χαταλιμπάνειν χαὶ 

τὰ μιχρότατα τῶν πταισμάτων ἀνέχονται. 

Χρὴ τοίνυν ὅ πεφυλαγμένας ποιεῖσθαι τὰς πρὸς 
τοὺς ἔξωθεν ὁμιλίας. Συμθαίνει γὰρ αὐτοῖς τι χαὶ 

ἕτερον πάθος ὑπὸ λογισμῶν ἀπειρίας ἐπὶ τῶν ἀνα- 

ωρησάντων τοῦ βίου. Ὑπολαμόάνουσι γὰρ, οὐ 
τὴν γνώμην μετατεθεῖσθαι τῶν “μετατιθεμένων 
τὴν πολιτείαν, ἀλλὰ τὴν φύσιν αὐτοῖς τὴν ἀνθρω- 

πίνην μετεσχευάσθαι" χαὶ οὐ χρίνουσι τοὺς ἀσκητὰς 

ὡς ἐν πάθεσι μὲν τοῖς αὐτοῖς στρεφομένους, δυνά- 

μει δὲ ψυχῆς χαὶ ἀλλοτριώσει τῇ πρὸς τὰς ἡδονὰς 

ἐπιχρατοῦντας αὐτῶν ᾿ ἀλλ᾽ οἴονται ὅτι πάντη ἐχ-- 
ποδὼν τὰ πάθη τῆς τοῦ σώματος αὐτῶν φύσεως γέ- 

γονεν. Ὅθεν δὴ, καὶ εἴ τι μιχρὸν ὃ πνευματιχὸς 
διαμάρτοι τοῦ χαλοῦ, εὐθέως ἅπαντες, χαὶ οἵ τὸ 

πρὶν θερμότατοι ἐπαινέται χαὶ θαυμασταὶ, πιχροὶ 
κατήγοροι γίνονται, χαὶ διελέγχουσιν ἑαυτοὺς, οὐ-- 

δὲ πρότερον ἀληθεῖς τοὺς ἐπαίνους ποιούμενοι. Κα- 
θάπερ γὰρ ἀθλητοῦ τινος ὀλισθήσαντος, εὐθὺς ὃ 

ἀντίπαλος χατεξανίσταται παίων χαὶ προσχατα- 

βάλλων αὖτόν " οὕτω ξΞχαὶ ἐχεῖνοι, ἐπὰν ἴδωσι τὸν 

ἐν ἀσχήσει ἀρετῆς διαζῶντα μιχρόν τι τοῦ καλοῦ 
διαμαρτήσαντα, ἐπιτίθενται ταῖς λοιδορίαις χαὶ 

ταῖς διαδολαῖς, ὥσπερ τοξεύμασι βάλλοντες " οὐ 

λογιζόμενοι χαθ᾽ ἑαυτοὺς, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐφ᾽ ἑκάστης 
ἡμέρας μυρίοις τιτρώσχονται τοῖς βέλεσι τῶν πα-- 
θῶν. Οἱ δέ γε τῆς εὐσεδείας ἀγωνισταὶ, καίπερ ὑπὸ 

τῶν ὁμοίων πολιορχούμενοι παθῶν, ἢ μιχρά τινα, 

ἢ οὐδὲν πολλάχις ὑπὸ τούτων ἐπηρεάζονται " χαὶ 

ταῦτα, χαὶ τὸν ἀνταγωνιστὴν σφοδρότερον ἥπερ 
" ᾿ - 

ἐχεῖνοι δεχόμενοι. Ἐπείπερ οὗτοι μὲν τὸν πρὸς 

ὙἿΠλ115, ΠΟ ΟΟΠΠΘΠλι5 ἴῃ ΠῸΝ. ᾿ αν 5. ΘΑἸ ΠῚ Π185, 
οἱ πορὶβ ᾿ρ5ῖ5. οἰ ο πιά Ἰου!α. πθ ἢ 5 γπιὰ Πη115 5 ΝᾺΠῚ 

1 Πσηὶ οὰ οὐαὶ αι. γθοῖΘ {πιπ.. ΘΑ] τι ΠῚ ΠΙΑΡῚ 

ΠΟ ΤΑ ]Ὸ σοπδηζι", Θὲ πὸ ἰὸν ϑϑῖ πιὰ ἀυ θη 6ι"- 

ναἴὰ ἃ σΟΉν]ΟἾ5. πηι! Π]ὰ 16] ΠΕ] 51 ΠιΠ|. 

5. ῬὰΓ δϑὲ ἰσίτεν οαπι δ ΟΠ} ΘΧΊΘΡ δ ΠΟΠΉΪηΪ-- 

γλι5 σου! ι]ανὶ. Νάπι ποῖά πὶ οἱ ᾿π ἁἰπι αοα- 

ἀπὶ νἱ τη, ἀτιηλ ὁ 115. 4 6 ϑέθοι!ο γθοθδβο- 

γαῖ, ᾿Π]ρ υΪ6. ἃ ἰπβοῖ 16 σον πῖ, ΘαΒΡ᾽ ΘΔ Π Γι" 
ΘΠΙΠῚ, ΠΟΠ ΠΙΘΠ ΘΠ. 56} 16 ΠΕΪᾺ ΠΊ 16 ΘΟΓΙΙν,. 4 

Ο νἱταθ σδπτιθ ἔπη πη Υ 1, ἐπη λυ 1} [ὩΠ1556., 56εἰ 

᾿ρϑᾶπι παταγαπι ἢ ΠῚ ΠᾺ ΠῚ ΡΘΠΪτπ5 ἴῃ 115. Γαἰσ556 

{Ρἀ Πϑἰου πα ΠῚ. δ ο πα ϊοαπιὶ (6. ἀβοθι5., ἴὰπι- 
4πᾶπὶ ὧδ Ππομλ 115, ἀαΐ οὐνηὶ ἴῃ Πἰδάθμ ἀἰΓθο-- 
7115 νϑυβθη 11", 605. ἴατηοπ ἁπΙηὶ νἰν θι15, ΘΓ διιὰ ἃ 
ψοἰριαἼιι5. ἈΡΑΠΠ ΘΠ ΠΟ π6. υἱποδηι: 5οἱ δὐθὶ- 

{πα πετι ΘΟ ΡΟΥ 5. ΘΟΥ τ πὶ ΠΑ ιν 1} ἃ ΓΘ 115. πα}}10- 

το ὁ ΟΡ ποχίαμι 6556. Ἐχ 40 ἢν αἱ δὶ ν6] ρδιι- 

Ππ] τη} ΒΡ 18 }15. ν ἢν ἃ ΓΘΟΙῸ ἀἰδοι πανὶ ῖ., ἰδίῃ 

οἵηπο5, διαὶ ἰΐ ἰρ5ὶ αὶ ὀγδν ἀπἴοα [Ὁ Ρν ΘΠ Εἰ551η}1 
Ἰαυιἀατογοϑ Δ πα του ϑήπιθ, {ἀπὲ ἀπ) 6 11 ἃο- 

Ὁ ουβαίονοα., αἴαιο ἀἤθὸ. ποὴ νΘΙὰ5 Ια θ5. θυ ἶτι5 

ὐἸ αἶσθο. οοπνιποιηῖιν, Οποϑιηα πηοάτιπη. Θηϊῃὶ 

Ἰαθοπῖο ἁἰ ψπὸ 1] ἴα, σΟῃ Θβεϊπη ἀν ουϑαν5 ἴῃ -- 
ΒΓΟΙῖ, ΠΠῸ πηι. [ον , ἃ ΠῚΔΘῚ5. ὈΡΌΒΙΘΡΠΪΕ : δὶ 

οιΐατῃ 14 δὶ ν᾽ ἀουῖπε θασ αι] ἴῃ γἰγ 15 Θχοῦ- 

οἷτο. νἱνὶῖ, τἀ 0. }Πππὶ ἃ γθοίο ἀθ! ΠΟ χῖθ56.,. {1} 

ἰρδῖιπι ΘΟ μν ἴοἾ 15 ΘΠ αν} ἴδ 116 ῬΟυ  Π616 τι Ἱπ] Π)] 5515 
«υϊυιβα πὴ 5ρ οι} 15 ̓πδθοίαπίι : ΠΘή 6 γριὰ ηΣ 
βθοι πὶ, 56. ΠυΟΙ ἀἴ6. ἱππιιπιουῖβ νἱπ νι πὶ [015 
τγαπϑίσιὶ. ΑἹ νϑνὸ ῬἱοΙα ἶβ ΡΥΟΡυ ΠΆΓΟΥ 65, ΘΕ] ἃ Πηϑὶ 
ἃν ἰἰϊδάοπι ομ δι ἀδαπίι ἃ ΘΟ 115, 5 ΡῈ ἴαπιθη αἱ» 

[ιῖ5 ἀπΐ ράγαιπι, ἀπ ἈΪ ΜΠ] ἀοοῖρίιπε ἀθεν πη πε ; 

ἰάψαθ., 4υαμην 5 ἀν θυϑαν 1) ψ ΘΙ ΘΙ ΘΠ ΟΓΘ ΠῚ 

ἐκεῖνον ἀγῶνα διωμολόγησαν, χαὶ μέγα τῷ πονη- καὶ 4υάπι {ΠΠ] δυιδεϊποαηι. Νὰ αἱ αυ θη οἱ 586 δάνοις 
-" ΝῚ , - ν᾿ 

ρῷ τὸ κατὰ τούτων ἄρασθαι νῖχος, " πάλιν δ᾽ αὖ τὸ 

» Οοὔοχ δοββ, ἐχδιδόντες πονηροῖς ἀνθ. 

« ὕπιι5 Μ5, ἐπισπασώμεθα.... χαταπήξωμεν. Μοχ 

ἄνιο Μ85. ἐπιχειροῦσιν, οὐδὲ ἀλοιδόρητα. Οσἶοχ ΟΟ]"}». 
ἐπιχειροῦσι, μιήτε ἀλ. 

ἃ ψοιογοβ ἄπο ΠΠΡυὶ πεφυλαγμένως. 

9 (οάοχ (0}}». τῶν μεταθεμένων. 51ατἰπὶ δα. Του τας 

οἱ δαὶ μετασχευάσθαι, ΑἸ ἴτὸ5 Μ95. μετεσχευάσθαι, 

ΒΆΓΙΟ5. ῬΓΟ[δϑϑὶ δι π, Θὲ ππασηὶ ΑΠαυϊὰ ἀἀδρίι 

ΓΟ οᾶοχ Ο0]}». ἐπιχρατοῦντας ἑαυτῶν. ΑἸ ααπίο ροϑῖ 

απ ὅθεν δὴ, χαὶ εἰ ὅτι. Ν᾽ εἴοτοβ ἔγὸβ ΠΠννὶ εἴ τι. Ἠαπά 

Ἰοῖρο οὐ ἐπαινέται χαὶ θαυμαστοί, πιὰ]. Αππχαϊ 

ἄπο Πρτὶ Ῥυθτον (πιεῖ, θαυμασταί, "πο. 

« (οάοχ (0]". οὕτως χἀχεῖνοι. 

" (οάϊοοβ ποι πι}}} χαὶ πάλιν. 



Ζωὸε.θ0.3ο. 

τὸρ ΞΣ 

56 6556 ΔΙ [Γαῖαν πηλ] σπ5. 116, 51 ἀθ 1ρ515 τϑ- 

Ρουῖοε ν]οϊουῖαπι, οοπίναηιιθ, 5ἱ Βα σα ΠΗ 1 Ὁ, Ρυ ας 

ΤΠ ΟΡΕ ουαμ. ΡΙασαμ 510] 1ΠΠ|5Ὶ, ταπηηιιᾶπη ααΐ 
Ῥονίροϊθ, δὲ ἴῃ ΟΠ Ιθτ15 ὙἹΡΕα εἶ. ρα Π τι5. νἹσῖτια 

51} - βϑά Ῥ6]]ιπὶ 115, 41 56. τη πο 5εθου]οπ6 
ἁὐἀάϊχογιπε, ΠΠαΐπηι, ἀδϑριοαῖαϊ πα θεῖαν, ΡαΓΕΠῚ 

«ποα πηαχίπια ΘΟΡΙΠῚ Ραγ5. δ 5:8} ΟἸΔθηι βέγὰ- 

ΘΘΠ4Ὲ6 ϑιαρίθ ΒρΟμἴΘ σαγραπε, ψο]ρ ΕΠ τι5 νὰ- 

ΥἹΪ5 ἀπ16 σα ἸΔΈ ΠΡῖ5 δὰ ρμϑοσαίιπῃ Δ]]θοιϊ, δά-- 

γΘυϑαΙΟπ|Ὲ ν]οϊουϊαπὶ (6 56. [Δ0}]]Π1πλ6 γορογίαη- 
Β ΝΑ Ε 5 τ᾿ 

ἄδην Οὔ ευθηΐοϑ, ρα πὶ αιοα 1ἰ οαπὶ 4] ρᾶγιη ν΄ στρέψαντες, καὶ ἀνενδότως βαλλόμενοι, πολλὰ χαὶ 
Ῥδοσαῖο οὔὈβιβίουθ ν᾽ θηταν, ΟὉ νατία τη ρθα!- 

τηθηΐαᾳ Ππαια αἰ ΠΠς61}6 ἃ μα] οϑίνα βοοθάδπηϊ, εἴ ἔθυσα 
νϑυθηίθβ, νϑΠθηθ ἴθ πι6 5 σ {15 ΘΕΌ, Πλ]τὰ5 
Ὧ0 [αἰἀα5 οἰ 15 5118 Πποίδ5 [Ὁγαηῖ. 

ὅ. Οὐο 51 [οσίθ ποῃημ}}}, ἱπηρθῖι ΘΕ η τηπιη- 

ἀἰλπαγ ΠΣ ΟἸΓΑΡΠῚ ΒΡ ΘΓαΪΟ, ΠΑ Π ΠῚ 1ΠΠπ|5. Β6]]Ὸ 
ΟὔὌγουϑα [δ οῖΘ ΟΡΡΌΠΟΙῈ 56 Ῥοξαπθγιιηῖ, ΠΟ [Δ ΠΊ6Π 

Ῥαγία θυ Δ ηἃ 5Ε5ΠΠΙΙΘΙΙΠΐ, 5644 Πρ], ν6] 

ῬοΙΐα5 ᾿Π ΠΏ Ε5. ΑΓΕ τι. πη ΠΟΙ 511ΠῈ ὩΒΟΘΙΔΡΊΙΠῚ 

σΘΡ ΔἸ Πἰθτι5. ΑἸΤΊΟΥ Θπὶμ σοπίθ πα Ἰς γΘ  ΠΘΡῈ 7115 
ΘΌΠΙΠῚ.. ἀἰΖι6 ἴθ ΠΡ τι5.. απ8. ἀθ ΡΡΘΘΞ ΘΠ Ρι5 

ἔμππε, ΡΘυ ΕΠ τοῦ ἀδοθυίαϊ : ΔἸΓο γΈΓῸ ψῈ] 46 
Ταγθ δεϊδηι 5110 115. αὶϊ βθοῃ ΠΠἸσα ΠΕ, σοποράϊε, 

Ῥειἤοῖθπβ ἡΠπὰ : ,κἦν ἐο ηιιὶ αἰγὶ ψιθ ἐπα 
διπέ, τι τορθῖθ. 1|6 Ῥδυοιιβϑιιθ ῬΘΓΟΕ σἹοὶϑ- 
51π|. δὲ δίροιτβ ᾿Π] σὰ 1Π͵ΠΓ ΙΔ ἢ ψ]Οἰ551Π} ᾿πἔθρε, 

αἴσιθ ποὺ Ῥᾷοίο βίαν 56 ἴπ ΦπΆ]} 16. ἀΡ Ι γὰ- 
τὰν : Πἰς νϑρὸ τοϊθγαΐ, φαοδά ἰη]αγίδ ἢ) [ἀοϊθητὶ 
πὶ οἴϊα πὶ [ΘυῚθ πὶ ϑβαιθῖαϊθπη. αὐει!οῦῖῖ. ἘῈ Πὶς 
τάδ η βἔπ 46. ΠῚ ΠῚ 115 ΟΡ ΡΟΥΪ5. νο ρει ἀ0- 
ΒΝ πδεὶ : ΔΙΓΟΡ νΘΓῸ δα βαι δἴαίθπι ἀβ54τ6 ἱπάιι]- 
561 σο]αρίδεθιιβ. Οποιηοάο ἰσιταν Ζαϊ οἶνη]δ 

νἰτ σθητι5. ἀποῖξ, ᾿πῖον Δι] οῖα5. Πα ΠΠΘΓΆ Ὀ τπιν", 5ἱ 

σμ ἀϑοθία. σομ ραν αν ἢ Ὑ Ἰ]ΠΔ σΟΠΒΙ ἀθιθ5. δὲ 
αἰ, φαοα 115. 50} Πππ|πὶ δϑὲ πδὰ γΘη]Ρ6, 41] ΘΟ ΠῚ - 
ΔΜ ΠῚ ἃ ψ αν νἰζα ΠῚ 5Θαππῖιν, σαδπάο- 
ΘΠ 6. ΓῸ5. ἈϑΟΘΙΆ ΠῚ δυροπάμπε. ϑιμηὰ] ἃς 
ΘΠΪΠῚ ἀϑοθῖα Φ Ὁ π1ΠῚ 6556. ἀπιχθυϊζ, ΘΟΓΡῚ5. Ροβὲ 
Ἰοπσαῃι [λμ!Θ ΠῚ ΔἸ] πο 5 Γ[ΓὩ] οἶνθ, ἔμ ης “ιιαβὶ 

15 ΠΟ ΟΡ ΡΟΓΘΙΙ5 δσδθὲ, δὲ πη θυ ἶθ ΘΧΡΕΓΒ , ᾿ρΡ511ΠῚ 

ΔῈ ΠῚ], ἀπ 4αδπ) Ραυ] τ πὴ Αἰ ἐπ ΠΕ ΘΕ ΠΊ ΘΓ Ὁ 
νοϊαηξ. 

ἀ. ἘῸὺ 51 νἱἀθυῖπὲ ἀϑοθία ΠῚ ΠῸῚ ΟΠ ΠΪΠῸ ἱπη}}1-- 

βϑυϊσογά θυ σΟΡΡῈ5. ἰγδοίαγθ, 5 ραν πὶ 5. ] 61} 

ἡ Μεΐοτγες ἄπο ΠΡ νῶτα τρέψαντες. 

8. ἈΘΡῚ βοοαπάιτι δὲ {αατγεις ἀλλ᾽ οὖν 
ἀγῶνας διήνεγκαν. ««. τῶν ἀσχγητιχῶν 

» (οἄοχ (ΟΡ. οὐπὶ οξβ. τῶν ἰδίων χρατεῖν, δία 

δευναγα οσοπαίι". 

ΒΆΑΒΠῚ ΘΟΈΒΛΒΕΙ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. 

Β τὰ σὰ, μὴ ἀπαίτε 

Ο δὲ χαὶ ἕ 

ἌΒΟΠΙΕΡ. 

ἣ τεηθῆναι χαιρίαν τὴν πληγὴν ἢ ἤνεγχεν, ὡς ὅλοσχε- 

ρῶς χαὶ πᾶσιν ἀρετῆς μέρεσιν ἥττηθέντι " ὃ 

πρὸς τοὺς τῷ βίῳ προσνείμαντας ἑαυτοὺς χαταπε- 

φρόνηται πόλεμος" τὸ μὲν, ὅτι οἱ πλεῖστοι αὐτῶν 

αὐτομάτως ἐπὶ τὴν ἧτταν τρέχουρι; ταῖς ποιχίλαις 

ἡδοναῖς χαὶ ἐπιθυμίαις πρὸς τὴν ἁμαρτίαν δελεαζό-- 

μένοι» χαὶ ἄπονον αὐτῷ τὴν χαθ᾽ ἑαυτῶν νίχην παρέ- 

χοόντες" 

ἁμαρτίαν ἀνταίρειν, τοῖς ποιχίλοις περισπασμοῖς 

ννΝ ιν. ὦ δ τς τον - ι ᾿ ᾿ 
τὸ ὃξ. τι χᾶαϊ οἱ ὁοχουντες διχροὸν προς τὴν 

ΕΣ ΤΙς ΞΟ ΤῊΣ εὐχόλως τῆς ἀγωνίας ἀφέλχοντα!, χαὶ τὰ 'νῶτα 

αἰσχρὰ τῆς ἥττης τὰ στίγματα φέρουσιν. 

Ε ἣ πον - 
Εἰ δέ που τινὲς, χαὶ τὴν φορὰν τῶν βιωτιχῶν 

τὰ ; ἐντιελί ὙΓ ΥΝ 
περισπασιῶν βιασάμενοι, ἀντιύλέψαι πρὸς τὸν 

τοῦ πονηροῦ δεδύνηνται πόλεμον, ἀλλ᾽ οὖν 5γὲ οὐ 
’ ΦῃΞ ὦ ὃ. ΣᾺ Ὦ Δ - δ ον , 

τοιούτους ἀγῶνας διήνεγχαν, ἀλλὰ πολλῷ χαὶ ἀπεί- 
ε: ΞΡ: Ε: ὥξειτῇ 

ρῳ τῷ μέτρῳ τῶν ἀσχητιχῶν λειπομένους. Ὃ μὲν ᾿ τ Ω ' ἣ Ἰ οα  ν ἘΣ ΞΡΑΣ ΨΕΙντ ι 
γὰρ τῶν διχαίων ἢ χρατεῖν ἐσπούδαχε, χαὶ φιλονεί- 

» Ψ 5 πο τ εν ὙΡ Ἐπὶ , 3 
χως οἰαγωνίνεται εν ταις πέρι τὰ παρόντα αὐυφι- 

μι δ. - ᾿Ὄι ᾿ - 9. 

σδητήσεσιν" ὃ δὲ χαὶ τῶν διχαίων τοῖς ἀμφισόη-- 
Ξ ἈΑΡΈΣΝ τ 

τοῦσι ἐν τυ ΩΣ πληρῶν τὸ, Ἀπὸ τοῦ αἴροντος 

. Ὁ μὲν τυπτηθεὶς, ἀντετύπτη- 

σεν; χαὶ ἜΣ, ἀντηδύκησε » χαὶ ταύτῃ τὸ 

ἴσον ἔχεν ὑπολαμδανει" ὃ δὲ Χχαρτερεῖ μέχρι. το- 

σούτου, ἄχρι χόρον τῷ ἀδιχοῦντι “ἢ χαὶ τῷ παίοντι 

ἐμποιήσει. Καὶ ὃ μὲν πασῶν τῶν τοῦ σώματος ἣδο- 

νῶν χρατεῖν διεσπούδαχεν, ὃ δὲ ἐν ἘΠ διατρίδει 

ἡδονῶν. ἃ Πῶς οὗ ὃ βιωτ τῶν ἡδονῶν. ἃ Πῶς οὖν ἂν χαὶ ἀγωνιστὴς ὃ βιωτιχὸς 
Α 

νομισθείη πρὸς τὸν ἀσχητὴν χρινόμενος ; Σχόπησον 
Υ͂͵ ,ὔ Ἂν - -Ὁ 

τερον; ὅπερ πάσχειν σύνηθες τοῖς τῷ πα- 
΄ , - 

βίῳ προσεχοῦσιν;: ἡνίχα ἂν (ῦντι 

ἀσχητὰς ἐξετάζωσιν. 

Ἂ ἣν ἣς τὰ περὶ τοὺς 
9 

Ἐπειδὰν γὰρ ὃ ἀσχητὴς ἐχ 
ἘΣ ΡΣ ς τῆς ἐνδείας ὑπερείδειν τὸ σῶμα τροφῇ χα- 

λῶς ἔχειν “ἡγήσαιτο, καθάπερ ἀσώματόν τε χαὶ 
ψ.. ΣΎΜΑς: ’ “Ἢ Δ. οὖ "νυ ΄ ,΄ ἄνλον, ἢ οὐ μετέχειν τροφῆς, ἢ τῆς ἐλαχίστης θέ- 
λουσι. 

χὰ ν.» Ἁ - Α » - , 

Κἂν ἴδωσι τὸν Ἐσσῆσον μὴ πάντη τοῦ σώματος 

ἀφειδῶς ἔχοντα, ἀλλὰ μέρει γοῦν τινι τὴν ὅπάο- αφξι ς ξγ τὰ, Ξρξει ὙΥ τι τΊ παο 

ς ψοουϊαπι ἢ αὐ ἰάϊπητις ἐχ ἀπεϊφαὶς ἀποθιις ΠΡ εὶς. 

ἃ Ἑάτ πῶς οὖν καὶ... νομισθῇ. Αἴ Με, ἄτι αἱ ἰπ 
σοπἴοχία. 

ὁ Βος. Ξεσιπ τς ἡγήσηται. ΑἸτι5 15. ἡγήσεται. ΑἸ]- 

φαδπῖο μοβὲ δαὶ νὴ παντί, πνα]ο, Υ εἴοτος ΠΡυὶ πάντη; 



ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ 

χουσὰν ἔνδειαν θεραπεύοντα, λοιδοροῦσι χαὶ δια- 
βάλλουσι, χαὶ πολυσίτους τινὰς χαὶ λαιμάργους 

ἀποχαλοῦσι, τὴν κατὰ τοῦ ἑνὸς ὕδριν χαὶ παροι- 
νίαν ἐπὶ τοὺς πάντας ἐχτείνοντες " οὐ λογιζόμενοι, 

ὅτι αὐτοὶ μὲν δὶς, ἔνιοι δὲ αὐτῶν χαὶ τρὶς τῆς 

ἡμέρας σιτούμενοι σιτίων τὰ παχύτατα χαὶ πιότα- 

τα; ἀπείρου τε ὄγχου χρεῶν ἐμφορούμενοι, καὶ 
οἴνου πλῆθος ἄμετρον ἐγχεόμενοι, οὕτως ἐπὶ τὰς 
τραπέζας χεχήνασιν, ὥσπερ σχύλαχες μετὰ μαχρὰν 
ἔνδειαν τῶν δεσμῶν ἀφεθέντες. Οἱ δέ γε κατὰ ἀλή- 
θειαν ἀσχηταὶ τροφῇ τε ξηροτάτῃ χέχρηνται, χαὶ 

ὀλίγον ᾿ἐχούσῃ σὺν ἀσθενεία τὸ τρόφιμον, καὶ πα- 
ρὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν ἅπαξ οἵ γε τάξει διαζῆν 
ἐγνωχότες, χαὶ τοῦτο μετρίως χαὶ ἐπιστημόνως 
σιτούμενοι, εἰχότως, παρὰ τὸν χαιρὸν τῆς σιτή-- 

σεως, τὴν χρείαν μετ᾽ εὐπαῤῥησιάστου τοῦ συνει- 

δότος χορηγοῦσι τῷ σώματι. Διά τοι τοῦτο προσ- 

ἤχει μὴ τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν κρίνεσθαι ὑπὸ ἄλλης 
συνειδήσεως. Εἰ γὰρ ἡμεῖς χάριτι μετέχομεν, τί 

βλασφημούμεθα ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν: 
τὴν ἔνδειαν χαὶ τὴν τῆς τροφῆς εὐτέλειαν μετὰ το- 

σαύτης εὐφροσύνης αἱρούμενοι, μεθ᾽ ὅσης οὐδὲ ἐχεῖ- 

νοι τὴν ὑπέρλαμπρον χαὶ " παντοδαπῇ τῆς πολυό- 

ψου τραπέζης παρασχευήν. Εἰ δέ τις τῶν εἰρημένων 

ἀνθρώπων ἐπὶ συνέσει χαὶ εὐλαδεία γνώριμος εἴη, 

χαὶ δι᾿ αἰδοῦς ἄγοι τὸν ἡμέτερον βίον, τούτῳ χοι- 

νωνεῖν τραπέζης; εἰ τούτου δεήσειεν ἐπεσχεμμένως, 

οὐχ ἄλογον. 

Ὁ 

., 
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ῬΓφδθητὶ πϑοθϑϑί ἰδεῖ δα ἰϑίασογθ, οιιπὴ σον ς 115 ἂς 
σα απ 15 σοπϑθοίδηίι", ἃς 605 νούαηΐ ΠΟ Π65, 

νογαοοσίαο, οἱ [ἃ ἀδάφοιϑ ΙΡοηἀϊ πο ̓ πητοπιρο- 
γα η τα πὶ ἃ} ἀπ ἴῃ Οππθ5 ὀχίοπαιπι : ΠΟ τι6 

ΜΠ γϑριυαπί, 56, οὐαὶ δ ἷ5., δὲ δχ ᾿ρ5ῖ5 Βοππα}} 

ΘαΤαπὶ ἴθι" ἀϊθ οἴθυιπν οαρίαπι, Θὲ Θϑοῖβ γα 5 5551 Π|15 

ΜΟΝΑΘΤΙΟΕ. 

Ὧ6 ΡΙΠΡ 551 Π|15., ᾿πσθ Π 416. σαγ τὶ τη] 6 οχϑα- 

τἰδη τι, ἐπι οἸσα πη ιι6. νἱπὶ οορίαπι ἰπἔιηεαπε, 
ΒΙΒΙ ΟΠ  Πι15 Τὰ πηθ ρου πα ἁί 16 ολπθ5 ροϑι ἰ0ἢ- 

δ πὶ [ἈΠη6 ΠῚ ἃ Ὑἱποι 5. 5ο] ἴ05, ΠΙΘησἷ5. ἐπ ΐάγ. 
564 νογὶ αϑοθίϑ εἴ δἰϊπηθητο 5] οἰ βϑίτηο αἰ πτι", 

οὐ ἴῃ 410 Ργωῖου ἐπ} 06 "ΠΠΠἀ θ πὶ ἰεπιι65. δαἰπηοάξιμι 
Δ αἰθπάϊιπι ὙἱγῸ5 δἰπί., δὲ οοπιθάπιπι 5θπιοὶ ΡῈΥ 

τοΐδπι ἀΐθηὶ : 4] οὰπ) ογ παῖ νἱΐαπ ἀθσογο 
βίδιιθυῖηξ, πιο θυαίθαιθ ἃς ΡΥ θη ον οἰ θτλ πὴ 51ι- 

πιδηΐ, {π6 ἃς πη Ὁ α}0] Θάθηαϊ ἐθπηριι5 αἰ νθηΐ!, 

τὰ πο ἀπῖπιο ΓΟ σΊΟΠΙ5. ΠθΘΓῸ ΘΟΓΡΟΥῚ πϑοθϑβϑασία 

βιρρθάϊαπι. Οὐαπηο γοπη. σοηνθηῖς ΠΠρογξαΐθηι 
ποϑίγαμι ἃ αἰΐὰ οοπβοϊθηιῖα ποῖ ἡ Ἰσαγὶ. 51 Θηἰπὶ 
ΠΟ5 ΟΠ σγαῖῖα ΠΟΙ θ᾽ Π1115, Τα ργὸ 115. ἐδ αιῖ- 

Ῥὺι5 σγαιαβ ἀσίηι5, Ὁ ΑΒ ρθη πλν ᾽ ἀπ τΘπιιὶ - 
ταΐθπι, οἰ ιιΘ ὙΠ Πταΐθηι ταπα. σα ἢν ταῖο 

ΠΡ Θοι πηι, οἵπὶ Φαδηΐα π6 {ΠῚ 4υ!ἀ6 πὶ βρίθη- 
αἰ αἰδϑιπηιιπ δὲ Ομ ΠΙ ΚΘΠΙ1 ΠῚ ΠΊΘΠ 585 [τι 155] ΠΊὲ8 ἃΡ- 

Ρανάΐαπι. Οἰοα 51 αι βρίαπη ὃχ 1015, 405 αἰϊχὶ, 
Το πη π θι15 ον ργι οπεῖαπι ἂς Ρἱδίαιθηι ποίτι5 5ιν, 

Πα! οαίχιιθ ἴπ γονουθητία ΠΟΒΙΓΙΙ ΠῚ ΥἹΐδ8 ᾿π5ε{π|- 
ἔπη}, δἰι πὶ Ποϑίγα ΤΠ] Θη58 Οἰ ΓΟΙῸ ΠΊ5ρΘοῖΘ ΘΟΠΊηλι-- 
ΠΙραΓΘ, δἱ 14 τἰϑι15 ροβοαῖ, ἃ γαῖ πθ6 [ΓΘ ΠΊΙΠΣ 

ΠΟΙ οϑῖ. 

« - . 
Ὅτι οὐ χρὴ συχνὰς καὶ ἀξασανίστους ποιεῖσθαι ἣν Οιιοά ποι οροτίοὶ ογοῦνο δἰ ἰδπιθγὸ δοτγοαϊ. 

᾿ τὰς προόδους. 

ΚΕΦΆΑΛ. χ΄. 

Χρὴ δὲ μηδὲ προφάσει τῆς τῶν ἀδελφῶν ἐπισχέ- 
ψεώς τε χαὶ συντυχίας, πολλὰς χαὶ συχνὰς ποιεῖσθαι 

τὰς ἐχδημίας (ἔστι γὰρ χαὶ τοῦτο διαδολιχή τις 

ἐπίνοια, πειρωμένου τοῦ ἐχθροῦ "διὰ τῆς τοιαύτης 

μεθόδου τὸ εὐσταθὲς ἥμῶν χαὶ τὸ τεταγμένον τῆς 

ζωῆς παραλύειν, χαὶ εἰς φιληδονίας χαὶ λογισμῶν 

ἀχαταστασίας διαφόρους ἐμθάλλειν )" χαθ᾽ ἥσυχίαν 

δὲ ἑαυτοῖς ὁμιλοῦντας, διασχέπτεσθαί τε χαὶ ἐπα- 

νορθοῦν τὰ τῆς ψυχῆς ἁμαρτήματα. Ὃ γὰρ ἄρτι 

ΟΑΛΡῸΤ ΥἹΙ. 

τ. Αἰάᾷαο οἴϊαπι ΟρογαΣ ῬΓΘΕαΠι δῖ, ΠΟ Δ] τι "ν 

Ρταίοχία εὲ νἱβοπαϊ [ταῖγοϑθ, Θὲ. Οἷα πὶ ἰρϑὶβ θο]]ο- 

«ποπάϊ, σε ρνὸ ἃς [γθαιθηῖον Ρονοσυϊπανὶ. Νάπι 

οἱ πος ἐϊαβοϊίοιπι φαοάάδηι ἱπνθπίι πὶ Θϑὲ : 51- 

ἀυϊάοιιν. οοπαῖαν Δάν θυβαγΙι5 δ] αβιιοαϊ ἀνε οῖο 
οοπδίαπεσπι ποϑίγαπι, οἴ νἱτ Ποϑίγε (5.  ρ! Πα πὶ 

5 δνοείογθ, ποϑῆιι6 γα ρ Δ] ιι5. ἃς γαγ 5 σορσίτα- 

ΓΑπεῖψαϊ ἄπο ΠΠΡτὶ ὀλίγον ἔχουσι. Μοχ οὐαὶ ἅπαξ 

εἰ χαὶ τάξει. Αἱ Μ55. {τὸ5 ἅπαξ - οἵ Ὑε τάξει. 

5 δῖ νείογοβ ψυδίπον Πυνῖ. ἘΔῚΠ μετ᾽ εὐπαῤῥυσίας 
τοῦ συνειδ. 

τἰοπαπι {απ εἰ 115. ̓ πη ρ] οαγθ. ΤῸ γεγὸ πο ἷ5- 

οαπὶ ἰδοῖτο οἰ] οααθπάο, ρμϑοοαῖα ἀπὶπιῷ εἰ ἐχ- 

" (οᾶϊοος ἄπο χαὶ παντοδαπὴν. ϑίαϊϊπ Οοάοκ. 

ΟΟΙΡ. εἰ τοῦτο δεήσειεν. 

ὁ Ἐσπὶ ἐχθροῦ καὶ διά, Αἱ Μ8ς. ἐχθοῦ διά, 
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Ῥδπάον6 οἱ θιμθπάανο ἀθ!θηλι5. Οἷα ΘηΪ ΠῚ ΠΕΡΟΡ 

δχ ἀπῖπιο ἵπιπὸ πη τιτ ἀθν 6] 411, ΟΡ 50 8Π| 

«αϊάοια. ἃ Ροπὰ ῬΡΟΡΘΠΒΙΟΠΟΠῚ Ἰαυάδηάιι5 δϑί : 

αἴ ποηάπιη [ἀπ] π΄ νἸΡΓα ΠῚ Ἀ55Θ  {π{π|5 δὲ ΠΡ - 

Γδοιοπθπὶ, ἰπο διατὶ “ιοπΟἀο Θὰ5. ΘΟηΒθαι 

Ῥοϑδίτ, πθ οορίταν!ς αυϊάθηι : 9} Τα 116 ΘΙ ΟΡΙΙ5 

δδῖ, Ῥ δοΠλΪἶ550. ὈΥΪΔ5. 50 ρ51π|5. 1200. ΘΧΔΙΏΪΠΘ, 

που παῖο5. ΔΠῚΠΪ ᾿ρθίιι5. ἃ0. ΠΊΟΙΠ5. ΘΧΟΙΓΘΙΕ, 

μίβαιιθ (ον εἶν ΟΡ] τιοιανΐ, 6Ὲ πιϑ]]ουἼ]ιι5. ΘΟ Π51 1115 

Ῥοντα να οπθῖη 5θ αν ; Πᾶμ) ἈΠΙΠῚΪ ΟΡ ΔἸ ΠΑΠῸ ἃῸ 

βϑάαιίο ἀρσι πη θητι πὶ Θὲ νἱνεαεῖδ. Οὐ ἸΘΊΠ 

ἀϑϑίἀτιθ ρΘ συ  Πᾶῖαν, {γλῃδί 16. 46 Ἰθ00 ἴῃ ἰο- 

δαπι, ἃ 56 Προ} ἈΠΙΛΪ ΔΙ ΓΘ ΠΕ ΟΠΘΙῚ ΟΥ̓ ΘΟΡΑΙΏΠ6 

τιϑαπταιοπθπι νϑητ]αΐ, δὲ δα], ραυ] δ πη 116 

ἀϑϑιιθϑοῖ! δ οΟ ΡΟΥΪ5. νοἰρίαιθϑ5 ἤθϑρίσθνθ, 480- 

ΠΟ ρους ᾿πϑρ σον 6. 5ΘΊρϑιμ,. ΔΠῚ ἈΡΠΟΒΟΘΙῸ 

δὰ ἡ 56. πὸπ γδοῖθ πα] θπΐ, ἀπ ᾿ρϑὰ Δ ποπο- 

5ἴατιι ἀθοου πη 116 γΘνοσαν 6, Οα ΠῚ ΠηΔΟἾ5. ἃς πηὰ- 

οἷϑ 4 ν᾽ ἤοϑαβ ΔΓ ΠΟ ἢ 65 ἀμ Π1115 {{ΠΠπ|5 ἱρυ ἰθ ταν ὁ 

“. Ῥὰν 681 ἰδίταιν" ἴθ Ζαΐοῖθ αὐ ΡΠ ν᾿ πη πη πὰ τ 

πΟΓα, δὲ φαθη] θὲ ἴῃ ρυορυΐα δθάθ ρθυβίβίθυθ, 

αἰ ἢος οΟΠϑι ΠΕ 185. ΠΙΟΡ ΠῚ [ΟΒΓΙπΙΟΠ απ Πα θαῖ : 

ποη [ἀΠ]6 ἢ ὈΙΟ βι15 π΄ 6611 διὰ 1ΠΟ] Π511Π 6550, 

564. Προ, δῖ ργορίθνθα. 1 Π}]} σοπβοῖθ πιὰ ΘΧΡΓΟ- 

Ῥηυδῖ, πϑοοϑϑιϊαιθ σοβθηῖο δογθάϊ, οἱ ἔγαιγ85. ν 185 

᾿πίθρυιταῖο δὲ ρετμο5. ΘΓ τ Π|55]Π105. ἰπν [5616 

5 [τὰ [αιηθη, τὰ δΧχ ἈΠΕ ΘΟΠσΡοδϑι. ν᾿ τ 11} 

οαρίαξ ὀχθηρία : πιο οΟΠΒΘ ΘΕ}, 515 1} αἰχὶ- 

ΠΊ115.) 1 ΡΙοάοιιηο το τι5. τΘηθαταν, ΠΙΠΊ]4 116 

αι φιοά γορυο θη] ροϑδὶε. 5δθρο Θηΐπι ἰΠδἰ ἔπτη 

διϊδηι ἀπίπιο τ ἴα πὶ Θχθιθμ 0. απο ράταν : Ἰ{τι6 

ἴῃ οαιιθᾶ δοῦ οἷν θυ. ψ Θ᾽ {1 ΟΠ  ἈΙΘΒΟΔΠΊΙ5, 

δ ῬΔα]α πὴ γΘϑΡ ΡΟ πηιι5, ἈΙΔου του αιι6. Δ σου ὰ- 

τΐπα ΡΡῸ ῥἱοίαιο. δι θθιπα νθηϊαμμιιδ. Οτιοὰ 5ἱ 

ααΐ5, φιοὰ 6 66}1ὰ πὸπ Θανθ Ἰατιν, ΡΙΡΟρίθΡθα 

δρηζίαι ἀο 586. πῃ ση]ῇοθ, 15. ΠΟν ΘΗ, 56 Ο}» "ῈΠῚ 

τπαποηι ἰηΠ αν]. ΝΟΊπΘ. ΘΗΪΠῚ ΠΟῸῚ ΘΧΙΘ, ΘΧ 856 

Ἰαιιἀαπάπιι δϑῖ, ἀπ ἀαΐα Ὁσσαβίοηθ ΘΧΙΡῸ, ΡῸ- 

το5 1 νἰσιιι ΡΟ. ἀπ ἀπ ρ ΡΟ θειπι γον : 564 

ἀγηλιιπὰ δὲ ἱπηι τα 116 Πα ἀἸοίτι πη. οἰροα ΒΟΠιΙη]., 

ἀὰϊ οοπίνα ἰονι 5. δὲ Ἱποοηϑία τα ποιηϊπθηὶ μῸ- 

» ἘΔ41ιὶ ἄρτι τὸν δεσμὸν τῇ. Νοῖονοβ ἄπο ΠΡνῚ ἄρτι 

τόνδε τὸν δεσμόν, σιιΐ χοἰ ζει αἱποιίμπι. Ν᾽ Ο5511 ν οἴιι5 

Τὸν οὐ ΟἹ. αὖ ἴπ σοπ οχία, γοοιῖπ5. ἈΠ ψαδπἴο ρμοβὲ 

(ὐοὗοχ γο58. ἀταξίας ἐπανορθοῦσθαι. 

ς (οἄεχ (ΟἹ. ἡ κατιδεῖν. Νέος 11 χη α]ΐο ᾿πίτα Ἰἀ θην 

ΝΜ. εἰς τὴν ἰδίαν καταγ. 

ἃ Ψροίογοβ ἄπο ΠῚ εὐσταθείας τὸν τρύπον μισιρτυροῦν. 

Ἡαπα Ἰοπρο Οοάοχ (0}]ν. οἴλπ Ν 55. βελτίους τε χαί. 

ὁ Ηχο νουρα, παραδείγματα ἀρετῶν ἐκ τῆς ὠφελίμου 
συντυχίας λαμάνοντα,, τεροΡΙαη ταν αι θη ἴῃ να] 5 - 

"" 

Ε 

ΒΆΘΙΠΠ ΟΕΒΑΒΕΙ ΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΚΟΠΙΕΡ. 

ὙΦ ΟΣ τ τς 
τὸν " χόσμον τῇ διαθέσει χαταλιπὼν, ἀπὸ μὲν τῇ 

ἌΡ ΣΝ ΘΝ 3 τα πρὸς τὰ χαλὰ νεύσεως τὸ ἐπαινετὸν ἔχει" οὕπω ὃ 
5Ὁ 

ς 
, 

ἐν ΤΣ εν Ἐς Η 
τὸ τέλειον τῶν ἀρετῶν χέχτηται " πολλάχις δὲ οὐδὲ 
Ἂ ᾿ ς ἢ ΝΞ - 
διανενόηται τὸν τρόπον τῆς αὐτῶν χατορθώσεως, 
Ὁλλὰ δεῖ πο Ὁ ι 
ἀλλὰ δεῖται, χαθ᾽ ἥσυχίαν ἑαυτὸν ἐπισχεψάμενος, 

ἈΝ Ἶ ο εν 
χατιδεῖν τε τὰς ἀτάχτους τῆς ψυχῆς ὁρμὰς χαὶ χι- 

; πὰ ἩΙΕΡ " 
γήσεις, χαὶ ταύταις γενναίως ἀνταγωνίσασθα!, χαὶ 

Ξ ἢ Σ 
τοῖς χρείττοσι λογισμοῖς τὰς ἀταξίας ἐπανορθώ- 

-σαξ ὰ ΝΣ Ξ᾿ σασθαι " τάξις γὰρ ψυχῆς, ἀρετῆς σύνθεμα. Ὃ τοί- 
ΝΡ ἣΣ 5» ᾿, 

γυν διαπαντὸς ἐν ἀποδημίαις χαὶ μεταδάσεσιν ὧν,χαὶ 
ὌΡΟΣ ΓΞ 

ἀεὶ τὸ τῆς ψυχῆς σύννουν χαὶ πεπυχνωμένον ῥιπί- 
᾿ ἐν 

ζων χαὶ διαχέων, χαὶ πρὸς τὰς ἡδονὰς τοῦ σώματος 
9). ΞΟ ἐν ἈΞ: 5 , - Γκ α 
βλέπειν χατὰ μιχρὸν ἐθιζόμενος, πῶς δυνήσεται 
ε ἌΣ ΘΕῸ ὦ ᾿ Ρ - Η͂ ᾿ - ν, 
χατιδεῖν ἑαυτὸν, ἢ γνῶναι τὰ μὴ χαλῶς ἔχοντα, 

ἢ ν᾿ . 2 ο, τὰς ῃ , ' παντί ας 
πρὸς τὸ δέον αὐτὰ μεθαρμόσασθαι, τὴν ψυχὴν ἔτι 

μν ΄ Ν » - ΄ ᾿ 

διερεθίζων πρὸς ἐμπαθεῖς διαθέσεις: 

Δ , ε ω , Η͂ Ν 
Χρὴ τοίνυν ἡσυχῇ μένειν τὰ πολλὰ, καὶ χαρτε- 

ΠΞΣΤΤΣ ἘΝ ἐν 
ρεῖν ἕχαστον τὴν ἰδίαν χαταγωγὴν, ἵνα. ἔχη τοῦτο 
ῳ “, [2 ἃ - ἦ , τς ἣν, 

ἢ ταθείο τ "μὴ Ἴ τῆς εὐσταθείας ᾿ τῶν τρόπων μαρτύριον " μὴ πάντη 
Ἀνὰ τε ήσεο: 

μὲν χαθεῖρχθαι, ἀλλὰ τάς τε ἀναγχαίας προόδους 
3 ΕἸ ΄ - Ε Σ Η͂ 

εὐπαῤῥησιάστους ποιεῖσθαι, ἐν αἷς οὐδὲν τὸ συν- 
ΞΕ τ Ξ ΞΡΕΣ Ε Ψ Τα ν᾿ ειδὸς ἐπισχήπτει, χαὶ τοῦς βελτίστους τε χαὶ ὦφε- 

, ᾿ -- ῃ 

λιμωτάτους διὰ πολιτείας ἀχρίόειαν τῶν ἀδελ- 
Ἔσιν ἦ5 ᾽ Σ δὴ 

φῶν ἐπισχέπτεσθαι, “ παραδείγματα ἀρετῶν ἐχ τῆς 
ΔῸΣ ; ; Ά 
ὠφελίμου συντυχίας λαμόάνοντα, ἐμμέτρους, ὡς 
ΕΣ 5 ,ὔ 

ἔφημεν, καὶ ἀνεπιλήπτους τὰς προόδους ποιούμενον. 
΄ "} ΝΥ ΕΣ ΄ - -Ὁ - 

Πολλάχις γὰρ χαὶ ἀχηδίαν ἐγγενομένην τῇ ψυχῇ ἣ 
“3. εἰ ΩΝ ΓΕ χὰ - ΤᾺΣ 

πρόοδος ' διαλύσασα, πάλιν οἷον ἐπιῤῥῶσαι χαὶ ἀνα- 
Ε Ἢ ἣν 

πνεῦσαι μικρὸν παρασχοῦσα,, προθύμως προσιέναι 
“, ὅ δ - ΞΡ 6: ΓἼ , ᾿ῃ.Ν ΝΗ 

τοῖς ὑπὲρ τῆς εὐσεύείας ἀγωνίσμασι δίδωσιν. Εἰ δέ τις 
ἈΕ ε τς Ὁ ἮΝ 
ἐπὶ τῷ μὴ προϊέναι τοῦ δωματίου μέγα 5 φρονοίη, 
» ὔ ’ - 

ἴστω διαχένῳ φυσιούμενος πράγματι. Οὐδὲ γὰρ τὸ 
ὃ Η Α 

μὴ προϊέναι χαθ᾽ ἑαυτὸ χαλὸν, ἢ τὸ χατὰ χαιρὸν 
.-7 Ν ων ᾿ ἊΣ “Ξν » , »: “- 

προϊέναι χαλὸν ἢ φαῦλον οἰδὲν ἐργάζεσθαι - ἀλλ᾽ ἣ 
δὴ Ν λὰ θεῷ, Γρ ᾿ ΕῚ ἐ , μν 9, 

περὶ τὸ χαλὸν βεδαία καὶ ἀκίνητος χρίσις, ἢ τοὺὐ- 
ἢ τῶ φούονν ὅν - ἄ 

ναντίον, τὸ εὐμετάθετον σπουδαῖον ἢ φαῦλον " ἀπο- 
᾿ ἘΣ ἐλ τοῖν ἐκὰς ΦΥ͂ ὑτον 

τελεῖ. Εἰ δέ τις τὸ χαλὸν τῇ ψυχῇ βεδαίως ἐνιδρυ-- 
, ν πεν" ἌΡ δ τς; αν με 

σάμενος χαὶ τῇ χρονίια ἀσχήσει τῆς τῶν παθῶν 

εἰς εἴ ἴῃ ογὰ ΒΟσὶ [ΟΥ ΕΠ τπᾶπι γοο ΠΕ ΪΟΧΟ : Ξε ἴῃ χοῦ 

Ἰϊψ15. Μ55. ἀοδαπι. ΠΡ] ἀομὰ ἄπο Μ55. ἐμμέτρους μέντοι. 

ΓΑπεχαΣ ἦπιο τὶ διαλύουσα. ΠΡΙ Δ οπὶ Ὗ οβδὶϊ γδῖις 

Τ1Ρον δ 11 ἄπο ἐπιῤῥώσασα. Ῥαμ]ο ρΡοβὶ οάοχ Υ οβ5. 

προθυμοτέρως προσιέναι. 

8 1πι5 Μξϑ. μέγα φρονεῖ. Μοχ 61 φυσώμενος πρά- 

ματι. ΒΘΘῚΙ βοοπητι5 οἵ Φαάγειι φυσιούμενος, πη 6] 1τι5 

" Βορῖιβ βεοιηιις φαῦλον ἀποτελεῖν : αὶ νὸχ οἷδε 
ΒΡ] ομ4α εθὲ. Μοχ Οοήοχ Κ᾽ οββ. ρτὸ βεδαίως παρεὶ 

τελείως. 



ΘΟΝΘΤΙΤΌΟΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟΝ, 

χυδερνήσεως τὴν ἐμπειρίαν λαδὼν, χαὶ δαμάσας 

τῇ 

παπ ΓΘ {10 γ 6] πλάθει, 51 (5 νΘΓῸ μοβιθαηιαπι 

μὲν τὰς σωματιχὰς ἃ ἀχρασίας, γαλινώσας δὲ τὰς ὕδή Ἰνοπιιπι ἴῃς ἀπίπιο {ΠΣ 61 ΘΟΠΒ ΔΙ] ν ον !, ἐἶιι- 
“ῳ δον Ξ- ΛΔ 

ψυχιχὰς ἀταξίας, θαῤῥῶν δὲ τῷ τοῦ λογισμοῦ χαλι- ν 

νῷ συχνοτέρας " θέλοι ποιεῖσθαι τὰς προόδους εἰς 

οἰχοδομὴν χαὶ ἐπίσχεψιν ἀδελφῶν, τὸν τοιοῦτον χαὶ 

παρορμήδει μᾶλλον ὃ λόγος ἐπὶ τὴν πρόοδον, ἵνα 
ν᾿ , ἼἜΈΞΙ" ͵ ν - ᾿ "Ὁ Ὁ 

τὸν λύχνον ἐπὶ τὴν λυχνίαν τιθεὶς, πᾶσι τὸ φῶς τῆς 

τῶν χαλῶν χαθηγήσεως χορηγήση ᾿ υόνον εἴγε 

“θαῤῥοίη,, ὡς καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ διδασκαλεῖον ἀρε- 
ἊΝ ͵ ᾿ ᾿ 

τῶν ἑαυτὸν δυνήσεται τοῖς συντυγχάνουσι παρέχειν᾽ 

καὶ οὕτως ἐξασφαλίσαιτο ἑαυτὸν, χαθὼς ὃ ἀπόστο- 

λος εἴρηχε᾽ Μή πως ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκι- 

μος γένωμαι. 

Ὅτι οὐ χρὴ τοῖς ἀστατοῦσι τῶν ἀσχητῶν μεταδι- 
δόναι θάρσους καὶ παῤῥησίας, ἀλλὰ καὶ τούτους 

φυλάττεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Π΄. 

Φυλάττεσθαι μέντοι προσήχει καὶ τοὺς ἀστατοῦν- 

τας, “χαὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλους τῶν ἀδελφῶν μετα- 

θαίνοντας, χαὶ ἀπαύστοις χαὶ ἀνενδότοις δρμαῖς 

διαπαντὸς περινοστοῦντας τὰ μοναστήρια, χαὶ προ- 
φάσει δῆθεν πνευματιχῇς ἀγάπης τὰ τῆς σαρχὸς 

ἐχπληροῦντας θελήματα " οὐδὲν βέδαιον, οὐδὲ ἱδρυ-- 

μένον, οὐδὲ εὔτακτον, οὐδὲ συνέσει χεχοσμημένον 

ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχοντας, ἀλλὰ πᾶν ὅ τι περίεργον 

χαὶ χαχόηθες, ῥεμθασμοῦ χαὶ ἀλογιστίας πεπληρω- 
μένον, δόλου χαὶ ὑποχρίσεως, ψευδολογίας χαὶ ἀπα- 

τηλῆς χολαχείας. Οὗτοι “ γλῶσσαν μὲν ἀπαίδευτοι, 

γαστέρα δὲ ἀχρατεῖς, ψυχὴν δὲ διαπαντὸς ἐπτερω- 

μένοι χαὶ ῥιπιζόμενοι, λογισμοὺς χατὰ τὴν πτῆσιν 
τῶν νυχτερίδων ἔχοντες, οὐδαμοῦ ᾿ πρὸς τὸ εὐθὺ 
βλέποντας, ἀλλὰ σχολιὰ χαὶ εὐμετάτρεπτα πετο- 
μένους " ἄλλο παρὰ τὰς πρώτας ὁρμὰς ὑποφαίνον- 

ΩΣ παξὰς ἘΣ του λας 
τας, χαὶ πρὸς ἕτερον τῷ εὐμεταδόλῳ τῆς γνώμης 

" " ᾿ 
παρὰ δόξαν πᾶσαν φερομένους, πολλὰ ἕρποντας, ἢ 

καὶ οὐδὲν προδαίνοντας. 

α 5ῖο Μ35. ἔγοβ ργωϊον ἡ οβ5, ὅοχ ἀχρασίας ἀδφοταῖ ἱπ 

γα] σαῖς, 

» (οὐοχ (0}}». συχνοτέρας ἐθέλει, ΑἸτι5 ἐθέλοι. ΑἸΊα5 
θέλει. 

«ΝΜ οσοΙ νοῦυβ ΠΠΡον θαῤῥοίη ἑαυτῷ. Νεο ἰϊα ταυτὸ 

Ῥοβὲ ἄπο Μϑ5. οὕτως ἐξησφαλίσατο. 
ἃ ψρίογοβ ἄπο ᾿ἰθυὶ χαὶ ἀπιόντα; ἄλλοτε πρὸς ἄλλους 

τῶν ἀδελφῶν, καί, οἴο, 

τυ πάσιιθ ΘΧΘΙΟΙ ΠΟ η6 σα θου πα πον πὶ. ἅ{[{6- 

οἴσαι. ΘΧρου θα τα. ἀοριίις. πον, δὲ «οι 5 

σον ΡΥ 5. ΠΡ ἀπ λι15 ΘΟΘΥΟαΟΥ Ὁ Τα] τὰῖ5. ἀΠἰ πηὰ-- 

Ἰὸ5.. τὰ οι τὰ ΠΟ ἢἶ5. ἴγοπὸ σοησιις. ν Π 

ΓΘ υθ ἢ ἶπ5. ἃς ΟΥΓΘΌν 5. δἰ ὡ ΠΠραπάος. νἱ βία - 

ἀοδατιθ γα "65. ορτο], οὐνη, αΐ ὁ ιδιηοάϊ οϑῖ, 

γΆΠῸ δα] ΘΧχθιιη τι πὶ ρΟΥΐτι5 ἱπάιοθι, τὰ ροβίτα 5ιι- 

ΡΟΝ σα πα 6] 4] "0 [πσουῦ πα, ἀοοινῖ πα θοπο ᾿ππιθ πὶ 

ἱπὴρϑυ ται ΟἸΝὨ Πλ118.: 5} πη0 0 σομ αι ρο556 οἱ 

ΒΘΥΠΊΟΠΟ. δὲ ΟρθΡΘ βθίρϑιιπι 115. (αἰ εβοιὶ ο0Π-- 

δυθάϊειν, οοὺν φυδπηάδμι νἱν ται} 5 ΘΠ οἸαπὶ ὀχ μἰ- 

Ῥογὸ : δὲ δὶ βθῃηθι ρϑιι [τὰ πηι ηἰνθνῖτ, αὐ Αρο- 

51}0]115 ΕἾχὶ! τ Λἴ6 γον οὐ αἰϊὶς ρυϑαϊοανοτίηι, 
ἔρ5θ γϑργοῦι5 ο[Ποΐαν. 

Αιιοά ἀϑοοιὶς ἐπιδίαθιίνιις σοι ἀοπιία ἀὸ {ἰϑοτ-- 

ας ἰοψιιοπεϊ ἰαπάα ποτὶ οἷς : ἴπιο θθνῸ ἡιοι 

μὶ υἱαπαϊ εἶπ. 

ΟΑΡΌΤ ΥὙΠΙ|. 

ι. ΑἸ ἢ οαΐδην νἱτα πα ϊ ϑιη, {πὶ ᾿πϑ1. Ὁ 1165 

διιπί. δὲ πιοάο αὐ Πο5, πιοάο αὐ {Π1ὸ5 ἔνα νο5 

δοσθάπιηϊ., οἱ ἰγγθχιϊθίο 6 νθῃθηηθητ ἱπηρθίϊι 
Ἰαρίτοῦ. οἰγοιπιθιιπξ πη η βίου ϊα, δὲ θὰ η6. 50 }}}- 
τπ|8}15 ἀἸΠ]δοιοπἶ5 οθτθπίιι δὲ ΠΟΠΙΪΠ6, ΟΔΓΠΪ5 ΘΧ-- 

ΡΙΘπε νο]ιπίδίοϑ : ΦΠΟ αι ΠῚ ἴῃ ἀπ᾿ Πη15. Π1]1ὰ ποδὶ 
σοηβία τα. 9. Πα}|ἃ ΓΒ 1Π1Πὰ5... πὰ} (Ἰ5ο 0] πα, 

ὙὉ]]}1|5. Ῥυπ θη εἶδ Οὐ Παῖτ5 : 561 μοι π5. αι! υϊα 
αν οϑιιπὶ ἃ0 ῬΓαν τιμὴ 651. ΦαΙ ἀαυ ἃ νου τη δὲ 
Ἱποοηπϑίαπεϊα οἱ ἀθιηθπεῖα, ἄοϊο δὲ ϑἱ μι απο, 
πιθηαοῖο οἱ [γα  α]θητα ἁἀιυϊαιίοπο. ΗΙ θηϊπὶ 
58ππη1: δὲ Ἰϊηρτια ἐπι ρθυ 1, δὲ νϑηΐγο ἱπ θ ρογδη- 

165, Οἵ δῃΐπ)ὺ 56 ΠῚ 06 1 Θ᾽ ας ἀὸ ψΘ ΠΕ Πα 11, ΦΙΙΟΥ ΠῚ 
ὁορίτατο 65. νΘϑροΡ ΠΟ παιπὶ γοϊαἴιιν. ἐπ! τ Π͵ν, 

Πιιϑάιιαιη δ γϑοῖα πὶ ϑρθοίδηϊθβ, 564 ΟΠ τ16 ἃῸ 
Ρόγνοῦθο νο]απίοβ : σαΐρρα «π| ρυΐπιο ἱπηρϑῖι 
ἰϊα ρτα 56 [ογᾶηΐ, 564 πῸΧ πηθητ5. ᾿π518}0}}} - 

ταῖθ δὰ αἰταεὶ Γουαη τα ᾿γθθίθι" ΟΡ᾿ ΠΟ ΘΙ ΟΠ ΠΘΠῚ, 

ΤΟρΘπίθθ. ΠῸΠ ΡΑΓΠΙ, ἃἱ πα}||0 τποο μιόστο- 

ἀϊοπίοϑ. 

ὁ Τπ05 Νί5, οἱ δαὶ οὗτοι γλώσσῃ. Αἱ Μ95, ἔτὸ5 

γλῶσσαν. ΑἸΙφααμἴο ῬΟΒΕ πτπῖι5. Νῖ5.. οὐπὶ Ὑο55, ψυχῇ 

δὲ διαπ. Τ᾿ άοπι Οὐοχ 001}. ἀνεπτερωμιένοι. Ἀπγθιιθ 

ἴῃ δοὅόπι ἴοοο ἰοπὶ Ν5, (01}}ν, διπιζοι νους λογισμούς. 

ΓΒΆερς. ἰογίλ8 οἱ οὶ πρὸς τὸ εὐθές. ΑἸ1 Μ55. εὐθύ, 

Νοο ἴΐὰ πιο ᾿πίγα αὶ ἀλλὰ παρά, ϑόγτηι, σε, 

γοίονος ἄτιο Πἰρυὶ ἄλλα, αἰΐα. ΑἸ ἄπο ρτῖον Νοβ5. 

ἄλλο, αἰϊωὰ. ϑυθιπας (01. δύξαν ἅπασαν. 



3.7}2:5.3. 
1΄. 

5. 

“. Οὐἠπειίαπι. 5: Π|} 165. 510} ΤΠ 6} 115... 4185 

εἶγοα πιο α5. ἀοία πηα! πὶ σοπβοληξ 1 Π6 15, οἱ 

τὰ πιοπ δοάθηι ἴπ ἰσοὺ 56 ΠΊΡΟΙ ΓΘΡΘΥΠΙ ΠΕ Π, οἵ 
σΟΥΡογο ἀείαιίσοϊο, ᾿ρβα ἴάπηθπ οἰ γὰ δχῖσαι ἸοοΙ 

5ραῦαπι, ΠΟΠ ΡΓΟΘτΘΠαπίιγ : δῖ 1Π1 Ζαοσαε, 
Ταρῖτον ἴῃς σογρογὶ5. ΠΡ ΔἸ πίθυιβ. γοϊαϊαι, πα}ο 

τποἄο δὰ βρίγἰπα]θπὶ ἁἰ Πτιἀἴποπὶ ργοσθάππε : 

{απ ρΡοῖτι5. σοπίϊοϊ πὶ οἰ βου πὰ ΠΏ ΘΥΠΊΪΠ ἃ Π1ΠῚ, 

τ 41 5ΘΙΏ ΘΙ ΠΠΠᾶ ΟἸΙΠῚ ΘΟΡΡΟΥΙ 5. ΘΟΠΟΙΙΡΙΒΟΘΏ 15 
Ὧ6 γ Πρ Α 115. ΟἰΓο τη σα Π α΄, ΤΌΡΘΙΙΒ]πι6. ἴδ- 

ΤΑΠΙῸΡ οχ ᾿ἰϑάθηι ἱπ ϑαύθην, πθῸ ἃ πηα]ὰ 5ουν [1 6 

ΠΡ γθπταν, ΟΡ" γοἱτιπίδεῖβ σιιεθ ργαν ξαῖθπι. ΗΙ ΟΡ 

ΤΠ ππΘ ΠΕϊππῈ Οοι]ο5. ροϑίο ΠαΡῖτι. Οὐ ]]0 ἀααϑὶ 
ἸΠοῖο φαθάδπι, ᾿πέὰ5. σα] Ο58 ΠῚ ΠΊΔ ΠΣ ΠΑ ΠΊΠ16. δὲ 
50 ἀο] απ να] ραπὶ οσου]απε, πηι] 5611 ἴῃ Θὰ Πὴ- 
ἄδη Ζαοαιιθ ΠΟ ΕἸ πὶ ἱπηρ 6 |}6 "6 ΘΟ ΠΑ ΠΕ : (τ 

ΟἾῚ ΤαΠΟΠἶ5. οἷανο ἀθϑειτπαπταν, ἴα ο1]6 σῖνα ΒῸΠῸ 

5ῖγ8 πᾶ ϊο ἐππιοίουϊ ΠΊΟΡΘΠῚ σϑυιηξ; δὲ αι αι 5 

ἃ Ζυονὶ5. ἀξ γϑοῖθ ἀπὲ ργο θα] Π 16} 5101 ργορο- 

5 πὶ δϑὲ, [ἃ ἃ} ᾿ρϑῖὶ5. μαβθεῖαν θοπιηὶ. Παιια 

Πο5. Ζποηπ6 διιάθπε ἐγ γΘ ἴπ 5118 ΠῚ ᾿ΡΒΟΓΙΙΠῚ 

ῬΘΡΠΙ οἰ ΠῚ, Γαϊὶ ΘΟΓΕΠῚ ΠΟ] ΕΓΔ ΠῚ, 5118 ἸΡ5ΟΡΓΙΠΠῚ 

(εἰδηβίοπμθ ἢ 6556, ρ να 5416 βοοϊθιαίθηι, ἰτη-- 

τ Πα ΠΟ Π πὰ. ΟΥἸπλϊπιιηι. ΗἸ ἰσιταν 51 πὶ ΟΠ ΠΙΠΟ 

[υσῖϑ παῖ, αξ Π6. ΘΟ ΠΙοαΐα ΔΠΙΠῚΪ ροϑίθ πο- 

οθδηΐ ἃ}115.. 564 Πὶ ἰρϑὶ ππάθ! ρὲ σοθγοῖὶ 56ΓῸ 

58] ΓΘ δὰ Βοπιιπὶ σΟΠγ θυ Ἀπ}, ῬΌΔΟΥ ἴῃ 1115 

Ῥάασοσὶ ν᾽σε5 Ἐχρίθηΐθ, Δία ι16 ὙἸΡΌΓΙΙ ἢ ΡΓΌΡΟ- 

τη πὶ ΟὝἶΟ ᾿ρ505 46 πϑήυϊε ἔφα δἀιηοπθηίθ. 

Ηος δηΐμὰ ἀοοιῖξ δὲ Ῥϑῦ]ι5, Ἰο 6 Π5 46 115 σαὶ 
ΘΡΘΥΪ ΠῸΠῚ ἱποιμθιιηξ,, 564 ἀσιηΐ ΟΠΓΙΟΒΘ : 

Πδπιπο, ἱπχξ, ποΐαΐθ, δὲ πιὸ οοπιπιϊδοεατπτιϊ 

ατετπ ἰ10, τιξ σοι [τι αἰπιν-. 

μοῦ ποτὶ οοπνοπῖΐ, πὲ ἀϑοθία οτρίαϊ τιπιφτίατι 
ἐπστθαϊ πὶ οἰθγιιπι, αὶ γταιγίδιις ρῥγ[εὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

(δίθυτιπη ποαιδηταπηι σοηνθηϊξ, τι ἀϑοθία οἷι- 

Ῥίαξ απηαιιδπι ἸΠΘΡΘά] 1Π Οἰθγιι πη), ἀπὲ ἔλδγΊ θι5 
Ῥιφῆοὶ. Νὰπι αἰ Ρο ἴσα δῖα ροϑεὶς οϑῖ, ΤᾺ θθβήτιθ 
ΠΡΙἀἸπὶβ ἀομι πη Πα : {1125 ΓῈ5 511 Π1Π|56 ἀἴαθ0]1 πὸ- 

Ξ (οἄεχ (Ο]Ρ. εἰ ες. τογίϊι ἐπηθη δἔτ ρεσῖπάα 
αἰ δα χόπτεται, ΑἸῚ ἵγεβ Νῖ55. χὶ 

᾿ Ἑδιο Υ ἐπεῖαᾳ δ ἔγεβ Μῖββ. συνδιανοούμενοι. Βδς. 

«παγίς συνδιατιθέμιενοι. ἘΝΙΕοπ 5 Ῥανὶβ, οἱ Βα51}. σὺν- 

ουσι. 

δονούμενοι, 

ἱ ΨΌΚοΙ νοῖαβ ΠΡου τὴν λίχνην. ΑἸ Ζααπίο ροβὲ ἄπο 
ἍΞ:ς. πολλοὺς δὲ καί. ΑἸτὰ ἢ 

ϑαυθιης Οοἄοχ (0]}, οἴιπὶ Ν᾽ οξβ. χυδζερνήσεως 

5. 6[ ΘΠ πολλούς τε καί. 

λογισμῶν, 

ΒΑΘ ΟΕΒΛΆΕΙΞ ΘΟΑΡΡΑΒΟΟ. ΛἈΠΘΗΙΕΡ. 

Σ ᾽ ΡΥ τὰ πῶς ε ῃ 
Εοίχασι δὲ χαὶ τῶν ὑποζυγίων τοῖς 

ς ἐλαυνομένοις, ἃ πολλὰ βαδίζοντα 
ΑΥ φ 

ἀεὶ τόπον εϑοίσκεται" χαὶ τὸ μὲν σῶμα ἔχό- 

ἣν 

᾿ 
ἢ 

᾿ 
πτεται, τὸ δὲ βραχὺ χωρίον οὐδαμῶς ὑπερόαίνει " 

οὕτω χἀχεῖνοι διαπαντὸς περὶ τὰ πάθη τοῦ σώματος. 
ὮΝ 2. 

ἰλυσπώμενοι, οὐδὲν ἐπὶ τὸ πνευματιχὸν ὕψος προ- 

χόπτουσι" τρέχουσι δὲ κύχλον ἐν : τον ταῖς τοῦ 
᾿ 

σώματος ἐ ἐπιθυμίαις συνδονούμενοι, 

χαὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τ ΟΝ φερόμενοι, 
χαὶ τῆς πονηρᾶς δουλείας οὐχ ἀφιέμενοι διὰ τὴν τῆς 

προχιρέσεως μοχθηρίαν. Οὗτοι τὸ σχῆμα τοῦ προ- 

Ε δάτου τῶν δρώντων δέλεαρ προδαλλόμενοι, ἔνδον 
ΓΞ ΄ ᾿ τ ν “ 3.» ΔΝ , 
τὴν λίχνον χαὶ χαχοήθη χαὶ ὕπουλον ἀλώπεχα κρύ- 

ὩμΝ 
πτουσι, πολλοὺς δὲ χαὶ παρατρέπειν ἐπὶ τὴν ἴσην 

, » Κ᾿ ΕῚ . ΄ τς 
χαχίαν σπουδάζουσιν " ὅσοι χυδεονήσεως λογισμοῦ 

ἀμοιροῦντες » χαὶ τῷ χαλῶς χαὶ χαχῶς ἄγοντι δα- 
- ι ᾿ « 

δίως προατιθευ τας τοῦτο χαλὸν νομίσαντες, ὅπερ 
55 “- , , 
Ἰλ ἄν τις ἢ ὀρθῶς, ἢ πιθανῶς δφηγήσεται. Καὶ τούτους 

τοίνυν πρὸς τὸ οἰχεῖον χαθέλχειν σπουδάζουσι βάρα- 
ἃ Α » Ἂ, τ νοσι. - ᾿ ΡΣ , 

θρον, ἃ τὴν διαστροφὴν αὐτῶν, οἰκείαν ἀπολογίαν 

πονηρίας Ἰσαϑα πμανις ᾿ ΞΞ 
νομίζοντες, καὶ τὴν ἑταιρίαν τῆς 
ΠΝ , Ν ππρες ᾿ 
ἐγχλημάτων ἐλάττωσιν. Τούτους οὖν ἐκ παντὸς 

ππόξεν προσήκει φυλάττεσθαι, ὡς ἂν μήτ᾽ ἄλλους 

Ἡχὰ τ ἐν τῇ τοῦ ψυχιχοῦ λοιμοῦ μεταδόσει, χαὶ 

τοθεν εἰργόμε νοι, ὀψὲ γοῦν πρὸς τὸ χαλὸν 

ἀντλο παιδαγωγὸν τὴν ΕἰσΣ ΣΝ λαμθάνον- 

τες, χαὶ τὴν τῶν σπουδαίων ἀποστροφὴν νουθεσίαν 
- [ἢ - κ 

εἰς ἐΑϑΙ τῆς χαχίας ἀπαλλαγήν. Τοῦτο γὰρ χαὶ ὃ 

Παῦλος ἐδίδαξε, λέγων περὶ τῶν μηδὲν ἔργ αὖλος ἐδίδαξε, λέγων περὶ τῶν μηδὲν ἐργαζομέ- 
, ΤΩΣ τ᾿ Πποῦτι ζομένων ᾿᾿Τοῦτον, φησὶ, σημει- πε Ξρ ξργα 

Β ᾿ Ἢ υλο πεν αν τν Ξὰ 
οὔσθε, χαὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ. 

Ὅτι χλήρου ἢ προστασίας ἀδελφῶν οὐδαμῶς ἐφίε-- 

σθαι προσήχει τὸν ἀσχητήν. 

ΚΕΦΑΛ. Θ΄. 

Κλήρου (ΡΞ πη ρὦ οστασίας ἀδελφῶν ἐφίεσθαι 

τὸν ἀσχητὴν οὐδαμῶς 
ΧΡ τ τ εν 

τὸ νόσημα, χαὶ φιλαρχίας τὸ ἔγχλημα " ὅπερ τῆς 
» ᾿ ὯΝ ΘΝ ε ῃ ν ΄ 5» 
ἀνωτάτω τοῦ διαδόλου “ πονηρίας τὸ γνώρισμα. Κά- 

πὸ 
προ 

᾿ προσήχει. Διαξολιχὸν γὰρ 

ὁ (οάεχ ὅο55. εἰ (]Βεγίπις τὴν διαστροτὴν αὐτῶν, 

εἴ ἴτϊὰ Ζασχας Ππαρεπὶ Ἀδϑῖ ἄπο (οαϊοο5 ἐπιθπάδει. 

Βες. φυατέις εἴ δ} τῆς διαστροφῆς αὐτῶν, παπᾶ τγε- 

εἴς. Νοχ ἄπο Νί55. ἄλλους βλάψαιεν ἐν. ΘαΡῖπας Οοάεχ 

(Ο]Ρ. πρὸς τὸ χαλὸν ἐπι πιστρέψαντες. 

Ρ οΚΞΙ σοῦ ΠΡῸτ οὐδαμῶς προσῆχον. ΤΡ᾿ ἄεπι 14 6πὶ 

Μ5. σὰπὶ (]Ρ. γάρ ἐστι τὸ νόσημα. 
ς (οάοχ ΟΟἹΡ. διαθόλου πολιτείας. Μοχ ἀπο ΝίΞ5, εἐ 



ΘΟΟΝΒΤΙΨΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟΙ͂:, 

χεῖνος γὰρ ὑπὸ Τούτου τοῦ πάθους εἷς τὸ τῆς ὑπερη- 

φανίας χατενήνεχται πτῶμα᾽ χαὶ ὃ τούτῳ τῷ πάθει 
χρατούμενος, τὰ ἴσα ἐχείνῳ νοσεῖ. “Ἔπειτα δὲ χαὶ 
βασχάνους, χαὶ φιλονείχους, χαὶ χατηγόρους, χαὶ 

ἀναισχύντους, χαὶ διαδόλους, καὶ χόλαχας, χαὶ χα - 

τασχευαστὰς, χαὶ “ παρὰ τὸ προσῆχον ταπεινοὺς, 

χαὶ δουλοπρεπεῖς, καὶ ἀλαζόνας, καὶ μυρίας ταρα- 

“ῆς γέμοντας, τοῦτο τὸ πάθος τοὺς ἑαλωχότας ἐργά- 

ζεται. Ὃ γὰρ τοιοῦτος βασχαίνει τοῖς ἀξίοις, χαὶ 

διαβάλλει τούτους εὔξεται δὲ πολλάκις αὐτῶν χαὶ 

τὸν θάνατον , ὥς, ἀπορίᾳ τῶν πρὸς τὸ ἔργον ἐπιτη- 

δείων, ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς ψήφους ἐλθεῖν. Κολαχεύσει τε 
τοὺς δοῦναι χυρίους τὸν χλῆρον, καὶ διὰ τοῦτο δου- 

λοπρεπὴς ἔσται" “ θρασύνεται δὲ χατὰ τῶν ἐλαττό- 
νων, εἰ ἀντιπίπτοιεν. Δόλους οὖν συῤῥάψει" ταρα- 

χὰς καὶ ὑπονοίας μυρίας ἕξει" χαὶ τὴν γαλήνην τῆς 

Ψυχῆς χαταλύσει" χαὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἀπελα- 

θήσεται, οὐκ ἔχων ὅπου προσαναπαύσεται. ᾿ νόντες 

οὖν τὴν ζημίαν, φύγωμεν τῆς ἐπιθυμίας τὸ ἄτο- 

πον. Εἰ δέ που Θεός τινα πρὸς τὰ τοιαῦτα ψηφί- 

σαιτο, οἶδεν ὃ εὐμήχανος ὅπως χαὶ παρέξει τὸν ἄξιον" 

ἡμῶν μιηδαμοῦ συνειδότων ἑαυτοῖς ἐσπουδαχόσι περὶ 
τὸ τοιοῦτον, ἢ ὅλως τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ψυχῇ πε- 
ριέχειν. Νόσημα γὰρ καὶ τοῦτο ψυχῆς χαλεπώτα- 
τον, χαὶ ἔχπτωσις τῶν χαλῶν. 

Ὅτι οὗ χρὴ πρὸς χενοδοξίαν βλέποντα ζηλοῦν τὰ ὅπ 

χαλά. 

ΚΕΦΆΑΛ. 1. 

"» Ἐ’ ὃ [ὰ ᾿ ’ὔ “Ἱ 

Κενοδοξίαν ὅτι μάλιστα φεύγειν προσήχει τὴν οὐ 
" - - - Ὕ 

πρὸ τῶν πόνων τοῦ πονεῖν ἀφιστῶσαν ( ἦν γὰρ ἂν τὸ 
᾿ ἔλ γ΄ ΩΔ ῃ ᾿ , “- , 

χαχὸν ἔλαττον", ἀλλὰ μετὰ τοὺς πόνους τῶν στετά- 

γων ἀποσυλῶσαν, τὴν δυσάλωτον τῆς ἡμετέρας σω- 
᾽ὔ (6 Ἁ - 3 ν᾿ [ [ - ᾿ 

τηρίας ἐπίδουλον, τὴν πρὸς ταῖς οὐρανίαις ἁψῖσι τοὺς 
σον ἘΣ ἘΣ ΡΕΎΝ, . 

χαθ᾽ ἡμῶν λόχους ἱδρύουσαν, χαὶ τὰς " μέχρις οὐρα- 

γῶν στελεχωθείσας ἀρετὰς χαταθαλεῖν φιλονειχοῦ-- 

σαν. ᾿Ἐπειδὰν γὰρ ἴδη τὸν τῆς εὐσεδείας ἔμπορον 
παντοδαποῖς ἀγωγίμοις ἀρετῶν τὴν φορτίδα τῆς δια- 

οὐϊεὶ εἰς τὸ περιφανὲς χατενήνεχται, ἐπ γαΐπαπι σοπϑρῖ- 

ὁμαπι εἰείαρσιις ἐπι. Ἀσριὶ βοοιπά αι οἵ {παν 5. αἱ ἴῃ 

οοπίοχίι, παοὶ τι, 

ἃ (οάοχ 055. χατὰ τὸ μὴ προσῆκον. ΑἸ Φααπἴο μοϑὲ 

ΝΜ. ()01}ν. μυρίων ταραχῶν. 
ὁ Βορτὶ βοουτιάτι5 οἱ {πάγει ἢρασυνεῖται, ἐπιδοίοπίον 

ο 

5 

ααϊεῖα: ἰπδῖσπο 651. Νὰπι οἱ {ΠῸ ἃ} ᾿τοο ντἶὸ ρνώ- 
ΟΟΡ5. δΔοίτ5. 651 π᾿ δι ρου Ἶοο. Ἰὰ ρδιιηὶ : 4ΐ ἀπ τ πὶ 

᾿νοῦ πιοῦθὸ σον ῖρίταν, ρονῖπάο αἴθο {16 ἀστὸς 
τατ, Τλοῖπἰο νΘγῸ 4105. Θσοιραϊ ππουθει5 16, 605 

ἱπνίάοβ, οοπιθπιοβοβ, ἀοοιϑαϊο 5). ΠπρΡι θη 165, 

σα απ Πα ΤΟΥ 65, ἀϑϑοπί Οὐ 5. ΤΠ ΟΠ ΠΟ} 65, δὲ ῬΥθίοι" 

ἀδοογιπ Βιιη}}} 65, {ΠΟ γα] 65, ἀυΓΌσα Πἴθ5, ἃς 1Π- 

ΠΔΙΠΊΘΥ 5. {π}}0} 15 ΓΘ Ιου το 5. οϊοῖς, Την!ἀ οι οπΐπὶ 

6] ϑπη 1 οι, Υἰν 5. ΟἹ αγ 5, ΘΟΘ 116 ΘἉ] 1 Π} Π]α τι} Σ 

ἴπιο Θεά τι οἰ ον Πγ {16 ΘΟΡΙΠ. ΠΟΤ Θ πὶ ΘΧΟρΙαὈΙ, 
αἴ, πουη  πἰ τ5 4] ἀὰ Ορῖι5 Ἰἀοποὶ βιηῖ, ἀθΠοἰθηεὶ-- 
"15, 50 {γα σία ἃ] 56. ἀθνοίναπτίιν, ΠΙάθηι θῸΠῸ5 

π|ὸ5. 651 δουετο οἰθοιίοαιιθ, 115. ἀ]α τιν, ὁ} 

ἰάχιιο μα  ῖ ἀπ πλιιπ) 56 ν ]6η} : ἂἱ νῸ ἁάνου- 

5115 ἱπίουογΘ5, δὶ δ νουϑθητι}", ΒῈ ΡΟ. )6. ἀο ἴπ50- 

Ἰδητοι" ἱπν [τ τ:. ΤΟ]ο5. ἰσίταν ΘΟΠδιιθι, τ} 15 ἃς 

505 0] ΟΠ Πιι5. ̓ πΠπΠΠ]ΟΥἶ5. [ΓΛ Ὶ 15. Θϑὲ ΟΡΠΟΧΙΙ5, 

Δηϊμλΐ ιι6 Ἰβϑοίνοι {γα Π 1}ΠΠ{ῖθ 1, ῬΓοΘ ΘΔ 116 

Τλοῖι5. Ρᾷοῖ5 {πρα ἱ ταν, προῖθ οὐ ΙΟοι5. ΠΟ 51} 
ἀυϊοϑοθη!. ΟΟρπῖίο τα αθ ἀθιυϊπιθπῖο, ᾿ὰπς ἃ} - 
56 πὶ οὐ ρ᾽ ἀϊπθηι [τρίαηλι5. Οιιοι δὶ Τ)θιι5 4}1- 

4πάπάο εἰϊσαὶ φαθηνρίαμι. ἃ 6] 5Π|0 1 πηι πουὰ, 
ΠΟΥΪΕ 2. Οἰπὶ 511 πα ιϑινῖτι5 ἂο σᾶσαχ, ΦαδιηδΠηῸ - 

ἄσαπι ἰρϑιιπὴ δἔϊαηι ῬΥΘοβ ΕΠ} π|5. 51. αἰ σπτιπὶ : ΠῸ5 

διιθηι ΟΠ 50 11 6556 ἀθ θΘ ἢλι5 ΠΟΙ 5] 6 Πρ 5155, 110 Π}- 
4ᾶπι Π05. ἈΙΙΨυϊ ἃ τὰ]6 ἀρροεϊν 556, ποι α}0 

Π]0 610 ο]πϑηιοεϊ ἀθϑιἀθυϊτιπη πῃ ἀπΐπιο Πα] ιι1556. 
Ναπι δὲ Πἶο δηϊπηδῦ ΠΊΟΥΡιΙ5. σΓΑΥ 551 Π}115. Θϑῖ, δὲ 

[δοῖτ, αξ ἃ ΒοΟμθ. ΘΧ οἰ ἀδηηι5. 

Οιιοὰ ποι οοπνθηῖΐ ὕοπα τπιιαγὶ. θάπω 5ἴο-- 

χὰ σαιι5α. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

τι. Επρίοπα. οϑὲ ἀιὰπι πιαχὶ 6 ̓πα 18 σ]ουῖα, 
415. ΠΟΘ. ΠῸΠ ἃηῖο Ὁ} )Ο 5 ἃ δ:150 1 6 πο ἰ ΡΟ νῸ 

ἀοίουνοι (οἰ ψυιϊάοπι Ιονὶτι5. ΠΟ Θσδθῖ τηα]ιΠ}}, 5ϑ 

ΘΟΥΟἢἶ5 5ρΡΟ]᾽α ροϑι ἰθον5. Εδε ἀστθη) αΠΠΠ|0}}15 

ὀχραβπαια {Π1ὰ σα ει15. πιοϑίγϑο ᾿πϑ᾽ ἀἸαιυῖχ., Οἴτην 

Ἰοσοῖ ποβὶβ ἱπϑι ἀϊὰ5. ν6] ἴῃ ἰρϑῖ5. οὶ οὐΡΊθιι5, 

υἱἰγεποϑαιιθ, «αγιιπὶ. σασθχ ἂς οαθ τι {5116 

Ρογεῖπαῖε,, (6) ϊσοῦο ἂὸ ἀθιυγανο οοποηαι, {ΠῚ 
ομΐαι νἰἀουὶς ρἰοίατ5 πιουοα του ἢ. ΟΠΙΠΙ ΒΘ ΠΪδ5 γἱν- 

56 βονεῖ, Τοϊάοπι Οοᾶοχ (ΟἹΡ. δὲ καὶ, 

ΓΒορῖῖ ἄπο Οοἄϊοος9 ψηφίσεται..... ὅπως χαὶ προά- 

ξοι τὸν ἄξιον, διει ψιὶ εἰἴπαιις ἐδ, ργοπιονεδίι. Νεο 

ἴα σπυ]τὸ ἰπτα Οοάοχ (0}}». περὶ τῶν τοιούτων, 

ἃ Νοίογοβ αἰϊχαοι Πρ τὶ καὶ τὰς μέχρις, ΤΠοοκι ἀτγίϊοιι- 

ἴὰ5 ἴθ νυϊσαιῖς, Μοχ Ἀθρ. Ῥγίπιις ἀρετὰς χαταθάλλειν, 



Λαιι]. 6. 
5 

τοῦ 

ταταιπὶ πη οἰ 115 ΟΠΟ ΑΓΔ ΠῚ ΠΊΘΠ [15 ΠΥ ΘΠῚ 1ΠΠ06-- 
ν 556, τππὸ Θχοϊίαία δὰ [θη ροϑίαϊθ, νυ ΘΡΊΘΡΘ 80 
51 ΠἸΟΡΘ ΘΙ Θ. ΠΑν ΘΠ ΘΟΠΑΙι, Οὐπ πὴ. ΘΠΪΠῚ ΠΊΘΙ ΓΘ ΠῚ 
6Ἶι|5, 41 δ γΘρΉΠΙ 5 ρου πα πανὶσαΐ, 60 δά- 
αὐιχτε, πὶ αα ᾿π θυ Πα5. γ65. δὲ δ σ]ουῦῖαθ ΠπΠ]ὰ Πὰ5 

ΓΟϑρ οἷαξ, τἀπὶ «δηλ τη. ΟΠ 115. ΠῚ Π186. ΕἾΝ {Π|5 

δῖ λει γθρθητῖπο (ἰδδιραι5, [ἀπ πη ΘΠ Ἰ51ι6 
νἰρ τας τη. ἰΠ [θυ Γἂ ΠῚ (ἰ6] οϊ5, ἃ θο 65. δἰ σφ] 

τά τ16 ΡΟΥΘ οῖοϑ ἀἰρα ; φαληοααϊάθπι [δοϊ!, πὶ 

ΠΙΘΡΟΘ θη} ἃ} που πΐ θι15. ΟΡ Θχα μη ]αῖο5. ἸΆΡΟΓΟ5 
ΘΧΡΟΒΟΔΠΙΙ5. 105, Πτ05. [ἀπ]. Οροῦίοραι. δά 
Τλθιι} 50] 1πΠ ΓΘ ϑρίοθυθ, δἴψιιθ ποϑίγα γθοῖθ ἴδοϊα 

γϑοοπἤονο, ἃ]} 110 5010. ῬΓῸ πιθυϊτο Ργϑομηἶα Δ00]- 
Ῥθιθ. ΝῸ5 ν6)]Ὸ, “ΟΠ Ϊὰ ΠῚ ΠΑ] τ Πλ115 ΟΡ ΟΠ Π 1ΠῚ 
δ] ουλη Ροπὰ Ομρθῦύὰ ρουάσ 6, 4 ΠῚ 615 Π)6ὶ οαιιδὰ 

ἱποιπὴ θθγδ, Τἀοῖνοο ἱπα πὶ [αι 15 τη υ 6 46 ἃ} 1115 

οἰ Παριτατα, [αν ἃὸ πιθυϊο Χο αἴ πλι5. ἃ εἰν ᾽ 15 

ΛΘΠΜ ΠΘΥΑ ΟΠ 115, ΠῸη αΡονα Πίος. Π 60, 564 ᾿ιο- 

ΤΩ] ΠῚ] 115 ΠΟΒΠΊΘ ΕἾ ρ505. ΟρΟΡΆΓΙΟ5. ἸοοΔ 65 : ἃ {4|- 

Ῥὺι15. 81 5616} θγδθ ΠΟΥ ΠῚ Δἴ Ὰ ΠῚ ]Ὸ ΡΙΘΘΠ115 
ΤΘΟΘΡΘΙΙΠΠ115., Τα} 18ηι ἃ θ 60. ΘΧΡΟΒΟΘγΘ ΡΟϑϑ8ιι- 
1.115, ΘΠ] 115. σάτα Π1Π1] πτη τι πὶ ἀσο πα πὶ ΠΟΪ5 
ΡΙΌΡΟϑαϊμλιι5 ἢ 1 δατθ πη γΘΥῚ1 ΠῚ 6556 ἀἶδοθ ὃχ β8ἃ- 

ΟΙῸ Ἐνδηςοὶο, ἀποα ἀ6 115. 41 ΠΟιλΠ ΠῚ ΘΥΡῸ 

[δοῖπὶ Ροηα, αἷῦ τ: “ηῖθπὶ αἰσο υοὖϊς, τοοορο- 

ται πιογοθείθηι σιιαηι. 
5. Ασϑάπηι {πρίδηλι5 νὰ πὰ πὶ σ᾽] ον πη, ἀπ! ΘΠ 

1ΠΠπ|πὶ 5ΡῚΡ τὰ Πα πὰ ἀἰν νι πὴ ᾿ ρθη, 1π|- 
οὐ ιιλ Ὡ ΠῚ ΠΙΔΡΠῚ ΠΟΒΙΓΑΓΙΠῚ ΠΟβίθ πη, νἱργίι- 

τὰ τ π Θὰ π, πο ἱπ] πο π 46. θοπα ποβίρα αἰν- 
Ῥιθηΐθι : {πὸ ἔλαι 15. διιθ. νΘηθηιιη]. 1Π6}16 
Π1π1}.. ΡΟ σἸττι6. θχιοϑι ΡΟΟα] απ. ΠΊΘΠΠ- 

715. Ποπηϊπιιπ, αὐ πο νἰτἶο, ορὶπον, ἱποχθ ]ο- 

ΒΗΠτον Π] παν. Ναηλ ἀπ|6ὸ6. φαϊἀάαπη) δϑὶ 

ΠῈ } ΥΙ 5. πα ηὰ πὰ σ]ονα, Ασοϑά τς θείαι, ἀπο 

ἤπ|05. 56 !ῖ, 605. ΠΕᾺΠ]Ὸ πϑσοῖο ἃ τϑοῖο Ππ Ἰοῖὸ 

᾿πάτιοας ἰπ ΘυΡΟ Θ. Οὐ δηΐηι ΠΠΠ1π|8. το πϑίαν (6- 

8:4 Θγῖο, 15 τι ον δὰ οοσίίατα ἂο πάἀϊοῖα, [τὰ 
αυϊάψιϊα ρ]ο!νθου] δι Δ] γ ΠΟ ἢ, ἃ οχἰβιϊ- 
παῖ οχί μαῖα). Οτ0 ἤτ, αἰ δὶ ργᾶν] 4] 44 η} δἰπὶ 

ἀπ ΓΘΙΠΘΙἉΡ17). ΦᾺΪ {1188 τηα]ὰ 51Π| ΔΑ ΠΠΙΓΘ ΠΕ, 

ΠΘΟΟΘΘΆΥ]Ο δὰ, ἀπο ἃ δἐπα ον ϑαογιπι [πα 1οἰ- 
θιι5 'π θοπὶβ ροπὶ οὐ Ἰἀθυῖτ, ἔλο αν. 511, αὶ 

»͵ πὰ5 Μ5, οἵ 61 παρὰ ἀνθρώποις. ΑΙ ἅτιο Μ55. 

οαπὶ Ν᾽ ο58. ἀνθρώπων. ΑΙ μααπῖο ροϑὲ ἄτι Ν55. χατορ- 

θώμιατα, ταμι εύσαντας 

ο είθγοβ ἄπο ΠΥῚ ἐχείνων τε τόν. ΑἸ ἄπο ἐχείνων 

δὲ τόν. ἘΔΙΠ ἐχείνων τόν, ΠΡΙάοιη. ἈΘΘΙ βοοσπάιι5 οἱ 

“παν 5 δίκαιον τῆς εὐφημίας. 

ἃ Πρ. 4αάτιιϑ μέλιτι χρίσαντα, εἴ 1 Ζασααο βογὶ- 
Ῥύμμη ᾿ηγοπῖταν ἴῃ Ἀδσ, βοοαπάο, 56 βθοιπάα ἄτη - 

5. ΒΑΒΙΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕΜ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ, ΔΒΟΠΙΕΡ. 

γοίας πληρώσαντα, τότε τὴν ἑαυτῆς χαταιγίδα χι- 

νήσασα, περιτρέπειν καὶ ὑποδρύχιον ἄγειν τὸ σχά- 

φος διαγωνίζεται. “ἣν γὰρ διάνοιαν τοῦ τῆς ἄνω 

βασιλείας πλωτῆρος πρὸς τὰ κάτω χαὶ τὰς ἀνθρω- 

πίνας δόξας δρᾶν ἀναπείσασα, ἅπαντα τὸν πλοῦτον 
»" ΓΘ -" » , , , νἢ ἊΨ, 

τῆς ψυχῆς αἰφνίδιον ἐξεφύσησε, καὶ τοὺς θεμελίους 
ἘΔ Σ  Ἰε ς ταν τας Σ 

τῶν ἀρετῶν ὑποσύρασα ἐπὶ γῆν, οὐρανομήχεις πό- 

νους χατήνεγχε, τὸν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις αισθὸν 
᾿ ἘΞ , ἃ 

Ο παρὰ ἀνθρώπων αἰτεῖσθαι παρασχευάσασα,, οὺς 
ἘΣ Ν Σὰ ἌΡ ; ἜΡΟΝ Ἶ 
ἔδει πρὸς τὸν Θεὸν μόνον βλέποντας, χαὶ τούτῳ τὰ 
- , 
ἡμέτερα χατορθώματα ταυιεύοντας, παρ᾽ ἐχείνου 

Η - - Η ὃ 
μόνου ἀξίως χομίζεσθαι. Ἣ μεῖς δὲ τοῦ διὰ Θεὸν 
2 ΓΞ Σ ἢ νὰ πον 5 ͵ ΡΥ. Ξ ἐσπουδαχένα! τὰ χαλὰ τὸ διὰ ἀνθρώπων δόξαν ἐνερ- 

γεῖν προτιμήσαντες, παρ᾽ ἐχείνων “τε τὸν διάχενον 
ἘΝ ΟΣ 5 ἰς ; Ε- 

τῆς εὐφημίας μισθὸν ἀπαιτοῦντες, εἰκότως χαὶ δὲ- 

χαίως τῶν θείων ἀμοιδῶν ἀποπίπτομεν, οὐ τῷ Θεῷ 
- 3 ΑΥ -" Ε , ς ᾿ ΡῚ , 

πονοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτοὺς ἐργατεύον- 

τες᾽ παρ᾽ ὧν τὴν ζημίαν τῶν μισθῶν ἀντὶ μισθῶν 

χομιζόμενοι, τί χαὶ παρὰ Θεοῦ ἀπαιτήσωμεν, ᾧ οὖ- 
" Ἂν ῳ “- 

Ὁ δὲν ἐργάσασθαι προειλόμεθα; Καὶ ὅτι τοῦτό ἐστιν 
. ᾿ " ζω ς Ὧν 105 , , ι 
ἀληθὲς, ἄχουσον τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου λέγοντος περὶ 

"»"- 3 Α Ψ' 

τῶν διὰ ἀνθρώπους τὰ χαλὰ δρώντων " Ἀμὴν λέγω 

ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 

5 Ἂ ᾿ Φύγωμεν οὖν κενοδοξίαν, τὸν γλυχὺν σχυλευτὴν 
ΕΝ ἐῇ : ΚΣ ΤΣ, ΑΥΤΟΝ 

τοῦ πνευματιχοῦ πλούτου, τὸν ἡδὺν τῶν ἡμετέρων 
ἘΣ ΡΝ ΕΛ ἀπωστε τᾷ ΘΝ Ξ 

ψυχῶν πολέμιον, τὸν σῆτα τῶν ἀρετῶν, τὸν μεθ 
" ΕΝ ΨΙ ἐν 

ἡδονῆς τὰ ἡμέτερα χαλὰ ληϊζόμενον, τὸν μέλιτι 
, -- .ο ,ὔ δὺ 

“χρίσαντα τῆς οἰκείας ἀπάτης τὸ δηλητήριον, καὶ 
“ .Ν - , Ἁ ΕΣ , ἘᾺ , 

ταῖς διανοίαις τῶν ἀνθρώπων τὴν ὀλεθρίαν ὀρέγοντα 
΄" εἰ κ᾿ -- 7, - ΕἸ τὰ 

Ε χύλιχα, ἵνα, οἶμαι, τοῦ πάθους ἐμφορηθῶσιν ἀπλή-- 
Ὕ Ἂν ΕῚ ,ὔ ΕΣ - ΠῚ Ἔν. 9), 

στως. Γλυχὺ γὰρ ἀνθρωπίνη δόξα τοῖς ἀπαιδεύτοις. 
ΕΙΣ " ὌΝ ᾿ , 2. ὧν» 5» » [- Ἂ 

Ἄλλως δὲ χαὶ χρίσεως ορθης εὐχόλως αμαρτᾶνειν 
ἮΝ ΠΆΣΗΣ Ἂν Ἰαν ΤΎΡ 

τοὺς ἁλόντας παρασχευάζει. Ὃ γὰρ ταύτης ἐφιέμε-- 
᾿ὐμῖς παν 

νος, τὰς μὲν οἰχείας χρίσεις “ χατέλυσε " τοῦτο δὲ 
Ε Ὲ ᾿ 

νενόμιχε τίμιον, ὅπερ ἂν παρὰ τῶν προστυχόντων 
Ἔ 

θαυμάζηται. Ὥς εἴγε πονηροὶ ὄντες, ἢ ἀλόγιστοι, 

θαυμάζοιεν τὰ χαχὰ, τοῦτο δράσει πάντως ὃ ἐπαι- 
Α - γ) 

νούμενος,, ὅπερ τοὺς χριτὰς τῶν οἰχείων ἐπιτηδεὺυ- 
ὰ τ 

μάτων καλὸν ὑπειληφέναι νενόμιχεν" ὡς εἶναι τὴν 
ἢ 57 χ τῇ τ , ; τὸ Ἢ ὃ 

Ἃ Χχενοδοξίαν οὐ ἦ μόνον καθαιρέτιν τῶν χαλῶν πρά- 

ταχαῦ τπᾶπα. ΑἸλι5 ΝΙ5.. οἵ βατὶ γρώσαντα, πο 1ἴὰ 

τροῖο. 

ε δὶ χαταλύσειεν. {Ππιι5 Μί5. χαταλύσει. ΑἸΠ ἰγο5 

Ργαῖον δ᾽ οββ. χαπέλυσε. 

Γ(οάοχ ΟΟ]Ρ». εἰ Βδρ. φυάγῦιβ μόνον χαθαιρέτιν, εὐ 

τα φασάαο ΠΡ οπε ἀΠ1ἰ ἀπο Μ55.. 56 βοόϊαπι βθοιπα 

τηὰπι. Νοο ἁπάϊεπάτι5 (ὐμ  6Π5ῖι5, «αἱ ἸοσῚ 410 ἴῃ 

5ἷς ΟΟΘΙΟΙθα5, χαθαίρετον, οαπὶ οἱ ἴῃ Πἷ5 4υοήιιε 



ΟΟἈΘΤΙΤΌΣΤΙΟΝΕΒ ΜΟΝΑΒΘΤΙΟΕ, 

ξεων, ἀλλὰ καὶ τῶν πονηρῶν ὁδηγόν. Διὸ δὴ προσή- 
᾿ ἣ ᾿ , Α ν᾽ ᾿ Α . 

χει πρὸς τὸν ὀρθὸν λόγον, χαὶ πρὸς τὸν Θεὸν βλέ-- 

ποντας τὸν τοῦ ὀρθοῦ λόγου χαθηγητὴν, ταύτη" βα- 
“" 5, “- ἂνΐ ἘΦ - “ν 
δίζειν;, ἧπερ ἂν ὃ Θεὸς ὑφηγῆται" χἄν 

τινες τὴν τοιαύτην δον, μὴ μέγα τιθέναι τὸν ἐκεί- 

ἐπαινῶσί 

νων ἔπαινον, πρὸς τὸν ἄνωθεν ἐπαινέτην ὁρῶντας, 

συγχαίρειν δὲ μόνον αὐτοῖς τῆς ὀρθῆς περὶ τὰ χαλὰ 
χρίσεως " χἂν ψέγωσιν ἕτεροι, μηδαμῶς χαταδύε- 

σθαι, ταλανίζειν δὲ ἐχείνους τοὺς ὀρθῆς χρίσεως 

ἀμοιροῦντας, καὶ σχότος διανοίας τὸ δεινότατον ὗπο- 

μένοντας. 

Περὶ εὐχαιρίας λόγων. 

ΚΕΦΆΑΛ. ΙΔ΄. 

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ χεφαλαιώδη τῶν κατορθωμά- 
των, ἅπερ οὐ πρὸς τὸ μέγεθος τῆς οἰκείας ἀρετῆς 

διηγόρευται, πρὸς δὲ τὸ μέτρον τῆς ἡμετέρας δυνά- 

μεως" τὰς μέντοιγε καθεξῆς ἀρετὰς, ὅσαι τὸ πρό- 

χειρον ἦθος ἐπιχοσμοῦσι, ῥάδιον οἶμαι κατιδεῖν ἅπα- 
σιν, οἷον λόγων εὐχαιρίαν χαὶ πρὸς τὸ χρήσιμον 
προφοράν. Χρήσιμον δ᾽ ἂν εἴη ἢ τὸ περὶ ἀρετῆς ἐν 
χαιρῷ διαλέγεσθαι, “ ἢ τὸ πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν χαὶ 

χατεπείγουσαν χρείαν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι, ἢ χαὶ 
ὅλως πρὸς τὴν τῶν ἀκουόντων οἰχοδομήν " τοὺς δὲ 

λοιποὺς, ὡς περιττοὺς καὶ ἀνωφελεῖς παραιτεῖσθαι. 

Ὅτι οὐ χρὴ πρὸς “ εὐτραπελίαν βλέπειν τὸν ἀσχη- 
τήν. 

ΚΕΦΑΛΔΛ. 18’. 

Ἰὐτραπελίας ἁπάσης ἀπέχεσθα: προσήχει. Πολλὰ 
γὰρ συμδαίνει τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἀσχολουμένους, 

τοῦ ὀρθοῦ λόγου διαμαρτάνειν, τῆς ψυχῆς πρὸς γε- 

λοιασμὸν διαχεομένης, χαὶ τὸ τῆς φρονήσεως σύν- 
᾽ὔ , , ᾿Ν 

νουν χαὶ πεπυχνωμένον χαταλυούσης. Πολλάχις δὲ 
ΑΞ ΦΟΩΜΟΝ τον τ Ε 

τὸ χαχὸν δὸῷ βαδίζον, χαὶ εἰς αἰσχρολογίαν χαὶ 

ἀτοπίαν τὴν ἐσχάτην χατέλυσεν, ὡς μὴ συμβαίνειν 

κατὰ ταὐτὸν ψυχῆς νῆψιν χαὶ εὐτραπελίας διάχυσιν, 

δὶ δέ που χαὶ δέοι, ὥστε μικρὸν ὑπανεῖναι τὸ σχυ- 

δουίρίιπι 5: χαθαιρέτιν. Ἑάτεο Ῥαγῖβ, χαθαιρέτην. Μὸχ 

ἀπιι5 Μ5, ἀλλὰ γὰρ χαί. 

 (οάοχ (0}}ν. ταύτην βαδίζειν ἣν. 

» ψοίοῦο5. ἁἰϊψαοιῦ ᾿ἰθγὶ ἐπαινῶσι. ἘΔῚΠ ἐπαινοῦσι. 

Νοο ἴτὰ ππιΐῖο ροϑὶ οάοχ (0]}ν. μὴ μιέγα τίθεσθαι. 

Β 

ΓΕ] 

Ἰαυι αν 56. οὐρὶς ; 510 τα ἸΠΔη}5 σίουϊα ΠῸΠ ΘΧΒ1 1 γ- 
Ροι πποο θοπὰ5. ΔΟΙΟΠ 65, 561 δα πα ]ὰ5. Θὰ πὶ 
οοπάιπιοαϊ. Ῥὰν 658 ἰρίταν" Οὐ} 5. 1 γϑοίαπι γατο-- 

ΠΟπῚ Οἱ ἴθ Τλοιη. τοῖα» γα! ηἶθ. τη γα ΓΟ Ὁ ΠῚ 

ΘΟΠΪ] ΘΟΕ 5, πο ΠΠπον 5. ἱπσνοαϊ, {πὸ ΤΠ θιι5. ᾿Υθοῖς 

ἀποίταιο, Βῖνο ἁπίθην ἰασ θη: πο ΠᾺΠ) Πα} π51π|0-- 

αἱ νίαπη, πο Ορονίθι ϑουῖπη ἰατπι θη πιᾶσηὶ [ἃ-- 

ΘΘγ6, ΘΥΘΟΙ5. 'π δι ρου παι πὶ. ἰαι τον ΘΟ 15, 
56 ρ515 «πη ταχαι εἶθ γθοῖο οἷνοα Ροπὰ ἐπ τοῖο 

δγδια!ανὶ : δῖν νὰ ρουθηΐ 4111}, πο πα ιδηι οοη-- 
νϑηἷτ γορνοΪ, Ὁ τη ΒΟ Ὁ ΡῚ δου τ, {πο νον 78- 

ἋἀἸοἿΪ δης ὀχ ρουῖθϑ, δὲ πῃ τρᾶν ἰ551Π}15 ΠΠ ΘΠ 5 ἴθ η6- 
θυὶ5 [ασθαῃι, 

"ὲ ἰάοπθο αὐ Ἰοχιιοπάιιπι {ΘΠ ρΟΤῸ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

φώς αιϊάθηη ργδοριια διιπὲ Οὐ οἴα, αι ΠῸΠ 
ΡΙΓῸ δι185 θυ ϑϑί ἢ 15 πα μη ἀπ, 5641 ΡΡῸ πο 40 
[οι τα 115. ΠΟδίγοθ ΧΡ] οα τὰ 501} } : τὰ νΟΙῸ 56-- 

ἀυιιπίαιν ν ρει 165,). {1186 ψ τ] 65. ΠΊΟΓῸ5 ΘΧΟΙΠΔηΐ, 

685, ΟρΡ᾿πον, (φοῖ}6 ἴῃς ΟΠ νη Π: οΟη5ρ6- 
οἴ, ψ ] τ 658 Ἰο θ Πα] Ορρον μα Π1Γ455). Θὲ {115 

γουθόσγιιν ΡΥ ατο. {Π1|6 ἀὐιῖθπι [που], ἀπὰς ἐδ 

νἰρταῖθ Ορρονιπὸ ἐἰἰβϑουθῦθ, ἅτπ| Πϑορϑϑιαῖθ ἰῃ- 
5 πο ἃ0 ἀνθ ηἴ6 ψουθὰ [ἀσ 6.6, Δ11 Θὰ π ΟΠ ΠΙΠῸ 
Ἰοψαΐ «ἀ δι Ἰοπείιι 0 ΠΠοα ΟΠ πὶ ; ΧΘ 1105 
νΘΙῸ ΒΘΡΠΠΟΠ65. Ψ6] 11 5 Πρ Υ Π τ05 ἂθ νὰ ΠΟῸ5. ΓΟΡΙῸ- 
Ράᾶνθ. 

μοι ποτὶ οοπνοπῖΐ ἀδοϑίαηι {ποριϊας σθοίατί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

Ορογῶ Ῥγθίμ ὁδὶ Ρϑι πο υῸ ἃ [Δ0ΘΕ1}5 Ομ ηΪ- 

λιι5. Οοπεῖη σοῖς οπῖπι θ] θυ 116, ἀξ «τ (Ἀ}Π}|0ι15 

σοι ρα ι", ἃ σϑοῖα. γατοπθ ἀθουτο πη ,, ΔΠΙΠῚῸ 

εἰαπάθηϊο 56. δα σίβιιμι πον θπάτιπ., δὲ ρυπάθη- 

«ἴα οορτ τα οποπὶ ἂς νἷπὶ «δδιγιιθηῖθ, ϑθθΡ6 ἁυ 6 ΠῈ 

πος πιαϊιιπὶ 56 πϑῖπὶ ΡυΟοοθη5, ΡοΟβίγθηο ἀἰοβίηϊς 

ἴῃ νου θουιιη Οὔ ϑοθπ τα 6 Π} οἱ ἴῃ ΘΧΙΓΘΠΙὰ5 ἰΠ6- 

Ρτα5, ἀἀθο τι δηϊπιΐ ν ἢ] απεῖα, ο] δά ἴῃ [χοο-- 

τἴα5 Αἰ δῖος τι πη πιὰ πη δίπλα! ςΟἸουθᾶηι, Οποὰ 

Βορ. Ῥυΐπιιβ Ὁ ο55, μὴ μετατίθεσθαι, οογταρίο. 

ς Ἐαϊιὶ ἣ πρὸς τήν. Αἱ ἀὐο Μβ85. ἣ τὸ πρὸς τήν. 

ἃ Βορ. τογειι5. οἵ ἐπὶ «πελίας. ΑἸῚ ἴγο5 

Μϑ85. πρὸς εὐτραπελίαν. ΑἸτφααπίο ΡΟ5Ε ἀτπτι5 Ν5, Ρεν- 

ἱπάς αὐ οα1ὶ πολλοὺς γάρ, ΑΠῚ ἄπο πολλὰ γάρ. 

ποὺς προ φοφ εὖτρ ' 



ν 

τϑὸ 

51 Οριῖιβ ΙΖ πὰ πο [ἀθν}} ΟΡ] ΘΟ ἈΠ Θη [0 γΘΙΟΥ ΠῚ 

αὖ ΕἸ ΕΠ ὰ Ῥαθ] Πα ἢ ΓΘΠΜ ΓΑΕ", 511 56 ΡΠ] γΈβἴθν 

Ῥ ἔδυ ιι5 ΘρΊῚ ΓΙ τᾺ}1} ΙΘρΟγΘ, δὲ θυ Π 6] 100 5816 οοὴ- 

αἴτασ; αὶ σραταμν ἱΠΙΘΓὩΪ Οὐ 541 ἃ Βα ΡΙΘΏΓΙ5 

ΘΟΠ51Π| αἰογαι ὁ ον πη, αι} οἰ του π|6 ἀπ ΠΟ ΓΘΙῚ 

ΘΧΠΙΪαΡοῖ, δὲς ΔΏΠῺΙ γοἰαχαιῖοπθ, δὲ ΡΥ π το 

συαῖα. 

5. ΒΆΒΙΠΙΗΙ 

1.6 πιαπεμδίιιαϊπο, δὲ χιιοηιοίῖο οἸαγία 5. οοπ- 

σεἰζιαί τις 

ΟΛΡΌΤ ΧΠΙ. 

ΟΡοΥΊΘΕ ἃϑοθίαι {{π|4ΠῈ ἹΠα ΧΊΠη6. Ῥ]ΘΠῸ ΠῚ). 6586 

τη δ ηϑπθ τι ἀ1η6, Φυλπ αι θη ΒΡ γ τπ5. πη ηϑιι-- 

ται 115. ν 6] Ραγ ΠΟΘ 05. 7ὰ πὴ [ἀοῖι5. οϑ, νο] (ἰϑυὶ 56 

ῬΑΡΠ ΟΊ ρ πὴ οτρὶς. Οοπνθηῖξ ἀατθη ΠΟ θὰ ἢιι- 

1115 οἱ, {πὶ ΠΟΒρ 10 ΘΧοΙρΊ αν, δ᾽ τη ]]6 π 6556. Οποά 
51 Οριῖι5 Θεία πὶ ΔΙ Φπα πο [πϑυὶς ᾿πἀἸσ παι οπο δά- 
γΘσ115 ΒΟΟΟΓ ΘΠ), 411 50}]Π16 θὲ δ᾽ Ὁ πο 5 Θά τις. 
γῬΆΓΟΠ6 [Θι ρ Ρδίιν ᾿πἀϊσηδῖῖο. Ετθηΐπι τι ποι - 

οἷά σ᾽] 4115. τὐτυσχταν, 1τὰ ἀπα ππν οἵ τηοα οὶ. γ6- 

γι 1111, αι δχ ἴνὰ οἵ οὐ 6] 116 ΘΠ δθηὴ ἴπ ΠἸὰ- 

Π115. 51Π}11Π 5, ΡαΓΡΆ ΠῚ [ΔΟΙ ΠΟΛ ΟΠΊΠἾ ΠῚ 5066 5{15- 

51Π1ἃ2,. ΟἿ] ΘῸ5. 41] 6] 1546 Π| σϑΠ 5 διιη1, ᾿Πητουὶ- 
γηὰηξ : πὶ νου, 404] ΓΔ ΠΟΠῸ σ]αάίπηι αἀπηονθηΐ, 

ὙΠ ΧΊ πὰ ΠῚ ἢἶπῸ ΙΓ να πὲ ἘΠ ατοπ : αὶ ρ 6. αὶ 

ῬΘΥΙΟΙ ΓΔ Π 115. 5 Πα το  σΟηοναπε. Ἠπιπο δ τθο- 

ἄσπὶ οἵ 411 πον] ΟἸ ΠῚ ΓΆΓΠ ΟΠ ἸΠΠἰσ Παγ], οἱ πιὰ-- 

ΒΠΟΡΟΡῈ ΡΟ οϑΓ, οαἱ ἱπαϊσπαῖι5. Θϑῖ, ΟἸΠΠῚ 6115 

56 ΠἾτ16η1, ἅτ ΠΟΙ Π Δ ΠῚ σΟΥΤΙσα : ΤΕ] νΘΙῸ ᾿νῶ 

ψ το νἱοῖτιβ θϑῖ, Π1}}}} ρου σῖῖ βαηὶ. Οὐοα ατΐθηι οἱ 

605 41] πιληϑιιθ μ᾿ η 6 η} Θχοοϊαπῖ, ἀθοθαὶ ορρον- 

πη ἸπἀἸσηαΠο, πἴπο Ρ]πιιηὶ ΡΟ ΒΡ οι π 116 οἵς- 

. Ποῖταν. ΔΙΟ5 65. ΘηΪπὶ {1 ΠΟΙ] ΠῚ ΟΠ 11} Π]Δ Π- 
5116 1551 Π}115. ἔι|556. ῬΘ ΡΠ] Θ ται}, ἀ0]1 ᾿ζὰ [ΘΠ ρον Ἷ5 

ῬΆΓῸ ΡΟΒΟΘΓῸ νἱβὰ οϑί, ᾿ς Παῖτι5 Θϑῖ, ΘΟ τι6 ΡΓῸ- 

οοδϑὶδ ΘΟΠΟΙ [Δ ΠΟ 155 τὰ ΠΠΊΘΡῚΕ ᾿π Ἰσ Πα ]Οπθπὶ [υἰ- 

ῬαΠιιπὶ οοοο ; ΠΟσΩι16 ἔπ, οἴμτ ΘΟ ἢ 556 1 νἱτιι- 
“Ἴαπι Σ τ} ΘΕ 81}, Οἴμη} 58. Ρ6} ΒΘΟΙρΙιοσοι ἰπαι1- 
Παβϑθηΐϊ. Οἴανθ μοίθδιὶ. ΘΕ Δ ΠῚ ΠΙΔ 50 6 115. ΟἿ 

ΟΕΒΛΆΒΕ ΘΑΡΡΆΑΘΡΟΟ. 

σι ξι ῷ» 

» 

ΑΒΟΙΠΕΡ. 

ἔστω ὁ λόγος 
τ ΑῊΣ ΤΣ 

ὑμῶν χάριτος γέμων πνευματιχῆς, καὶ τῷ εὐαυγε- 

τὰ τὲ ͵ 
θρωπὸν διὰ τῶν λόγων φαιδρύνεσθαι, 

λικῷ ἅλατι ἠρτυμένος, ἵνα τῆς “ἔνδοθεν σοφῆς οἷ- 

χονομίας τὴν εὐωδίαν ἐ πιφ ἔρηται, χαὶ διπλῶς εὖ- 

φραίνη τὸν ἀκροατὴν, τῇ τ. 

σεως χάριτι. 

τε ἀνέσει; τῇ τε τῆς συνέ- 

᾿ , ᾿ ῃ ῃ 2 ΓΑ, , 
Περὶ πραστητος » Χαι τινὰ τρόπον ἀγαπη συνι- 

σταται. 

ΚΕΦ. ΛΔ. 1. 

᾿ 
ὅτι μάλιστα ἔμπλεον εἶναι τὸν 

Ὡυ 
-- ͵ 

τοῦ πνεύματος τῆς πραότητος ἢ 

ἢ μετασχεῖν ἐφίεται. Καὶ νει τς Ξ Ὁ «ὶ τς Ω 
Ν»Ν Ἐπ 

Ν [ΟἹ « 

νιστὴν τῷ ξενιζομένῳ ΤΟΣ ΞΟ «- εὴ “' 

που χαὶ ἀγαναχτήσεως δέοι χατὰ 
ς 

μοῦντος ὅφ᾽ ἡμῖν δηλαδὴ τεταγμένου, ἔστω 

συ χεχραμένη ἣ ἀγανάχτησις. Καὶ γὰρ ξἔ 

χέχρηνται μὲν καὶ ἀνδροφόνοι, ΧΕ η ταὶ δὲ χαὶ 
ΕΣ 

Ἂλλ 

ὠμότητι τὸ ξίφος δταχείριζονταῦ, τὰ πάντων ἀτο- 

ἰατρῶν παῖδες. οἵ μὲν, ἐπειδὴ ὀργὴ χαὶ 

πώτατα δρῶσι, τοὺς δυογενεῖς διαχρώμενοι " οἵ 
ι 9 ἊΝ Ὁ ἜΣ ΡΒ ΤΡ ἘΠ ΤΎ τ ΓΝ 
δὲ ἐπειδὴ λογισυῷ πρὸς τὴν διὰ “ ξίφους ἐνέργειαν 

.ω ΚΣ "- Ξ δὶ 

ἀφιχνοῦνται, τὰ μέγιστα ἐντεῦθεν ὠφελοῦσι." τοὺς 
᾿ ν ΄ ἣν ΠῚ , Ν 

γὰρ χινδυνεύοντας περισώζουσιν. Οὕτω χαὶ ὃ σὺν 
Ὰ' ᾽ ᾿ 

λόγῳ διαγαναχτεῖν ἐγνωχὼς, "ἢ ὥνησε τὰ μεγάλα ᾿ 
- Ξ Ν 

τοῦτον, χαθ᾽ οὗ ἐποιήσατο τὴν ἀγανάχτησιν, δα- 
» , ΝᾺ - , 

θυμίαν ἢ πονηρίαν ἐπανορθούμενος" ὃ δὲ ὀργῆς πά- 

χζετ τι δὲ 
5» Λ Α 

θει χεχρατημένος οὐδὲν ὑγιὲς ἀπεργάζεται. 
κ χαὶ τοῖς “ ις πραότητος ἐπιμελουμένο! 

ὶ γὰρ 
ἜΑ ΣΤ βὶ 

σῆς πραότατος πάντων ἀνθρώπων μαρτυρηθεὶς, τοῦ 

χαιρος ἀγανάχτησις, δῆλον ἐντεῦθεν. Κα Νω- 

- - Ν , δὶ Ψ - 

καιροῦ χαλοῦντος, διηγανάχτησε, χαὶ εἷς τοσοῦτον 
ἃ 6 ͵ ΠῚ , ὧν ὃ Ἂ , 
προύδη κινήσεως, ὥστε φόνῳ τῶν δμοφύλων δρί-- 

-Ὡ , ἴρι ψ' ’ 

σαι τὴν ἀγανάχτησιν " τοῦτο μὲν, ἡνίχα τὸν μόσχον 
- ΔΑ « ΄ τὰς Αι 5 ΄ 

τοῦτο δὲ, ὁπότε τῷ Βεελφεγὼρ ἐμιάν - 
σι Ὶ » δ .᾿ ΒΕ Ν λ , Ν 

Ὥστε ἔνι χαὶ πρᾶον ὄντα, σὺν λόγῳ δια- 
ἐτέχταινον " 

θησαν. 

θερμαίνεσθαι, χαὶ τὸ τῆς πραότητος μὴ διαφθείρειν 

μένειν, ἢ δεόντως μὴ ἀγα- καλόν. Τὸ δὲ ἀκίνητον “ 

ΔΓ ΟΠ Θ ΘΧΟΔΠ Θβοθγθ, ΠΘῸ [ΠῚ ΠῚΔ ΒΟ ΓΙ ἰηἷ5. Ὁ ναχτεῖν, ἀργίας τῆς φύσεως, οὐ πραότητος ἂν εἴη. 

ὁ (οάοχ ΟἹ". τῆς ἔνδον. Ἠαυα Ἰοησε ΔΙΊΖιοι Δ55. 

εὐφραίνῃ. ἘΝ εὐφραίνει. 

ΓΥ δἴογοβ ἄτιο ΠΠ τὶ δἰ πηρ]]οἴτον χαὶ τίνα τούπον σὺν- 

ταται. ΑἸ φααπῖο Ῥοβὲ {γὸ5 Δ55. Ῥγώϊον  ο85 

τέσχηχεν, ΑἸ Μ5, οἵ δ 1 μετέσχεν. 

« (οὗοχ ΟΟἹΡ. διὰ ξιφῶν. 

»γδίονος. φιδίαπου ΠΡΥῚ οπὶ Αἴ ο55. ὥνησε τά, 

εὐώνησε. Μοχ Οὐάεοχ (0]}». καθ᾽ οὗ ποιεῖται. 

. ἢ μὲ- ' 

Ἐαιὶ 

ς ὕπιις Νί8. εἴ 61|| χαὶ τῆς πραότητος. ΑἸ ἴτε5 χαὶ 

τοῖς πὶ 

ἁ ἘΔ προέθη. Αὐ Μϑ5. φαασίπογ 

Οοάεχ ΟΟἹΡ. ἐ 

ει ΜΖ. 

θη. ϑιαϊτπι προύο 

ται αν. 

απ ο55. μένειν ὅτε ἔον ἀγαναχτεῖν. 

ΤρΙάοπι ἄπο Μ55. ἀργία φύσεως. Ἀδα. δεσππάιπι ἀργίας, 

Ἐάιιὶ ἀρνίας. δαθῖπάς ἄτιο Δ55. ἂν εἴη. ΕΔ1Ὶ ἂν 



ΘΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΘΤΙΟ ΙΕ, 

Τὴ δὲ πραότητι πέφυχέ πως χαὶ τὸ ἀνεξίκαχον 
ἕπεσθαι. Πραότης γὰρ, ἀνεξιχαχίας μήτηρ. Οὐδὲν 

δὲ ἧττον τοῖς κατὰ ἀλήθειαν πραέσιν, ἀλλὰ μὴ βα- 

ρύτητι ᾿πεπληγμένοις τὸ ἦθος, χαὶ τὸ χρηστὸν 

συγχέκραται. Χρηστότης γὰρ ὕλη πραότητος. Ταῦ- 

τα δὲ συγχιρνώμενα ἀλλήλοις χαὶ συντιθέμενα, τὸ 

χράτιστον τῶν ἀρετῶν τὴν ἀγάπην ἀποτελεῖ. 

Περὶ φρονήσεως. 

ΚΕΦΑΛΔΛ, ΙΔ΄. 

Πάντων μέντοι τῶν πραττομένων φρόνησιν ἡγεῖ- 
σθαι προσήχει, Φρονήσεως γὰρ δίχα, πᾶν ὅ τι χἂν 

χαλὸν εἶναι δοχῇ,, εἰς χαχίαν διὰ τῆς ἀκαιρίας χαὶ 

τῆς ἀμετρίας μετέπεσε, Λόγου δὲ χαὶ φρονήσεως 

τοῖς ἀγαθοῖς τὸν χαιρὸν καὶ τὸ μέτρον ὁρίζοντος, 
θαυμαστόν τι τὸ τῆς χρήσεως αὐτῶν κέρδος, τοῖς τε 

διδοῦσι, καὶ τοῖς λαμύάνουσι γίνεται. 

. Περὶ πίστεως χαὶ ἐλπίδος, 

ΚΕΦΑΛ. 1Ε΄. 

Πάντων μέντοι τῶν ἐγχειρημάτων ἡγείσθω πί- 
στις ἣ εἰς Θεὸν, καὶ συνεπέσθω τὸ εὔελπι, ἵνα τῇ 

μὲν Βπίστει δύναμιν τῆς ψυχῆς ἐρειδώμεθα, τῇ δὲ 
εὐελπιστίᾳ πρὸς τὰ χαλὰ προθυμώμεθα. Οὐδὲ γὰρ 
ἣ περὶ τὰ χαλὰ τῶν ἀνθρώπων ἐγχείρησις δίχα τῆς 
ἄνωθεν βοηθείας τελειωθήσεται" οὐδὲ ἣ ἄνωθεν χά- 

ρις ἐπὶ τὸν μὴ σπουδάζοντα παραγένοιτ᾽ ἄν - ἀλλ᾽ 
ἑχάτερα συγχεχρᾶσθαι προσήχει, σπουδήν τε ἀνῆρω- 

πίνην, χαὶ τὴν διὰ τῆς πίστεως ἄνωθεν χαθήχουσαν 

συμμαχίαν εἰς τελείωσιν ἀρετῆς. 

Γ Οὐᾶοχ (0]}», βαρύτητι πεπειλημιένοις [510]. 

109 

αἰ ρηϊτατο. ΟΡ ροΓο. Ναπι πα]]οπιοο οοπ:- 

ΠΊΟΨΟΡΪ, ἅτ: ἐθηιροϑιϊνο πο ἱπάϊσπανὶ, Ἰοπεϊτι 

Γαουῖα παιιραρ, πο η πη πδπθιιίο, Αἴαιο οἰΐαπι ρὰ- 

τοπτῖα. 50 165 ποβοῖο «ποπιοο Ἰοπἰ τα 6 ΠῚ 561, 

ΤιΘη 5. ΘΗΪΠῚ Πα ΟΣ 651 ραιοητία». Οὐτογαιη αἰ Πἰ- 

Ἰομνΐητι5. ἰπ 5. 4 νΟγῸ πα Πϑιιοιῖ σα ηΐ, πο Πὰ- 

ΒΟηῚ ΠΙΟΓῸ5. ϑθνουϊίαιο αἰ γτ05. ἀὸ νὙἱἰαῖο5, Ρον- 

τηϊδία 651: διΐαπι θΘηἰσΠτὰ5. ΕΤοπΐπὶ πιὰ πϑιιθι1-- 
ὨΪ5. πα ουα ΘΠ Πἰ[ὰ5. Θοῖ, Πα ἁιιίοηι ἰηἴοι" 56 

ΡΟυ δία ἃ0 σΟΠ ποία, ᾿γδϑίδ ἢ ἰσϑί πη πὶ Ὑἰγειι- 
ἀπ ὉΠαν τα πὶ οἰΠοίπιπι. 

76 ργιαοπιία. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΨΥ. 

Ομοἴθσιιπη. ἴῃς ΟΠ Π 115. {π|6ρ 5150 1 ΡΠ ΠῚ π|0 γῸ - 
ῬῈῈ5. δηϊθοθίονο ργιι θητα ἐθθοῖ. Νάὰπι. οἰϊγα 

Ρυπἀοπεῖα τη) οπηηἶα διΐα πὶ {τι80. ν᾽ ἀθητι" 6556 Ρὸ- 

πὰ, Ο}} Δάνουϑιιπι ἔΘαῚριι5 οἱ 9} ἱπη πη θυ ἈΠΟ ΠΟ πὶ 

γοΡΠαΠτιι 1 πὶ ν {{π|πὴ : 566] 51] ναι δὲ ρυπ θητία 

1ΘΠ}ρῖ15. Ὧ0 πο τπὶ ΓΘ] 115 ΟΠ Ϊἶ5 ΡΥ ΒΟΥ α , τηϊνὰ- 

ΒΠῸ αιοάάδῃν. ΘΠ] ΘΠ πὶ ΘΧ ἰρϑαγ ΠῚ τι 

{τιπι ἃ «ἀπε | 115, ἔπη} ἃ} ἀοοΙ Ρ ΘΠ 1] νι5 ρου οἰ ρί αν, 

6 Πάε εἰ 5ρ6. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

ΑΙΖῸΪ ΓῸ5. ὉΠΊΠ65. Πτιὰ5. σον Π}11}", ργθοθάαι 
ἤο5. ἴπ Ποιιπι, σΟὨλ ἐδ τι τι6 5ρ065 ΡΟηἃ, τι Δη]-- 

πιῶ Παϊθηι νἱγθ5. [] οἰ ηλῖ5. ρὸν ἤθη), μον Ρὸ- 
ΠΑΠῚ ΨΘΙῸ 506) γϑ δηλ δα θοπὰ ἃ] ον 65. Νὸ- 

4116 Θηΐπι {}1π|8 ΠΟ πα  παιπὰ ἴῃ ΓΘ] 1ι5 ΒΟ Ϊ5 ΘΟ ΠαΓιι8 
ἈΌΒΖιΙΘ 5 ρου πα ΟΡ6 ἰδὲ : Πρ τ16 ΔΟΟΘββΕ "ἃ 11Π}-- 
«ἀπ 651 βιιροῦπαὰ σνατα δ ΠΟΙ Ϊ ΠΘ ΠῚ ΠΟ 5{πη͵||ὸ- 

διιπὶ : 56] δὰ μι δοιαὶ νἸΡ τι 15. ΟἸμΠ.1} 11} Π0Π- 
Ταποῖα 5᾽πλ}}} 6556. ταἰυααιιθ ᾿ᾶδο. Ορουίοι, δὲ Πιι-- 
ΤΠ Δ Π τ ΠῚ 5[{ |Ππ|π}, δὲ οφΙΘϑίθ ἁιχ ] πὰ ρον Πάθηὶ 
6 5: ρου ηἶβ ἀοσΘ Β {1}. 

5 γοσοια πίστει ΔἸ ἰπιιι5 οχ Πἰυῖβ. Ὑοίοσίθιι8, 



Ῥρος, 0.9. 

δὺ0 Θ ΟΈΒΑΒΕΣ 

706 μιιπιϊζιίξαίε. 

ΒΆΒΙΠΗῚ 

ΟΑΡῸΥ ΧΥΙ. 

Αἰφαὶ πὶ ΟπλΠ ] 5. 1185 τθοῖθ ἃ ποΡὶβ Ππηΐ, 

ἈΠΙΠΏΠ5. σαϊιϑὰ5. γδοίθο ΔΟΙΟΠΙ5. γοίογαι Τοιηΐϊπο ΚΒ 

ἀοοδρίαβ, ὨΪ ΠῚ] ΟΠ ΠἾΠῸ 51115. 56. υὙἱγΊθιι5 γθοῖθ ἔὰ- 

σδΡΘ γατι5. Ἐ]αβϑπηοαϊ θηϊηι δἤίδοιιθ. 5016 ὲ Ππιπη]- 
᾿ϊταΐθηι π΄ ΠΟΡΪ5. ᾿πσοπουαγθ. ὙἸΡΓαζι ιι[6 ΠῚ 

ΡΆΡ ἢ] ΠιιΠ}} ΠἸἴὰ5. εϑὲ. Ηφθοο ΠῚ, πὰ 1ἴὰ ἀἸσαπη, 

ἃ ΠΟΡΙ5 ργΟροπιιηταη" σθὰι αιιδρ 1 πὶ 5Θ ΠΟ πιιπὶ ἃ 

ΨἸΡΓα ΘΙ ΒΡΘΟΙ ΠΕ ΠῚ ΘΙ] Πα : ἴὰ νΘΙῸ [5 Π]ηῸ 

Δοσορ δ, τ] Πρ! ΙοΘ πὶ ΠΟΡῚ5. [τπποῖιπὶ ΡΓΟΪδυ, δὲ 
ΘΧΡΙΘ ᾿οο ϑαρίθητῖοθ ἀϊοειμι, αι σα ρῚΘ ΠΕ ιι5 

7αθ οι ὀσοαβίοπθβ ἐνὶ, τ βαρ πτουο5 Παηΐ. 

Θεοὶ πιοιϊὶς πιαῖ ἐπι απίπιο οοσίἑαίϊοτιος πα- 

δοαπίμτ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠ. 

τ. Οἴτπὶ ἃ 8 ΠῚ ἴὰ πὶ δηθὰ αἰ ρα! νου  πλιι5. ἐδ 
σΟΘ Δ ΟΠ ιι5, ΠΘάτι6 ἔα πη θὴ 4ιιοΣ τηοεϊς οοσια- 
τοπο5. Ρυανο ἰπ τθοῖο ᾿πιθ!! θοῦ Θχουίαπταν, αἰ- 
5ΠΠχ νυ πι5, 14 4 αιδ πη Δ ΠἸοἰοπ τμ 6556 
ΘΘΠΒ. Πλ115,. αι ῬΘΡ Θουϊββί πὰ 51} Πα} 15. ρα 5 ἴγὰ- 
οἴατιο. ΠαΟθιι5. ᾿σῖταιν" Π]Οα 5 τη 16 ]]δοῖα πὶ ΓΘΟΙ ΠῚ 
᾿π[δβίδηε ἔππ]}065 σΟΘἸ Δ ΕΙΟΠ 65, ΟἿ ΠῚ ἁπιΐ ἃ ΠΙΠητ5 ΘΧ 
5118 ἸΡδῖπι5. Οϑοϊ πα ἴῃς δὰ, “85 πὸ ἀδοθηΐ, 
νασιθ. ἔθυπασ, Ἱποι Ἰτπ6 Θχ ἱπιασὶ δι] Ομ θιις 
π᾿ ἀΡδιιγα5. ἹΠΊ ΑΙ ΠΑΓΙΟΠ65., δαξ οἰπὶ ἀἸΆΒΟΪ 5 
Ἰπϑι ἀϊοβθ σΟπα ιν ΠΊΘΠΕΪ γ85 ἱπδρίας. ΟΡ] οοτο, ἢ π 
ΘΑ Ζ6. ἃ ΓΘΓ ΠῚ ἰΔπ ἃ 1} 1π|Π} ΘΟΠ ΘΠ ΡΙ ἃ ΠἸΟη6 
ΘΟΠΒΙ ἀοΡ ΠΟΘ] 116 ἀνοσανθ, Οὐμπὶ ἰσίτιν ΠΗ Πλιι5, 
[ΓΘ ΠΠΟΠΘ ἃ0 ΘΟΠ ΘΏΓΟΠΘ ΠΙΘῊ 5 ΓΘ Πλϊσϑα, ΟΌν α5 
ῬΘΥΙΙΠῚ ΘΕΪΔ ΠῚ γα] 5 ὙΠ ΠΠΘΠΊΟΓΙα5. 5616] διιβοθ- 
Ῥϑγῖτ, τὰ πο 1πΠ|6]]Θοῖιι5 ᾿πβοῖ ἴθ ἱπηρυ θη! θυ 8 ἴπ 
Θὰ5. ΤῈ5. Πι5. 510 1ῃ πηθιπουΐα ἢυθηΐ, ῬΓΘσΟΡ5 
ΘΟΙτ15, 1ῃ ἰβάιιθ ἀἸαετι5 Οσοιιραῖι5, ΘΧ ΘΥΓΟΥ θιι5 
ἴπ ἸΟΠΘ5Ὸ5 ΘΥΓΟΙΘ5. {γα ηβὶῖ, ἃς ἰᾳπάθπι δδρεπα- 
ΠΠΘΙῸ ἴῃ ἔν 551 Π|ὰ5 ἀἔχιιθ ΠΔ ΡΠ Οϑἰβϑὶ πλὰ5 οοσῖ- 
ται!οη 65 (6] θεῖ. Ορονγίθε ἀυιτθπὶ δ] ασπιοάϊ απὶ- Ε 
ΤὴΪ ΠΟΙ ΠῚ ἃ Θἰ [βίο πθηι ἀθηβίογθ δὲ σου ΟΠ ο τὸ 
ΠΙΘΠΕἰ5 ἈΡΡ]ΙΟΔ ΟΠ 6 ΘΙ ΘΠ}, ΠΙΘΗ ΘΠ Ὲ6 τϑάτι- 
σΘΓθ, δὲ δᾶπη ΒΟΠΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΙΘΙ ΠΡ] Δ οπΘ 46 4}1- 
ἀιια πη ΤῸ ΠῚ ῬΓΌΘΘΘΠ ΘΠ) 1 161 ἈΡΡΟΙ]ονο. 

4. (οάεχ (0]Ρ. λογι 

»  είεγος. ἔτος ἔίμη δὴ χαὶ φθάσαντες. 
Ἰοῦϑο Οοάοχ (Ο]Ρ. οὐ διειλάμεθα. 

ς δὴν 5ΘοαΠτι5 ὀλιγωρίαν ἐπὶ 

ζομένηξ διανοίας. 

ΕΗ 

τά - ΑἸ φααπῖο Ῥοβε 
.Ραῖπεις ἀλογίστως ἐντ' νγχανούτης. 

ἙΘΑΡΡΑΏΟΘΟΘ. ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

ΑῚ [2 

Περὶ ταπεινοφροσύνης 

ΚΕΦΑΛ. Ις΄. 

3 ᾿ “Ὡ ’, - 5 - ᾿ 

Ἐπὶ πᾶσ! μέντοι τοῖς παρ᾽ ἡμῶν ἜΝ τε ΣΕ ΎΤΗΣ 
}Ὶ 

χατορθώσεως τὰς αἰτίας ἐπὶ τὸν Δεσπό- 

τὴν ἀνα ξαΣς ὍΝ υεηδὲ ἐν ὅλως Ἔδονς ἐξ οἰχείας 

ὁ λογζους ἔνη δυνάμεως. Ἣ γὰρ τοιαύτη διάθεσις 

τὴν ταπεινοφροσύνην ἡμῖν ἐμποιεῖν πέφυχε. Ταπε:- 

νγοφροσύνη δὲ, θησαυροφυλάχιον ἀρετῶν. Ταῦτ 

᾿ἡμῶ ἄν τις εἴποι, σπέρυατα τῶν περὶ 
ἘῊΣ Ἢ ϊ , 
λόγων σὺ δὲ λαδὼν ἐντεῦθεν, πολύχουν 

ἡμῖν ἔργασαι τὸν χαρς τὸν , χαὶ πλήρου 

φίας 

τὸν τῆς σο- 

ΛΟ » τὸν διδόναι χελεύοντα τοῖς σοφοῖς ἀφορ- 
" 

μὰς, ἵνα σοφώτεροι γένωνται. 

Κατὰ πόσους τρόπους οἵ πονηροὶ λογισμοὶ ἐν ψυχῇ 
συνίσταντται. 

Α Ξ , 
ε ΚΕΦΆΑ. ΙΖ. 

3 ἋΔ ΒΡ δὰ , ἜΑ ς Η͂ νυ, κα 
Ἐπειδὴ " δὲ οθάσαντες μὲν ἤδη τὰ περὶ τῶν λο- 
Ἐτεν , ἘΕΨΉΜ ΒΕ Η ΄ 

γισμῶν ἐξητάσαμεν, οὐ διειλόμεθα δὲ χατὰ πόσους 
ἣ Ξ' : - 

τρόπους αἵ πονηραὶ ἔννοιαι τοῖς ὀρθοῖς λογισμοῖς 
, ἜΚΡ ἘΆΝ 

ἐπιφύονται, νῦν χαὶ τοῦτο ἘδΟσ τνα : ἐδικαιώσαμεν, 

ὥστε εἰναι τελειοτάτην τὴν τοῦ μέρους ἐξέτασιν. 

Δύο τοίνυν τρόποι, χαθ᾽ οὺς αἵ ἀπρεπεῖς ἔννοιαι 
ἐξ 5: Ξ ἜΤΤΩΣ ποτα τὶ 

παρενοχλοῦσι τοῖς ὀρθοῖς λογισμοῖς" ἢ τῆς ψυχῆς 
᾿ 

χατ᾽ οἰχείαν “ ὀλιγωρίαν περὶ τὰ μὴ προσήκοντα 

πλανωμένης, χαὶ φαντασίαις ἐχ φαντασιῶν ἀλογί- 
τὰ ͵ ΕΥ » 2 Δ Ξεεδ οὶ ὅν 

στοις ἐντυγχανούσης, ἢ κατ ἐπιδουλὴν τοῦ διαδόλου 

Ξειρωμένου πραγίεάτων ἀτοπίας ὁποφαίνειν τῇ δια- 
ἢ 

νοία, χαὶ ταύτην ἀπάγειν τῆς τῶν ἐπαινετῶν θεω- 

ρίας χαὶ διασχέψεως. Ὅταν μὲν οὖν ἣ Ψυχὴ 
ς ἑακι 

πυχνὸν χαὶ σύντονον τῆς διανοίας ὑποχαλάσασα, 
͵ , - - 

μνήμας τὰς προστυχούσας χαὶ τῶν τυχόντων “ ἀνα- 
᾽ ἧ Ὁ Ἶ 

φέρῃ πραγμάτων, τηνιχαῦτα ὃ λογισμὸς ἀπαιδεύ- 

τως χαὶ ἀνεπιστημόνως πρὸς τὰ μνημονευθέντα 
ἘΞ ν᾽ : Α 

τῶν πραγμάτων φερόμενος, τούτοις τε ἐπὶ πλεῖον 
Ξ ΣΦ, πες τ " ἐ: : 
ἐνασχολούμενος » πλάνους ἐχ πλάνων “μεταδαίνε: 

μαχροὺς, χαὶ εἰς αἰσχράτηξας πολλάχις χαὶ ἀτοπίας 

ἐνννοιῶν καταστρέφε! τὸ τελευταῖον. ᾿Αλλὰ τὴν μὲν 

τοιαύτην ὀλιγωρίαν ὡς ψυχῆς χαὶ διάχυσιν τ πυχνο- 

τέρα χαὶ ἐπιστρεφεστ στέρα τῇ τῆς διανοίας ἐπιστάσει 

διορθοῦσθαι χαὶ ἐπανάγειν δεῖ, χαὶ τῇ πρὸς τὸ πα- 
ἈΕλ τὐ τς “ Ξ 

ρὸν ἀεὶ περὶ τὰ χαλὰ διασχέψει προσασχολεῖν. 

ἃ Ἑάπι ἀναφέροι. ΑΛ ΜΞ. ἔγὲβ ἀναφέρῃ. Νες 18 
ππτϊτο ᾿πῖτα Ἀοα. Ῥσίπιις χαὶ τοῦτ᾽ 

ὁ γεζεγεβ ἄπο ΠΡτὶ δὲ δαὶ μεταυείδει, τα]. ΒἈες. 

Ῥγΐπηας. εἰ ΟΟ]Ρ. μεταθαίΐνει, τϑοῖο, ΑἸΙφααπίο. Ῥοϑβξ 

το ππι5 Νῖς. πυχνοτάτη χαὶ ἐπὶ 



ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΙΒ. ΜΟΝΑΒΊΤ τς 

Ὅταν δὲ ὁ διάδολος ἐπιβουλεύειν ἐπιχειρῇ, χαὶ 

μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος ὥσπερ τινὰ βέλη 

πεπυρωμένα τοὺς ' παρ᾽ αὐτοῦ λογισμοὺς ἐνιέναι 
ἡσυχαζούση καὶ ἠρεμούση βιάζηται τῇ ψυχῇ, καὶ 
ταύτην αἰφνίδιον ἐμπιπρᾶν, χαὶ χρονίας χαὶ δυσεχ- 

λύτους τὰς μνήμας τῶν ἄπαξ ἐμόδληθέντων ἐργά- 

ὃ0] 

. Οἰπ ἀποπι εἰ! οἱ υ5 ἱποί ἀϊασὶ ἀρσγοάϊίοτ, 

οοπαίαγηιθ νομοπιθηΐου δ πιοά ι. ϑιιβοιἴὰ5. ἃ 
56. σορ Δ ΟΠ 65. σῇ ἱπηϊ τα ἀυοοάαπι σρίοι!α ἰπ 
ἀυϊδει ἃς ῥἀσαίι πη ἀπ μλλτὰ ᾿πΙογ  π6 16, δα η- 

406 ἀογορθηίο ἱποθηείουθ, δὲ ἱπηπ} 5ϑάγιιη 56 Π|0]} 
ΒΡΘΟΙΟ ΠῚ ΠΊΘΠΙΟΥ 5. αἰ πα πγπὰ5. ἃ ἰΘηᾶσο5. οἵ- 

ζεσθαι, τηνικαῦτα νήψει καὶ "προσεχεία συντονωτές- δδ0 ἤσογο, τὰπο νἱρι!απεῖα φυαάαπι οἱ αἰτοπείοπο [ον- 
᾿ , - , 4 

ρᾳ τὰς τοιαύτας ἐπιδουλὰς ὑπεξίστασθαι δεῖ, χαθά- 

περ ἀθλητοῦ τινος ἀχριδεστάτη φυλαχῇ καὶ τάχει 
σώματος τὰς λαξὰς τῶν ἀντιπάλων ἐχτρεπομένου᾽" 

καὶ τὸ πᾶν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ ἐπιχλήσει τῆς ἄνω- 
θεν συμμαχίας διδόναι, τὴν τοῦ " πολέμου καθαί- 
ρεσιν, χαὶ τὴν τῶν τοξευμάτων ἀποτροπήν. Τοῦτο 
τὰρ ἡμᾶς ὃ Παῦλος ἐδίδαξε λέγων ᾿Επὶ πᾶσιν ἀνα- 

λαθόντες τὰν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε 

πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σδέσαι. 
Κἂν τοίνυν ἐν αὐταῖς ταῖς προσευχαῖς “ ὑποδάλλῃ 

τὰς πονηρὰς φαντασίας, μὴ ἀφιστάσθω ἣ ψυχὴ τοῦ 

προσεύχεσθαι, μηδὲ οἰέσθω οἰχεῖα εἶναι γεώργια 
τὰς πονηρὰς τοῦ ἐχθροῦ ἐπισπορὰς, καὶ τὰς τοῦ 
ποιχίλου θαυματοποιοῦ φαντασίας -“ ἀλλὰ λογισα- 
μένη τῇ ἀναιδείᾳ τοῦ τῆς πονηρίας εὑρετοῦ τὴν τῶν 
ἀτόπων ἐννοιῶν “ φαντασίαν γίνεσθαι, μᾶλλον ἐπι- 
τεινέτω τὴν πρόσπτωσιν, χαὶ ἱχετευέτον τὸν Θεὸν 

ἀποσχεδασθῆναι αὐτῷ τὸ πονηρὸν διατείχισμα τῆς 
τῶν ἀτόπων λογισμῶν μνήμης ὥστε “ ἀπαρεμ- 
ποδίστως τῇ τῆς διανοίας δρμῆ;, ἀχρόνως, χαὶ ὀξυῤ- 

ῥεπῶς, πρὸς τὸν Θεὸν διαδαίνειν, μηδαμοῦ ταῖς 
τῶν πονηρῶν ἐνθυμημάτων ἐφόδοις διαχοπτόμενον. 
Εἰ δὲ χαὶ ἐπιτείνοιτο ἣ τοιαύτη τῶν λογισμῶν ἐπή- 
ρεια διὰ τὴν τοῦ προσπολεμοῦντος ἀναίδειαν, οὐδὲ 
οὕτως ἀπαγορεύειν, οὐδὲ ἡμιέργους τοὺς ἀγῶνας κα-- 

ταλιμπάνειν προσήχει" ἀλλὰ μέχρι ' τοσούτου χαρτε- 
ρεῖν, μέχρις ἂν ὃ Θεὸς τὴν ἡμετέραν ἔνστασιν θεα- 
σάμενος, τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος 
μὲν ἐπίδουλον φυγαδεύουσαν, τὴν δὲ διάνοιαν ἡμῶν 
χαθαίρουσαν, χαὶ θείου φωτὸς ἐμπιπλῶσαν,, χαὶ 
ἀχυμάντῳ γαλήνη τὸν λογισμὸν τῷ Θεῷ λατρεύειν 
μετ᾽ εὐφροσύνης παρέχουσαν. 

ἌΘΕΗΡ ῖ 
ἐπιλάμψη, τὸν 

εὔπι Μ5. παρ᾽ ἑαυτοῦ. Ηαυὰ Ἰοῆσο εὐϊεὶ βιάζεται. 

Ατ Μξϑ5. ποπημ}}} βιάζηται. 
" Οὐάοχ (0]}. καὶ προσοχ ἢ συν. 
Β Νείογος φυΐπαιε ΠΠΡγὶ τοῦ πολέμου. ἘΔ τοῦ πολε- 

μΐου, ποκιῖς οἰαάϊεπι, εἰ ἴἴα Ἰερὶ ορονγίογος, εἱ ψο] τιπαι 
Ἧϑ5. Ἰναῖο Ἰεοεϊοηϊ ἴανογοι. Νες ἴτὰ τπα]το ἴα γα Δ55. 
ποπημ}} ὁ Παῦλος. Ατσιϊουϊις ἀδογαῖ ἴῃ συϊσαι5. 

ς ἘΠ ε ὑποξάλλει. Αὐ Μ55. ποππα}} 1 ὑποθάλλῃ. ΑἸΤὰ5 

Μξ, ὑποδάλῃ. ΑἸϊψιιαπίο ροβὲ ἄτιο Μ55. ποικίλας αὐτοῦ 
φαντασίας. 

ἃ ὕὍπτιις Μ5. φαντασίαν, αὐτῇ σἄλλον. ΑἸ ἔτος φαὺ- 

τἴογο ἰδ ἴα. Πει ἰσπιο νἱταγὸ ἀ ἢ νοηνιθ. ΠΟῚ 
56 0115 0 Δ: ] ἴα ἈΠ} 415 οπδιο ἴα αιαίίαι ἀΠΠπθη- 

εἰβδίπια δὲ σου ΟΡ 5. ἈΘῚ Π ἴα 6 πΟἢ 5 πὶ ἀρργ πα 
56. ἃ} Δνθυβαγ δ; οἱ ἐδ οζοῖογο ργοοαιοηὶ οἵ διι- 
ῬΟΓΠΙ ργΆ ΘΒ 1 ἱπνοσαιϊοηὶ ργόοῦϑιιβ θῸΠῚ οοορα- 
τἴο δὲ τοϊουαμη ἀἰθοϊπαῖῖο εὐ θη πὶ. ἤος 

Θηΐμη πο5 εἰοοις Ῥαιὶι5. οὐ αἰχὶϊ : ἦγε οπιπῖνιις 

διμπιθηίος δοιίιπι {εἰοὶ, ἐπι ἡ πι0 ροσοί!ς οπιτῖα 

ἐοἶα ποηιιϊδοῖπιϊ ἰσπόα δαςξίϊησιοτα. ἘΠΕῚ Ἰαίτιν 
Θεΐδνη. ἱπίθι οὐαπ τη δυσσονας ργαναβ ἱπηα σία - 

το Π65, ΠΟ εἰδοίϑίαι δηΐπηιι5. ἃ ογαπέο, ποῆιο, 

Ῥγάναμ 1ἰππ1 Ποσεϊσ 5616, ἀπὲ ἱπιασὶ πα 0065 

ἃ νΘΙΒΙρΡΟΙΠ {0 ρυφβε σατο Θ βιιβοι ἴα. Ῥατοῖ 

5118 ΠῚ ἰρϑῖτι5. Ἀγ οὐ τ γα ἢ 6556. 566} ἢ} 5Θοι 
οὐσία ῃ5, ἃ ᾿μριάθητο ΠΠ|0 ποαυΐεϊα: ἱπνθηΐογο 
ἀρϑαν γιιπι ΟΟΡ ΤΠ ΟΠιι πὶ 5ρΘοῖθ μὰ ἱπηργί πὶ, ἴπ-- 

5ἰδίαι ἱπιθητῖι5. ργδολ το ηΪ, τοβϑί]ιθ Πριι, αἱ 
πᾶ ειπὶ Δ] πε παι πἰ πηθ πὶ ἃ} ἱπορίαιτιπ). οορσίαιῖο- 
Πα ΤΠ] ΘΠΠΟΡα Θχϑίγιοια πὶ δυθγίαϊ : τὰ οἰἴγα 1πι- 
ΡῥΘαϊπιθπέιπι, δα θ᾽ 10 «οί απι. πη η 5. ἱπιριῖϑιι, 

Πα]Π}|ὰ ΤΟ ΠῚ ΡΟΥΙ5. ΠΊΟΓὰ ἱπ θυ ροϑίἴα, [Ὁβ Πα πΙουήτιο, 

ὦ Ῥοὰπη δοσθάθγθ ροϑϑὶτ, Πιιβ 11 ΠῚ ῬΓΑΥ ΔΓ ΠῚ 
σΟσΙ ΠΟ ππτ ᾿Π5 1115. ΔΙ ΙΘπαῖιβ, Οἰιοεὶ οἱ δια ηι 

ἀὐσθατιν [4115 ΠΟΘ ΓΑ ΟΠ 11 ΠῚ ἀβϑα! 5. ῬΓΟρΡίον δὐ- 
γΘΥϑαν ἱπηρι δητῖα πὶ, πο Ργορίογθα ἀρ]ϊοϊθπα 
5065 ΘΟ] ΠἾ5, διιῖ σον ἀπηῖηα ΓΟΙ Πα] ἀθθθηὶ ἴπὶ - 

Ῥευίδοια : δε 60 τά ρουβθυθγαπάιη, σαοδὰ 
Ποῖ. σοηϑρθοῖα ποβίγα βουβθυ γα ΠΙϊὰ ΠῸ5. Θ’ΆΓα 

ϑρί για. ΠΠπσῖγθι, αι δὲ ἰηϑιἀἰαίογοπι ἔπσθι, 

Ρυγβθίαιθ. πιθηίθπη ΠΟβίγαΠῚ, δὲ ἰρϑᾶμη αἰνῖπο 

᾿ὰππηῖπο ἱπηρί θαι, οἰ οϊαϊαιθ, αξ πηθη5. π᾿ ἰγὰη- 

Φυλ ταῖο Ραοαεϊβϑίπια Π)6Ὸ αὐτὶ ἰδ ετἴὰ ᾿πδουνίαϊ. 

τασίαν, ταύτῃ μᾶλλον. ΠΡΙάοπι 61 τὴν πρόπτωσιν. 

Γθεῖ ἀπείχιιϊ πρόσπτωσιν. Ἠαμπὰ Ἰοπσε ἄτο Μες. ἀπο- 

σχεδασθῆναι αὐτῇ. 
« Ψείογος ἄπο ΠΠρνὶ ἀπαρεμποδίστῳ τῇ. Μοχ 6 οἱ 

ἄπο Μςς. διακοπτόμενος: 4ᾶπι Ξογρἔαγαπι γο πο πα πὴ 

ὅβ56 ποῖ ᾿π ἴσα νῖ, οαπὶ αἰ} τοῖο που Ἰἰοοο ἱπυοπῖα- 

ταν, αα φαοά τοίονγὶ ροϑοῖῖ. ἙΔοπάαπι τρίτον σαγανὶ 

διακοπτόμενον, αἴϊ ἴῃ ΑἸ 1ϊς ἀποθιις Νῖ55. Ἰορίταν, Θ0}- 
ἱπάδ ἀπ Νίς, πολευιοῦντος ἀναίδειαν. 

ΓΕΔ τοσοῦτον. Αἱ ΝΜίε55. τοσούτου. 

Ῥυΐπιι προσχαοτερεῖν. 

Τριάοπὶ ἤσρ, 

Ερμλιες. 6. 



02 8 δ. 

“14 Οαποπίοος ἐπ σωπονίο υδνξαπίες. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠΙῚ. 

Ας ἀδθ. αϑοδεία: Ζιϊάθπι, {1 5ΘΟυϑιι πὶ ἀσὶϊ, 
ὙΠ] 16. 5011} 18 ΠῈ ἈΠΊρΡΙΘΧιι5 οϑῖ, ἀΠΠποῖάθ., 

ἡπδητιη ἰπ ΠΟΡῚ5. δγᾶΐ, 51ΠρῈΡ 1115. (ἰἸ55ΘΓ ΕΠ ΠΉ5, 
4υοιηοάο. δὲ ἈΠΙΠΊΙΠῚ ΘΧΘΓΌΘΗ5. αἱ ΡΟπιπι, δὲ 

ΘΟΓΡ5. ἀρίθ δὲ Υἱθ ΘΟ ΡΟΠΘη5., ΡΠΠ]ΟΞΟΡΠ ΠῚ 
Ῥου[δοῖα πη ΠΟΡΪ5 ΘΧΡΥΙΠΊΘΓΘ. Ροϑϑὶῖ. ΑΥ ΠΟ ΠΪ ΠῚ 
γΘΓΒΔΠ ΓΙ 51Π|1}} 1Π ΘΟΠΠ. ΠΙςα [6 Θ] ΑΓ ΠῚΪ ἀϑοθία- 

ΥἹ1ΠῚ, ΔΠΙΠΊΠΠ ΠΟ ΘΧΔΟΘπίθα δ Ὑἱγ πΐ6Π), 
δὲ σϑοῖθ [ΔΟΙΟΓ ΠῚ ΘΟΠΊΡΑΓΔΙΟΠΘ 5εῖρῸ5. δ ρΓῸ- 
ΘΡ σβαιπι ἴῃ ὈΟΠῸ [Δοϊθη ἀτιπὶ ΠΟ ΠΟΙ ΓΔ ἢ 65. ΡΖ ΕΠ ΠῚ 

6556. Ρι αν Πλ115, ΠῸ5. ΘᾺ ΠῚ ΒΘΡΠΠΟΠΙτ15 ΠΟϑ Γὶ5 

ΔαΠοΟΡΙαΡῚ. ΟἿ ΠῚ διι 6 ΠῚ ΡΥ Ὶ15 σΟσ που ]ηΐ, {18 }15 
ἃ0 Ζααμτ ΒΟΠῚ ῬΡΠΟΙΡΕ5 ΠΠαπί, Θ05 ορουίδε εἷς 
ἈΘΠοΥ ΔΕ ΟΠ 6 ΠῚ ποϑίγδπ ἃ ἤθο ΒρΘΟΙΆΠΕΘΩΙ βιιβοὶ- 

Ῥθγθ, τ ἀπ᾿ Πιΐ ΡΓΟΠΙΡ ΕΓ ΔἸ ΠΘ ΠῚ ἃς δι ἴπιπ [715 

Βοπὶ ργεβίαπεϊα ἀἰσπαιπι οϑίοπάδης. ΡΥ Πλιιπ ἰςῖ- 
τὰν δά Ἰά σιοά ὃχ παίμισα δϑὲ θΟΠ ΠῚ, ΓΘυθι- 

πηι, ἀΠΙ Ρ] Θοίθ 65 βοοϊθία θη], ἃ6 ψἹ οί πὶ ΘΟ Πγ- 

ΠΠΙΠΘΠῚ. ΝᾺΠῚ ΡΘ ΘΟ Ἰ5ϑ᾽ ΠΙᾺ ΠῚ νἰϊῶρ 5ΟΟΙ θα 6 ΠῚ 

ἄΡΡ6Ι]Ο δοὸ δὰπὶ ἃ {τὰ δχο θα δϑῖ ὉΠΊΠἾβ Ρ05- 

56 5510 ΡΙΌΡΥΪα, [πσαϊα 16. δϑῖ ΔΠΙΠΠΟΓῚΠῚ ἀἸ556η-- 
50. δὲ δὃχ ἃ ρθυ αν] το ΟΠ ΠΪ5, σοπίθπ ΠΟ] Ὲ6 
ἃς αἰββι ἴα ἃρβιιπξ : ἴῃ “ἃ Ὑ6ΓῸ οπηηϊὰ διπξ 

ΘΟΠΙΠΊΙΠΪᾶ, ἈΠῚΠῚ25, 56 Π [ΘΠ Γ1:6, ΘΟΥΡΟΓὰ, οἱ ατι- 

ΟΠ 6. 4118, ΖΌΙΡτι5. ΘΟΓΡΟΓα ΠΕΡΙ Π ΓΕ ἃς Οἷα 

ΡΆΠΕᾺΡ, ΘΟΠΙΠΊΙΠΪ5. Π)6 115, ΟΠ 1 Π15. ἰδία 5. π6- 

ϑοΙδΠΟ, 5 }π|5. ΘΟΠΊΠΊΠΠ15, ΘΟΠΊΠΉ Πα ΠΟΥ ΑΠΗΪΠἃ, 

ΘΟΠΊΠΊΠ65 [Δ ΡΟΓΘ5, ΘΟΙΌΠΕΡ ΠΟΙ ΠΊΠΠ65. ἘΠῚ τη ]- 

τὶ πππΠπ15, δὲ ΠΠῚ15 ΠΟΙ 5011, 564 πη θ᾽] τ 15. 

. Οὐ σοπηραγαπάππι δϑὲ Ππῖο νἰτ: ᾿πϑεϊξαίο 9 

4υϊα Βϑαῖιιβ ἢ φαϊὰ πὰς σΟΠ] ΠΟ ΠΟΠΘ Δ 16 τπη1- 

ἴατ6 ῬδΡ ΘΟ 53 Φαϊά Τποιιπά τ15. ΠΊΟΥΊη οἴ δὶ - 
ΤΠΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΒΡΙΓΆΓΟΠΘ ἢ Ἠ ΟΠ ΠΕ5 δχ ἀϊγθυϑὶβ πὰ- 
ΓΟ ΠΊΠιι5. ἃς γ σι οΠθι5 ργοΐδοιϊ, ἴὰπὶ ρου [θοῖθ δὲ 

5Ι ΠΟΘΙ 1Π ἘΠῚ ΠΟ ̓ τιΘ 6. τ ἃ ΠῚ ΠῚ Ὸ15 ΠΠῚ15 ΠΟΥ Πᾶ- 

τὰν π᾿ Πλ] 115. σΟΓΡΟΥΡιι5, ππ]τα ὙΘΓῸ σΟΡΡοτα 
ΤΠΘΠΓ5 ἘΠΙ15 ΟΥ̓σ Πᾶ 6558 σΟΡΕ ΡΥ, Οἵ] 1π- 
ἩΠΊι5 δὲ σΟΡΡΟΓΘ, πη] 105 Παϊνθὲ τὰ 5ΘΟΙΠὶ 6 Χ 
ὔίδοιι ᾿π ἢ ΓΠΊΟ5 : 411 Δ ΠΙπΙΟ ςοστοίαξ ἃς Θοποία τ, 
οἱ ρυϑίο 5ιπε τλ} 11, ἃ ΧαΪΡιι5. σα γθῖι, ραγιτον - 

Τα ἴῃ οτὰ Ἀεβὶὶ ἰθγεϊ Ἰεσίτιν, ἕως ὧδε διδάσχει ὁ 
ἅγιος τοὺς χαταμόνας, Παοίεπιις ἀοοεὶ δαποῖτις 5οἰϊία- 

γος. Ἰθιἄδπι ἴῃ ἐχίγοπια ρασῖπα αὐάϊξιπι ἐσὲ 1], 

ἀρχὴ ὑποτυπώσεως τῶν ἐν χοινοδίω, ἐπίξίπιπε δογιιπε, 
φιῖνιις ἐπιδεϊιιπιπέι" σοεποῦϊία. 

Β Οοάοχ ΟἹ». ἐπειδὴ δέ, Νοο ἴξὰ τα] το ροβὲ ᾿άοπι 
Νς. ἑαυτοὺς πρὸς τῆν. 

ΒΑΘ ΟἸΕΒΆΒΕΙΣ ΘΑΡΡΑΘΌΟΟ. ΔΠΟΠΙΕΡ. 

Πρὸς τοὺς ἐν χοινοδίῳ 8 χανονιχούς. 

ΚΕΦΑΛ. 1Η΄. 

Περὶ μὲν οὖν τοῦ χαθέχαστον ἀσχητοῦ, καὶ τοῦ 

ἀσπασαμένου, ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ; 
-Ὁ «Ὑ-, ῳῃ. Γ Ἁ δ Ὺ 

ὡς ἐνῆν, δεδηλώχαμεν " ὅπως τήν τε ψυχὴν πρὸς τὸ 
τ τες 

χαλὸν ἐξασχῶν, χαὶ τὸ σῶμα πρὸς τὸ δέον οἶχονο- 
Ἐπ ΝΣ ᾿ 

7 δύναιτ᾽ ἂν ἡμῖν τὸν αἰ ΠΙδῊ ΝΣ χαραχτηρίσαι φι- 
Η 

πλεῖστοι τῶν ἀσχητῶ δὲ οἵ ν χατὰ 
}] , 

συστήματα πολιτεύονται, ἀλλήλοις τὰ φρονήματα 

λόσοφον " ἐπεὶ 

πρὸς ἀρετὴν παραθήγοντες, χαὶ τῇ τῶν κατορθωμάς- 

τῶν ἀντιπαραθέσει παρορμῶντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν 

τοῦ χαλοῦ προχοπὴν, δίχαιον φήθημεν, χαὶ τούτοις 

ν διὰ τῶν λόγων παράχλησιν εἰσενέγκασθαι. Χρὴ 

δ π τς Ἔρον ἐγνωκότας αὐτοὺς, δπόσου χα πηλίχου 

Ὁ χαλοῦ, οὕτω τὴν 
ι 

ἐπι ποιοῦνται 

͵ ἢ ἈΧ 
οδέξασθαι, ἵνα προθυμίαν χαὶ σπουδὴν 

τπτοῦτο προ- 

Ξ ΠΕΣ 
τοῦ πατορθο ματος ἀρετῆς ἐπιδείξωνται. 

561 Πρῶτον μὲν ὅ οὖν ἐπὶ τὸ χατὰ φύσιν καλὸν ἐπανέρ- 
Α 7 

χονται, τὴν χοινωνίαν καὶ τὴν συνδιαίτησιν ἄσπα-- 
γ - , ΥΩ ἐπϑν αν δὰ "- 
ζόμενοι. κοινωνίαν γὰρ βίου τελεωτάτην ἐγὼ χαλῶ, 

τῷ - Σ ΄ ὯΝ ἐν ἣ χτήσεως μὲν ἰδιότης ἐξώρισται, γνώμης δὲ 
" Ἔ πὰ 

ἐναντίωσις ἀπελήλαται, ταραχὴ δὲ πᾶσα, χαὶ φιλο- 

ἔο 
ε ΄ ν᾽ ἈΧ 

ξι ἐστηχασι" χοῖνα οἐ νειχία, χαὶ ἔοιδ ὃὲς ἐχ ποδῶν 
- ῃῳ, 

σύμπαντα » γνῶμαι, σώματα, χαὶ ὅσοις 
σώματα τ ἊΝ θεραπεύεται - χοινὸς ὃ Θεὸς, 

χοινὸν τὸ τ ΑΕ ῊΣ ἐμπόρευμα, χοινὴ ἣ σωτη- 
» 

ρία, χοινὰ γωνίσματα, χοινοὶ οἵ πόνοι, χοινοὶ 

οἱ στέφανοι, εἷς οἱ πολλοὶ, χαὶ ὃ εἷς οὐ μόνος, ἀλλ᾽ 

δ , Α , 

ἴσον; τί δὲ μαχαριώ- 

τῆς ἑνώσεως ἀχριδέ- 

χι τῶν ἐυχὸν συγκράσε- 

ως λυθρωξον ἐχ διαφόρων γενῶν 
Εν ͵ 

χαὶ χωρῶν ἠξύσσ. εἰς τοσαύτην ἀχρίδειαν 
᾿ Ψ ΄, Ἧ - 

ταυτότητος συνηρμόσθησαν, ὥστε μίαν ψυχὴν ἐν 
- ; - 3 ὶ Ἀ 

πολλοῖς σώμασι θεωρεῖσθαι, χαὶ τὰ πολλὰ σώματα 
- [4 ΕΣ δ'ι᾿ « - -- ΕΥ -Ὁ- 

υἱᾶς γνώμης ὄργανα δείχνυσθαι. .Ὃ ἀσθενῶν τὸ σῶμα, 

πολλοὺς ἔχει τῇ διαθέσει συγχάμνοντας" ὃ νοσῶν 
ἌντΣ 4 
ὺς τωμε- 

νους χαὶ συνδιανιστῶντας αὐτόν. Αλλήλων ἴ 
χαὶ χαταπίπτων τῇ ψυχῆ, πολλοὺς ἔχει το 

ἰσόδου-- 

ῖ ἈΒΈΖΟΙ ἔτεβ Πρσὶ ἐπὶ τοῦτο. Ἐ4ῚΠ τούτῳ. Μοχ 

ἄπο 155. ἵν᾽ οἶμαι προθυμίαν. 

ἃ Οοάεχ ὈΣΙΡΟῚ 

» ἋΣ9πιι5 ΝΜ. ὁ στέφανος. 

ς (οάεχ (ο]ΡὈ. 3 ἾΥ 055. 

ἔτοϑ οπὶ  ο55. ψυχῶν συγχράσεως. ΕΔΙΕ ψυχῶν συγαρί- 

τἰδτε ον μὲν γὰρ ἐ 
ΟἿΥ 

ἴ τοίγυν ταύτης. Μοχ Νες. 

σξως, σοΥΓΟΡῖο, 
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λοι, ἀλλήλων χύριοι, χαὶ ἐν τῇ ἀμάχω ἐλευθερία Ὁ το οτίσαιαγ, Ηἰ Φ αι Ι} 1 ζπγ6 ἱπίον 56 Δ}1} αἱϊο-- 
555,2 τὴν “ἀχριδεστέραν δουλείαν ἀλλήλοις ἀντεπιδεί- 

χνυνται, ἣν οὐχ ἀνάγκη περιστάσεως “πρὸς βίαν 

ἐπήγαγε, πολλὴν φέρουσα τοῖς ἁλοῦσι τὴν ἀθυμίαν, 
ἀλλὰ γνώμης τὸ αὐθαίρετον μετ᾽ εὐφροσύνης ἐδη-- 
μιούργησεν᾽ ἀγάπης τοὺς ἐλευθέρους ὑποτασσούσης 

ἀλλήλοις, καὶ τῷ αὐθαιρέτῳ τὸ ἐλεύθερον φυλαττού- 

σης. Ῥοιούτους ἡμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὃ Θεὸς εἶναι " βεῤού- 

ληται, καὶ ἐπὶ τούτοις ἐδημιούργησεν. Οὗτοι τὸ 
ἀρχαῖον. ἀναχαλοῦνται χαλὸν͵, τοῦ ἀρχ τ᾿πάτορος 

Ἀδὰμ. τὴν ἁμαρτίαν ἐπιχαλύπτοντες. Διαίρεσις 

γὰρ, χαὶ διάστασις, χαὶ πόλεμος οὐκ ἂν ἦν ἐν ἀν- 

θρώποις, μὴ τῆς ἁμαρτίας διατεμούσης τὴν φύσιν. 
Οὗτοι ἀχριδεῖς μιμηταὶ τοῦ Σωτῆρος χαὶ τῆς χατ᾽ 

αὐτὸν ἐν σαρχὶ πολιτείας ὑπάρχουσιν. Ὥσπερ γὰρ 
ἐχεῖνος χορὸν μαθητῶν συστησάμενος, χοινὰ τὰ 
πάντα, καὶ χοινὸν ἑαυτὸν τοῖς ἀποστόλοις παρέ-- 

σχηχεν" οὕτω χαὶ οὗτοι τῷ καθηγουμένῳ πειθό- 

μενοι, οἵ γε χαλῶς τὸν χανόνα τοῦ βίου διαφυλάσ- 

σοντες, τὴν τῶν ἀποστόλων χαὶ τοῦ Κυρίου πολι- 

τείαν μετ᾽ ἀχριδείας μεμίμηνται. Οὗτοι τὴν τῶν 

ἀγγέλων ζωὴν ἐζηλώχασι, τὸ χοινωνιχὸν, ὥσπερ 
ἐχεῖνοι, δι᾽ ἀχριδείας φυλάξαντες. Οὐχ ἔστιν ἐν 

ἀγγέλοις ἔρις, οὐ φιλονεικία, οὐκ ἀμφισθήτησις " 

ἕχαστος τὰ πάντων ἔχει, καὶ πάντες ὁλόκληρα παρ᾽ 

ἑαυτοῖς τὰ χαλὰ ταμιεύονται. Οὐ γάρ ἐστιν ὕλη 
ἐμπερίγραπτος ὃ τῶν ἀγγέλων πλοῦτος, δεομένη 

τομῆς, ἡνίχα ἂν αὐτὴν πλείοσιν δ ἐπινέμεσθαι δέη " 
ἀλλ᾽ ἄδλος ἣ χτῆσις, καὶ διανοίας ὃ πλοῦτος. 

Καὶ διὰ τοῦτο παρ᾽ ἑχάστοις δλόχληρα τὰ χαλὰ 
μένοντα πάντας ἰσοτίμως πλουσίους ἐργάζεται, 

ἀναμφισθήτητον αὐτοῖς χαὶ ἄμαχον τὴν οἰχείαν 
χτῆσιν παρέχοντα. Θεωρία γὰρ τοῦ ἀνωτάτου χα- 
λοῦ, χαὶ ἀρετῶν σαφεστάτη χατάληψις, τῶν ἀγγέ- 562 
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λων ἐστὶ θησαύρισμα, πρὸς ἃ βλέπειν ἅπασιν ἃ 
ἔξεστιν , ὁλόκληρον αὐτῶν τὴν γνῶσιν χαὶ τὴν χτῆ- 
σιν ἑχάστου λαμθάνοντος. Τοιοῦτοι οἱ χατὰ ἀλή- 
θειαν ἀσκηταὶ, οὐ τῶν γηΐνων μεταποιούμενοι, 
ἄλλὰ τῶν οὐρανίων ἀμιφισδητοῦντες, χαὶ ἀμερίστοις 

διανομαῖς τὰ αὐτὰ οἱ πάντες παρ᾽ ἑαυτοῖς ἕχαστος 

ὁλόκληρα θησαυρίζοντες. ᾿Αρετῆς γὰρ ἢ χτῆσις, χαὶ 

χατορθωμάτων ὃ πλοῦτος, χαὶ πλεονεξία ἐπαινετὴ, 

χαὶ ἀδάχρυτος ἁρπαγὴ, χαὶ ἀπληστία στεφανουμέ- 

νη, καὶ ὃ μὴ βιαζόμενος ἔνοχος. Πάντες ἁρπάζον- 
τες, χαὶ οὐδεὶς ἀδιχούμενος, χαὶ διὰ τοῦτο εἰρήνη 

τῷ πλούτῳ βραδεύουσα. Οὗτοι τῇ τῆς ἐπηγγελμένης 

ἃ Οὐάοχ 60]}. εὐ 55. ἀχριθεστάτυν δουλείαν. 
“ Απεΐφαϊ ἐγὸβ. Πργὶ ρταῖου Οομιθοῖ. πρὸς 

ΠΠνὰ πρὸς ἴῃ οαϊεῖς ἀοοιἀογαθαίαν, 
ΤΟΝ. 11. 

βίαν. 

γ1ΠΠῚ Οἵ δουνὶ διιπῖ, δὲ ἀοπιίηϊ, οἱ ἰπ ΠΠρουταῖθ ἴῃ - 

νἱοῖα δογν ατϑι 51] ἐπνίσθπι ΘΧ 6 πὲ ἱπίθμουν- 

πιὰ πὶ, 4πὰπι νἱ ποη ρΘρουῖς [Οὐ τα εἰ Αἰ του} 115. Θά 5115 
προρϑϑίαθ, ἥπιᾶΡ ΠΟῚ ῬΑΓΨ ΠῚ 5115 σα ρ Εν 15 ἃΓΠΓογὲ 

{εἰ ϑεἸ εἴα πη, 56. οαπὶ οὐπὶ σασάϊο ργοάιχῖς {06 - 

ΓΠΠΠῚ ΔηΪπιὶ ἀΡ γί τιπ ; οπανίἰαῖο ΠΠθογῸ 5. ΠΟ ΠῸ5 

1105 Δ}115 51] 1οἱοπίθ, ἂὸ νοἹιπτδ 11 ΠΟ τα ΠῚ 5ο- 

ναηΐῖρ. Ταϊθ5 ΠῸ5 40 ἱπ|τ10 Τηθιι5 6556 ψ οἱ, δ θα 

46. σατιδα σοπα ἀϊτ. ΗΙ ρδοσαῖο ΡΥ ΡάγΘΠ 5 
Αάα οσου!αῖο, ἀπείαιιπὶ γονοσαπὶ οπιιτ, Ὠϊ- 

νἱϑῖο θηΐπη αἰβϑοπϑίοαιθ οὐ ΡΟΠ πὶ πο Θχϑίανοης 
ἰηἴθι ΠΟπλΐπ 65, Πἶδὶ βΘοσδίι πη Πα τ πὶ αἰ ν 5ἰ5δθῖ. 

ΗΙ ϑουναίουϊβ, ᾿Π5{{{που πη] {16 νἱ τα 6115, Φαα πὶ 
1π σαν πὸ ἀθρτξ, Ἰτη τ [ΟΓ 65 διιπὶ ϑἰ που. Οἰιθπηδε- 

πιοάτιπι Θπῖπι 116 οσοδοίο ἐἰβο ρα] οΓιιῚ σαΡτιι ΟΠ]-- 
Πἶὰ ΘΟΠΙΠλλΠἶα, δὲ 5ΘΙ ΡΒι ΠῚ ΠΟΙ Πλλ ΠΘ ΠῚ Ρ ΌΡ 
ἀΡροϑίο 5 : ἰἴὰ πὶ αιιοαιιθ ἀπιοὶ οοάϊθηΐο5, 5ἷ τη0- 
ἄο ρύοθρο νἱτα γορυ!απὶ ΟΡΒΟΓν ΘΓ, ἀρΡΟΒΙΟ]ΟΓΊΙ 

ἃς Τομΐπὶ ἰρϑῖι5. νιν θη σθηι5. ἀσοιιγαῖθ 1Π|]- 
τἀπππν. ΗἸ ἈΠ ΘΙΟΥ τα Φοπ ] Δ Πτι" ν τ}, ΠΠ]ΠΟΓ ΠῚ 

ΘΧΘΙΠΊΡΪΟ βοοϊθιαϊθμι αἰ] το πἴθι τπθηῖθ5. ΝΊΠ]]ἃ οϑὶ 
115 1πίθι" ἀη 6105, π}}}ἃὰ σοηίοπίϊο, πα} }ὰ σΟΠιῸ- 

νουβία, 5641 4υ5 16 αι» ΟΠ ΠἾ τ ΠῚ 5ι1Π 7) ΡΟϑϑι 461, 
δὲ Τὰ ΠῚΘΠ ΟΠΊΠ65 ἰπίοσνα θΟπα ἀρπα 5θῖρδοβ γὸ- 
οοπάππε. ΝΟ 511πῈ Θηἶπι ἀΠσΘ γι. αἰν [165 πὰ - 

τόσα αιιαρ απ οἰΡοι βου ρία, 4118, 4 Πα οοιιΠῚ - 

416 ἴπ᾿ θ]τιγ65. αἰἰβιν θυ] Οριι5 δἱτ, ϑθοιϊίοπθ 1Π6}]-- 
ὅθαῖ, 5644 ρΟβ565510 δϑὲ Ἔχ βϑὺβ τη Δίου ϊορ, Θὲ ΠΠΘΠΕ5 
ἀϊντῖς. 

5. Ἐπ τἀεῖνοο, θθοπα ᾿παρο, οἰιπὶ ἀριιὰ 5ἰπσιΐος 

Ἰπίοσγα ΡΘΗ ΠΘαΠΐ, ΟΠΊΠΘ5 ΟΧ ΦΡ΄Π0 οἰ οῖτη 1 
αἴντοβ 4 ρ 06 αιιᾶθ ῬΘΟΙ ἸΓΘΙῚ ᾿ρ515 ῬΟβ50 5510 - 
ΠΟΠῚ ΠΕΠ]|} σΟΠ ΤΟΥ βίο ἀπ σΟΠΙΘΠΙΟπὶ ΟΡ πο-- 

χίατῃ ρυρθοαπί. ΝΠΙ σΟΠ ΘΠ] 110 5ιιηηπ)ῖ ΒΟ], 

δὲ νἱγία αν ΠΊΔ ΠῚ [ 5 ΕἸ5ϑί γα ΘΟΙΠ ΡΙ ὉΠ ΘΠ510, ἃησο- 
Ἰοσιιπι 65. {Ππϑϑατιγι5, δαὶ τιον ΤΟϑρίοονο ᾿ἴσθι οἠλ- 

πΐριι5, ποιό άι6. ποσὶ ΠΟΙᾺ ΠῚ ἃς ΡΟΒ565Ξ|0 - 

π6ηὶ ΔΕ Πρ δοθπῖθ. Τα }65 οχϑίβει πὶ 41 γΟυ διιπταβοο- 
ἴδ. {πὶ ποαιαηιαπι νἱ πα Ἰοαπῖ 510] του Γοϑίνα, 566] 

ἀἰδοθρίαπε ἐ ΘΙ οβ θιι5, δα ἀθ πη τ6 δἰ ησα!! ἐπα }- 
νἱ ας. “αΠϑάαπι ραν ΟΠ 5. ἀρι 56. α5- 
{πὸ ἱπίορσγα τϑουπάιπι. ὙΠγΕ 5. Θηἶ ΠῚ ροββοϑϑὶο 
δϑῖ, δἰ σϑοῖο [οϊοόσιιὴ ἀἰν! ἴα», οἱ Ἰααπάα ἀνα- 

αἰ εἶα, δὲ ἸΔΟΡΓΥΠΠΔΓῚΙΠῚ ΘΧΡΘΥ5. ΓΑΡΪΠὰ, Οἱ ᾿πϑαιία- 
ὈἢΠ15. ἀντάϊτα5. ΘΟ ἀπ σοΟΠβθάαιία, δὲ τθῖι5 δἰ Ποἰ- 
τὰν “αι σα ἶθ νἱ πὶ ποη ἴαοϊς, Ἀαρίτπι ΟΠ η05, οἵ 

ΓΒοσῖ ἄσο Μϑς5. βεδεύλευτο. ΑἸτὰ5 βεδούλευται. 
5 Οὐάοχ (0}}». ἐπινέμεσθαι δέοι, 
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πϑιῖο αἰποίταν ἰμγανῖα, ΟΡ Ἰά αι ρὰχ ἰνὰβ ἀν α5 

ἀϊβρεπβαῖ. Ηἰ ῬΓΟΠΉΪϑδὶ υϑρηὶ βοπὰ ργφυριαηΐ, 

41] Ρ6Ὶ δ πηϊὰ ΠῚ 5:18 ἢ νν θη τὰ ΠΟ ποῖ ἃς 50- 

εἰδίαϊοπι ρίαπθ ἱπηϊτθπτι νἱτᾶπι σο] θδίθηι 80 5[ὰ- 

ται. ΗῚ διπὲ ρϑυίδοιθ ᾿ΠΟΡ65, ὨἾΠ1} ῬΥΟΡΥ ΠῚ, 

ςοα οπιπία πίοι 56 σοι πηιπΐα μα θοπῖθϑ. ΟἿΟΣ οὲ 

«πδηία Βοπὰ ΠΟΙοΪ5 σΟΠΟΙ ΙΑ: ΘουνδΓΟ 5 ̓ἱποαν- 

παῖῖο, Εἰ ᾿ρϑὶ ἀρουῖθ Ππιπιὰ πὸ ΒΘ ΠΟΡΪ οβίθπ θυ, 

«πὶ οοπἰιαοίαπι ΠΟΠλΪΠιιπὶ Παζαγ απ, ΘῈ ἴῃ 1ππηιὶ- 

ΤΟΙ ἃ. ῬΆΡΓΘ5 αἰοϑθοΐαιη, “ιδη 1 π᾿ ἰρ515 [αἰϊ, 

ὙαιΓσι5. δὲ. δ βείρϑαπι οἵ δ Τρθιιηὶ ΘΙ] σθυῖηε. 

δὸς δηϊηὶ 5. ΠῚ Π]ὰ δϑῖ ΘΟΥῚΙΠῚ “1185 1Π ΘΠ Θσθϑία 

ϑιπὶ ἃ ϑαϊναίονοδ, αἱ Πιπηαπαπι Παϊαγαπι τὰ πὶ Δα 

βδίρβαμι, {πᾶπὶ δὲ δὰ βϑίρϑιιπι θα ΔΟΟΘΙ ΒΟΟΣ, 

δὲ βα!ατα ργανὰ βθοιΐοπθ τενοοαγοὶ ΡγΙβοδμι σοὴ- 

Ταποιίοποπι, ΠΟη 5605 ἃ6 πηΘἸοι5 ΟΡ ΪΠη115, 4 

ΘΟΥΡιι5. ΘΙ 5. ἴπ ῬᾶγΓ65. ΘΟΠΟΙΒ11 δ Πα} 1} 115 

πιδα ϊοατηθη 5. το σαῖ. 

ἡ. Αἴψιθ πο σϑοθηβιῖ, ποῖ ἀξ δ᾽ΟΥἶον {0 

Ρᾶοῖο, οἱ οωπορθϊτανιιπὶ γθοῖθ [δοία νου 5. οχίο]- 

Ἰὰᾷπὶ (πότ δαΐῃὶ ἴαπῖᾳ τ ]}] ἸΠ6δῖ ἀϊοθηάϊ ἴδοι]-- 

τὰ5» Γ ναἸθαπὴ Πα σ πὰ ΘΧΟΓΠΆΡΘ, ἴπ|Ὸ Ροιτα5. Π15 

οἴαπαο του θγὰβ. ρου πῖθᾶπι ἴῃ ἀἸοοπο ἱπ|ιυπ]- 

ταϊδαν ἢ. 564 αὖ ρυφβοϊαγὶ Πα} 115 Ἰπδῖιτα{Ὶ ΔΙ πιά - 

μΘ πὶ πιάση ΔἸ πθ 116. ῬΓῸ ΥἸΡΊΡιι5. ΘΧ ΡΠ ΙΟΘ ΠΣ Ὧ6 

οϑίθπάαλμ. Οὐ ϑπΐηι Ροῖθδὲ ΘΧ ὅθ τι0 Οἰμὴ πος 

Ῥόποὸ οομρανανὶ ἢ ΤῸΪ Θηϊμὰ. ἀξ ῬΑΓΘΙΡ ἀΠ115. 6ϑῖ, 

«αἱ ἱπηϊταταν. Βα ΡΘΡπτι. ῬΑ ΘΙ, τὰ σΟΠΊρ τ ΓῈ5 

ΠΠΠ δαπῖ, αὶ νἰποθνδ 56 ἰπυϊοθηὶ 518 ἴῃ Ριαίο- 

εἴππι Βοπονοίθητα βἰαάθπι, ΠΠ], ᾿πάαδπι, πὶ οἱ 

ἴπἴου 56. σοποουάϊ θυ. ϑαηΐϊ ΔΠΪΠῚΪ5., δὲ ΡΑΙΓΘΠῚ 

δργορὶβ. οἴ ο 5. δὲ ΟΡ βθη 1115 ΡΓΟβΘ απ Πέιι, ΠΟῺ 

ἴῃ παίαγα δἰαϊαθηΐθθ ΘΟ] "ΠΟΙ ΟΠΪ5. ἂς πϑοθβϑίει- 

ἀϊηὶς 5 σαπβαϊῃ ; 564 Πγιμηϊογθηι παῖτγα γᾶ το - 

πολ φοποογϊδο 5ιε ἀποθηι ἃς οἰϑίοάεμι τΘρο- 

ποηίθθ, 5646. ΘοΠβιησθηϊο5. νηοῦ ο ΒΡ ̓υἸτιι5 

βάποῖ. Οὐδ 78 πι| ΥΘΡΙΠῚ ΡΘΕ Ὶ ΠῚ ̓ Π]Ὰ 850 ΡΟΒ5- 

510 Ῥγφο αν! {15 Ἰηϑατα ργεϑιαπιαπι ἃς αἰσηῖς- 

ταΐϑιν Θχρυΐμιθν ὃ ΑἸχαὶ ργοίθοϊο πα}1ἃ αι θη) 

ὁδὶ ἴπ ἰϑυγθηὶβ : 564 βοἷα βιιρογπα γοι!π ]τπ. 

ΝΌΠΙς. αἰδοι θυ. ΟΡποχῖτθ. εδὲ Ῥαῖθν. Τρ  6βεβ : 

μιὶ5. μῖς 4ιιοιθ ἱπημλι 5. Θδῖ, 510] 5ΘΡ ΠΟΘ. ἃ0 

ἀοοιγιπα ΘΟ μο Πα π5 ΟμηΠ65. Ἱποουτα ρθε ἈΠ σφ ]6- 

οἷἰς Ραινὶβ ἢ πὸ5 δείλην δἀορίαν! ᾿πιθουϊταβ. Οπὰ- 

α (οᾶεχ ο5.. εἴ (Ο]Ρ. τὸ γε ἐπ᾽ αὐτοῖς. Ἑά4Ι χατά 

γε τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

» Απεζαὶ {τὸς ΠΙΡτὶ τῶν χοινωνικῶν. Ἐπὶ εἰ Βες. 

τουίϊας χοινοδιαχῶν. 

ς (οάοχ ΟΟ]Ρ. χαὶ ἐπιδ' 

ἃ Τάεπα (οᾶεοχ ΟΟΙΡ. εἰς παράταξιν σχοῖεν. [,οοιῖο 

τπορία. (οάεχ 55. μαθοῖ ζιοχιο σχοῖεν. 

εἰξαιμι. 

( 

8. ΒΆΘΗ ΟΕΒΑΒΠΕΞ ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ἈΒΟΠΙΕΡ. 

ί διὸ ᾿ » 
βασιλείας τὰ ἀγαθὰ προαρπάζουσι, τὴν ἐνάρετον 
« ΄“« , , - 

ἑαυτῶν πολιτείαν χαὶ χοινωνίαν ἀχριδὲς μίυσημα 
Ἐς πριν δ τς παγασς δ 
τῆς ἐχεῖσε διαγωγῆς χαὶ χαταστάσεως παριστῶντες. 

φΦ 
ἘΞ ᾿ 9 , . τοι τὴν ἀχτησίαν τελείως χατώρθωσαν, οὐδὲν 

᾽ ἴδιον ἔχοντες, ἀλλήλων δὲ τὰ πάντα. ἩἩλίχων ἥμῖν 

ἀγαθῶν ἡ τοῦ Σωτῆρος ἐνανθρώπησις πρόξενος γέ- 

γονε, σαφῶς οὗτοι τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ὑπέδει - 

ξαν. τὴν διεῤῥωγυῖαν τῶν ἀνθρώπων φύσιν, χαὶ εἷς 

υυρία χατατμηθεῖσαν, “τό Ὑε ἐπ᾽ αὐτοῖς, πάλιν 
συνάγοντες, πρὸς ἑαυτήν τε χαὶ πρὸς τὸν Θεόν. 

Τοῦτο γὰρ τὸ χεφάλαιον τῆς τοῦ Σωτῆρος χατὰ 

σάρχα οἰκονομίας, ἵνα τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν πρὸς 

πο- Φ' Υς ᾿ Ἀ 

ἑαυτήν τε χαὶ πρὸς ἑαυτὸν συναγάγη , χαὶ τὴν 
᾿ 
ἕ 

͵ τ τῶν ΡΕΕΧΝΝ ν Η νηρίαν χατατομὴν ἐξελὼν, τὴν ἀρχαίαν ἀναχαλέ- 
Ἂ Ε; 

σηται ἕνωσιν: χαθάπερ τις ἄριστος ἰατρὸς σῶμα 
τ 
δια: μάχοι υ 

}} ΛΑ χατὰ πολλὰ μέρη ρεθὲν φα ς σωτηρίοις 
5» »Ζ 
ανασυνόξων. 

Κκ γνν- κζοΞβ Ὄ Ὁ. 2 σ ᾽ Η αἱ ταῦτα διῆλθον, οὐχ ἵνα φιλοτιμήσωμαΐ τι, 
ἘΣΤΕ ΤῊ β ΡΤ. αν τν ἀπ Ἂς 

χαὶ τοῖς λόγοις ἐπάρω τὰ τῶν " χοινοδιαχῶν χατορ- 
λόγων; 

μᾶλλον ς ξ ἃ “ Ξ ἾΣ [ΟἹ τὰ 5 Ξ [ Ωῶ 
.«ὦ 

Ξα Ἔ χαὶ ἀμαυροῦν τῇ περ 
πα ἢ : πραν ΣΤ 

τὴν διήγησιν ἀσθενείᾳ), ἀλλ 
Ξ 
λθω “χαὶ ἐ (ξ φ. ε τὴν ΣΤ ΗΝ τ ας 

ἵνα ,), ὡς οἷον τε, ὃι ἐπιοείζω τὸ τοὺ χα- 

“- ἢ τορθώματος ὕψος χαὶ μέγεθος. Τί γὰρ ἂν εἰς ἴσον 

ν τὰ συγχρίσεως ; “Ὅπου γὰρ 

μὲν εἷς μιμούμενος τὸν ἄνω Πατέρα, παῖ- 

πολλοὶ νιχᾶν ἐσπουδαχότες ἀλλήλους ταῖς 

περὶ τὸν προστάτην εὐνοίαις, παῖδες πρὸς ἑαυτούς 

τε ὁμονοοῦντες, χαὶ τὸν πατέρα ταῖς ἐναρέτοις πρά- 
,»" ὮῸΡΨ» 

ζεσι 
- 

, ; ΕΝ 
δεξιούμενοι, οὐ φύσιν τῆς συναφείας αἰτίαν 

ἐπιγραφόμενοι, λόγον δὲ φύσεως βεδαιότερον τῆς 

ἑνώσεως ἀρχηγὸν χαὶ φύλαχα ποιησάμενοι χαὶ 

Πνεύματος ἁγίου δεσμῷ χρατούμενοι. Τίνα ἂν 

εἰχόνα τῶν 
2 
ἐπὶ τῆς γῆς “εἰς παράστασιν ἔχοιεν 

τῆς τοῦ χατορθώματος ἀρετῆς ; ̓Αλλὰ τῶν μὲν ἐπὶ 

τῆς γῆς οὐδεμίαν " “ μόνη δὲ ἣ ἄνω λείπεται. ἌἍπα- 

θὴς ὃ ἄνω Πατήρ. δίχα πάθους χαὶ οὗτος, λόγῳ τοὺς 

ἅπαντας προσαγόμενος. Ἄφθοροι οἱ παῖδες τοῦ ἄνω 

Πατρός ἀφθορία χαὶ τούτους εἰσεποιήσατο. Ἀγάπη 

συνδεῖ τὰ ἄνω ἀγάπη χαὶ τούτους πρὸς ἀλλήλους 

συνήρμοσεν. Ὄντως [ἀπαγορεύει πρὸς τὴν τοιαύ- 

τὴν φάλαγγα χαὶ αὐτὸς ὃ διάδολος, οὐχ ἀρχῶν 

πρὸς τοσούτους ἀγωνιστὰς, οὕτως εὐσταλῶς χαὶ 

ε Απῆφυς ἀπ εἀϊοπεβ οἵ ααίιοῦ Μξς, μόνη δὲ 

τῇ ἄνω λείπεται : ὉΒῚ μόνη, τι τ] ] σἱάοίαν, βουϊρίιπι 

ορογίπεγαϊ οὰπ τ Βα Ββουρίο, μιόντι, εἰ σοέα σιρεσπα 

ἐπ ξενίον εϑῖ. Βα βιιπνὰβ ἘἀἸ πο ππὶ Ῥαγϑιθ πο. 

Δοχ Οοάεχ (ο]Ρ». καὶ εὖτος- δ᾽ οειΐζα καὶ ἄἀδοναξ ἴῃ 

νυ] βατς, Πθάοπι οάεχ (ΟἹΡ. ἅπαντας προαγόμενος. 

ΓΆΒΘρ. Ξδοιηάι οὕτως ἀπαγορεύει. 



ΘΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟΈ. 800 
τ δὴ Ὰ ὌΑΣ ᾿ 4 ; Ξ : 

συγχεχροτημένως χατ᾽ ἐχείνου στρατεύοντας, κχαὶ δ Υἱ [5 ΘΟΠΠΘΟΙ  ΘΌΡΟΓΠα ; ΟΠ 85 δα πη ἢ 08 ἸΠΓΟΓ 

τοσοῦτον τῇ ἀγάπη συνησπιχότας ἀλλήλοις καὶ 

φραττομένους τῷ Πνεύματι, ὥστε μήτε βραχυτά-- 
τὴν τινὰ παρείσδυσιν ταῖς ἐχείνου βολαῖς παρα- 

σχεῖν. Σχόπει μοι τὴν τῶν ἑπτὰ Μαχχαδαίων 

σύμφωνον ἄθλησιν, χαὶ εὑρήσεις παρὰ τούτοις θερ- 

μοτέραν τὴν συμφωνίαν. Περὶ τούτων Δαδὶδ ὃ 
προφήτης ἐν ᾧδαῖς ἀνεξόησε λέγων" Ἰδοὺ δὴ τί 

καλὸν, ἢ τί τερπνὸν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ χατοιχεῖν ἀδελφοὺς 

ἐπὶ τὸ αὐτό; τῷ μὲν χαλῷ τὸ τοῦ βίου δόκιμον 
παριστὰς, τῷ δὲ τερπνῷ τὴν ἐκ τῆς ὁμονοίας καὶ 

τῆς ἑνώσεως εὐφροσύνην. " Τοῦτον οἵ μετιόντες τὸν 

βίον μετὰ ἀχριδείας, ἐμοὶ δοχεῖν, τὴν ἀνωτάτω “ 
ἐζηλωχέναι ἀρετήν. 

Ὅτι χρὴ τὸν ἀσχητὴν βεθαίᾳ χρίσει προσιέναι τῇ 
ἀσχήσει, χαὶ περὶ ὑπαχοῆς. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΘ΄. 

Τοῖς μὲν οὖν διορατιχοῖς τὸν νοῦν ἐν τῇ προδιη- 
γήσει τῶν τῆς πολιτείας ἰδιωμάτων τὸν χανόνα 
τῆς πολιτείας ὃ λόγος ὡρίσατο. ᾿Επειδὴ δὲ προσή- 
χει διὰ τοὺς ἁπλουστέρους τῶν ἀδελφῶν χαὶ σαφέ- 
στερον ἐχθέσθαι τὸν τῆς πολιτείας ἐφ᾽ ἑχάστῳ χα- 
νόνα,, ἐπὶ τοῦτο δὴ χαὶ " τρεψώμεθα. Χρὴ τοίνυν, 
πρόγε ἁπάντων, τὸν προσελθόντα τῇ τοιαύτῃ πο- 
λιτεία, ἐστηριγμένον, χαὶ ἑδραῖον, καὶ ἀκίνητον 
ἔχειν τὸ φρόνημα, χαὶ χρίσιν τοῖς πνεύμασι τῆς 
πονηρίας ἀνεπιχείρητον καὶ ἀμετάθετον, καὶ μαρτύ- 
ρὼν ἔνστασιν τῇ τῆς Ψυχῆς ἐπιδείχνυσθαι βεδαιό- 
τῆτι μέχρι θανάτου, τῶν τε ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ 
“ ἀντεχόμενον, χαὶ τὴν ὑπαχοὴν τοῖς χαθηγουμένοις 
ἐπιδειχνύμενον. Τοῦτο γὰρ τῆς πολιτείας ἐστὶ τὸ 
κεφάλαιον. Ὥσπερ γὰρ ὁ Θεὸς, Πατὴρ ἁπάντων 
χαὶ ὧν, χαὶ καλεῖσθαι χαταξιῶν, ἀχριβεστάτην 
παρὰ τῶν αὐτοῦ θεραπόντων ἀπαιτεῖ τὴν εὐπείθειαν, 
οὕτω χαὶ ὃ πνευματικὸς ἐν ἀνθρώποις πατὴρ πρὸς 
τοὺς τοῦ Θεοῦ νόμους τὰς ἑαυτοῦ διατάξεις ἁρμόζων, 

᾿ ὕπυς Με, εἰ δαϊεὶ τούτων οἱ. ΑἸ ἄυο τοῦτον εἷ. 
ϑιαεῖπι Μ55, ποιπι]} ἐμοὶ δοκεῖ, Ἑα το Ῥατὶς. οἱ Βερ. 
τογιῖας, ἐμιοὶ δοκεῖν - 56 5ογ δὶ ἀο εΐδδοῖ ἐχ βγαπιπια- 
τἰσογιιπι τορι] ῖς δοχοῦσι. Οοάοχ Ψο55. ἐμοὶ δοχεῖν μᾶλ-, 
λον δὲ τῇ ἀλυθεία. 

» Οοήεχ (0}}». τρεψώμεθα, ΑἸτις Με5. εἰ οὐαὶ τρε- 
φόμεθα, Ἀδρ. Φυατει5 τρέψομαι, ΑἸ φααπίο ρμοβὲ 

56 οοαἀαπαν!!. γον οἱ ἀϊαθο τ5. ἴρ56 ἀθ μυι5- 

πιοάϊ ῥμαίαησο ἀοϑρογαῖ, ἱπηρᾶν ΤῸ} ρυρπαίον-- 
Ἰ»ὺ5 δέίθο οπιροβὶτθ ἂς σΟΠ ΘΥΕἾ πὶ Ἀν ΘΟ σι15 ἤρ 51} ΠῚ 
ΠΝ ΠΠτὰ πα 1} ι15, ἰαπτασιιθ οασπὶ ὁΠαγίτατο, [οϑ τ ἀϊπὸ 

ἰπίθι 56 [οῖα, θυ απ 15, ΒΡ τὰ 6 τὰ βορεῖδ 
ΘΓ σΟΠΠλΠἾ Ἶἴ5,. αὉ πΘ ΤΠ  Πἰ πηι Πα θὰ. {}ΠΠπ|5 
Ἀ551{{||0115 ΔΟΟΘΘΒ ΠῚ ΡΓθοΔης, Οὐπδίθγα τὶ 

οοποογάθπι δθρίθπι ΜΙΔΟΟαθέθογιι πὶ ρυβηαπι, ἴπ-- 
γΘηΐθ5 “πο ηπ6 ἀρι Πὸ5 οοποογΐαπι [οὐ νο πιο -- 
τη), 6 πἷ5 Πανὶ ριορἢοία 'π οὐΐβ Θχοϊατηαν, 
80 αἶχὶξ - σοῦ πιιπὸ ψιῖά ϑόπιίπι, οδἱ φείά {ιι-- 
Οιετιείπετι, τεϊδὶ Πανίιατε [παϊτος ἱπὶ τὐπιιπὶ ἢ ῬῸΥ 

Βοπαιπὶ 4] ἀθπὶ ἱπιθα νυ! α ΘΠ] τ5. νἱτα οχρυῖ- 
ΜῊ} Σ ΡΘῚ Ἰποιπάτιμ νοιῸ, σοποογϊα" ΘΓ ππαῃ )ῖ- 
Τα 15. Ἰοἰαιη. Ἠὸς νἱνθηε! σθπτι5. 4] ἀσοιγαῖο 

ἅ0. Αἰ] ρο πίον θχοοϊαηΐ, αἱ τη πΐ ν᾽ θῆται σαρτο- 

τ] 8 ΠῚ ὙἹΥΓα Γ6 ΠῚ 8 Π} 1} αν]. 

Οποά ορογίεὶ ἀϑοθίαπι οἰπὶ Πγπιο ργοροσῖίο ἀο- 

ἐθάογο κεἰ αἀϑοοίίοαπε υἱΐαπι, οἱ δ ονεαϊεπίϊα. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

Αἰάυο 115 σα! θη, αὶ ρου βρίοαοὶ πηθη!8 ρΓε0-- 
ἀἴπ| δυπῖ, γα ΓΟ. ΠΟδΙΓα, ΟἸ ΠῚ ΘῈ ΡΘΥΙ 5. Πι π56 8 

δίαταθ. ΡΥ ΡΥ θίαιο5. ΘΧΡΟΠΘΙΌΙηΙΙ5, ν᾽ θη γοσι- 
Ἰὰ πὴ ῬΓδϑου ρδῖε, ὙΘγιιπι, 4 ΟΠ ΠῚ ΟρΘ ΓΟ ᾿ΓΘΕ ΠῚ 

δδῖ ῬΓΌΡΙΘΙΡ 51} 0] ]1ΟἴΟγ 5. [ΓᾺΓ} 65, διὰ πὴ τηδη 6-- 

5[{π|5 Πα} 566. ἸΠ5.1 1 ΡΥ Φοβου ρἴα βἰ παι αι ὁχ- 
Ῥ]ϊοαγθ, 4 πι]απὶ ἃ πος οοπγουίαμνιν. Οροτίοι 
σῖτα ἴῃς ΡΥΙΠηΪ5. Θ᾽! ΠῚ {π| ἃ 6] υϑηιοαϊ νἱνθπαὶ 
θ6πιι5. ἀρ θα, 5]! Θι, Πγτηιι πὶ, δὲ ἱπηπη ΟὈ 6 

ἈΠ πλπ πὶ Πα γ6, ἃ ΡΥΓΟροϑίτιμη 6] ιβηιοαϊ., φιοὰ 
ΠΟΩ ἴδ ΒΡΊ ΓΙ τι5. ᾿πν δου 6 πλιιαγο πθ ἢ ρο5- 
δἰπῖ, τοίη π6. ΠΙΔΥ ἐγ τι σοηβίαπίϊαπ) ἐἰγπηϊταῖο 

ἀΠΙΠ}Ϊ π561ι6 ἀ( πηον θη οβίθπθγο, 5ἷο τὶ δὲ Ποὶ 
πιὰ πη αῖα ἀπηρ] οί τι, οἱ τη δι 5. 55. ΟΡίθηι- 
Ῥόνοῖ. δος θηΐμι ἤει} 115 ̓Π5 {||} 5. πη ηϊὰ δϑῖ. Οὐδ π- 
δἀιηοάιιπι Θηΐπὶ [)θιι5, πὶ Ῥαΐθιυ οπηπίμπι οἱ 

δῖ, οἱ νοσαν να}, ΟΡ δά ϊθη εἴαπι ἴῃ το σΘΥΎ Δ ΠῚ ἃ 

5115 5ΟΥν 15 ΘΧΊΘΊΕ : [τὰ 4αοατ6 ᾿πίδι" ΠΟ Π65 5ρὶ- 

υἰτιια } 5. ραῖον δὰ [δὶ ἰθθο5 ργωβουὶρία διιὰ ἄσοοιὴ- 

πνεύμασι τοῖς πονηρίας, Απε(αἱὶ ἔγοβ ΠΡ τὶ πνεύμασι τῆς 

πονηρίας. 

ὁ Ἄρρ. Ῥτγίπιιβ οἵ (Ο}}.. θεοῦ ἀνεχόμενον. αν Ἰοηρα 

ἀπις Μ 5. οπὶ (Ομ θεῖ. ὥσπερ γὰρ ὁ. ΑἸῖὰς Οὐἶοχ 

ὥσπερ οὖν ὁ. δ οσυϊα υὐγασιο ἴῃ ἐἀἸεῖς Ἰυποῖα ἴαογαι, 

ὥσπερ γὰρ οὖν ὁ. ϑυρίπας ἄϊο Μ55, τῶν ἑαυτοῦ θερα- 

πόντων. 

ὁ2. 



δ00 

τοαπ5, ΟΡ ἀἸοπ απ ΤΌΖΟΙΙΓ Ἰβοορ δ] οΠ15 ΟΠ - 

τοη οἴ τι6 ΘΧΡΟΥΊΘι, 51 Θηΐπὶ αὶ τηθοΠπἈ Πἰ 

ΔΙ Τσο ἀγιϊ, δανιτὴ ν] 6] 166 ὲ., {πὸ Δ ΡΡΆΡΘΘΠ ΘΙ 

νἰαπι. ππ1}65. δαπξ, δἔπάππλ ἸΠΊΡΘΡ ΕΣ, ῬΓΟΥΘῈ5 

Οὔ θα τς ἀν Ή Ποῖ, ποθ α1}ἃ ἴῃ τὸ δά νθυβαταν {Π1π|5 

ῬτΟΡοΘρ 5. Θὲ π6 ῬΔΌ]α] τι πὶ αυ θη ἃ} 1Ρ050 5666- 

ὅἴτ, 564 μη πὶ ΤΘΠΠ ΡΟΥΘ ἴῃ ΟΟ}15 ΤΠ Δ Ἰ5ΕΡῚ δϑῖ, οἷ- 

Βα πη 116 δὲ ροίαμη ἃ ΤΟΙ {ππιπὶ νἹοῖπ πὴ ἃ} 60 ῬΓδο- 

5. ΣΙ Ρίππι γοῖρὶτς πλα] το πιὰρὶβ αὶ ἀα ἀἰποοπάδμη 
Ρ δι ῖβ ϑα ποι [ἀτ5ατιο ἀἸβοϊ οι παι ἀσοθάαπε, αΡῚ ΒΚ 

56Π16} ῬΘ ΘΠ ΒΟΥ ΗΣ 510]... 56 ΘΟ] ιϑπιο 1 5ο ΘΕ] πὴ ἃ 

Ῥγροίδοϊο θά ἴβοθιθ ρΌ550, 56 [νἷ8 ρυβία θα η: ΟΠλη]- 

ΠῸ (ἰ001165 ἀὸ ῬΓΟΥΘ115. ἸΠΟΥΙ σΘΙῸΒ. ΟΠ Π 115 1η γ6- 

ῬῈῈ15, ΠΟΙ ΘΟΥ ΠῚ, Πι85 ρον αἴὰ 51 η1, ΘΧροϑοθηΐ 

γα ΠΟ Π6 ΠῚ, 566 ᾿π] τ Ποῖιιπὶ ΟΡὶι5 ρου οῖθπῦ: θυ γῶ- 

του υδιη τιοα δὶ δου ιιδ0 Δ] 58] α16Π} ΑΕΓ ΠΘΗΓ, 

«αὶ ρίαπι ἰστογθηΐ,, ΠΟΘΙ: πιοάθϑίθ δὲ οὰπὶ ἀο- ἣ 

ΘΟΠΕΙ τον ΟΡ ΠΕ Ϊα Ἰπ ουΓοσανο, ἂς ἀοοοῦὶ. ΟΠ, Ϊ5 

ἁπῖοηλ ΠΟιηΪηἾ5 ἀΠἸσοπεϊα ἴῃ δὸ ροποπάὰ οϑί, τ 
μ6 ἀηΐπι! ΔἸ ἰτι 40. Ὁ ᾿πδαυσθηΐοθ νοὶ ρίαϊοβ ἀ6- 
Ῥυϊπηατιν, Οποπιοίο Θπϊηὶ Δηἰπηὰ ᾿πατ} Ρ6} Θὰ - 
τἷβ νο]πρίατοι. οοπῆχα,, ροῖοθδε ἀάθμιιο ΠΡ ΡῸ 

οἴσταα ται π΄ α[ΠΠΠ6. 510] ἀἴάιιθ 1π16}}} 5 10 }}6 Ἰπ πη ἢ 

505 ΡΊ σον ἢ Οὐαρο ΔΠ16 ΟΠ] Πα ΓΟ ΠῚ ΟΡ ἢ ΕΔ ΠῚ ΘΑ 511- 

ΠΟ ΠἾ 85. ἔπ 1 πὶ οἰιϑτο θη}, δὲ ατιο ΡΓ ϑ᾽ 46 πὶ ΠΊ6Π- 

ἴθι πιο {ΠΠπὸ ΘΥΓαΓΟ. ΠΟ 51Π1|ἴ, ΘΧοοΪ Οροῦ- 

τοῦ. 1{τ δπϊηι σοπϑιν οἵα. Ρ 61 σ Πα} 65. ἈΠῸ ἃ ,. ΟἸΠ 

ΠΟῚ Βαροὰΐ {0 56 αἰ ππαϊ., γθοῖα ἃ σομηρυῖ- Β 
ἸΠΘΠΙΘ ΧἹ ἴπ Αἰ τὰπὶ [δυ τιν : τὰ δὲ Πυιπιάπιι5 δηΪ- 

15. ΘΠ ΡΟΡΠ Ια “ταδὶ ἀησιϑίο “Δ πη. σα ΠᾺ]}]} 

ἀπ 46 Π|}06 1 σοπϑιν οτ5... Φιο απο Οχ τηΟἶ5 

παῖανα δα σϑυμ πὴ 5.0} Ππ ον τιὴ «65: ἀθυΐτιμι Ἀ110}- 

Ἰδέιιν, Ζαὶ 5 ]Π]οθῖ, πι0 οἰ απάαιαν, πο Πα ροαι. 

ΝΘήτ6 ΘΠ ΠῚ ΔΠΙΠΊ115. ἘΠῚ Δ ΠῚ δἴαγο μοίοϑῖ, (πὶ 
6] υβῃηο! παιιγὰπι ἃ ΟΠ ΠΟΥ 6. ἀσοδρὶῖ, πἰ 56π}- 

ΡΟΥ ππονοαίαν", δὲ δὶ ῬΙΟΙ θθαταν πον 6 586. δ 

ΓῸ5 να πὰ, ΠΟΡῚ ΠῸῚ Ροΐοϑι, πὶ δα νου ταΐθπι τοοῖὰ 

οὐχηΐπο ποὴ ἰοπέαϊ. ΤΟΙ ΡΟ ΕΔ ΠῚ ἃ 16 }} 81 - 

ΒἱΓρα μι  ΠΟῸΠ 5018 οἰ θουιιὴ ἀΡ5 ΕἸ πθη τα. οἰγοιιη.- 

βουὴ (Ἰοὺ Θηΐπὶ Πλ]}11 δὲ ἀριι σοπ]65. ΡΠΠ]|0- 

500 }}1 ἐΔοΠΤασι Π1), 564 πιαχίηιο ΘΟΙ]ΟΓ απ. δοοιι- 

γαΐα σοι ραϊοπο. Οὐ οπὶπ ργοάθϑὲ ἃ οἰ 5 

ἈΡΒΓ ΠΡΟ, 51. Δ] τον} ΠΟΤ ἀϊπθαι ΡῈ Θοι]ο5. νὸ- 

γ65, ἀπ Τα] 6 5 νὰ πὰϑ ἂς αἰ οἴ σα5 νοοδ5. Δα} 15 

ἀ ἘΔ οἴ Μίεβ. τούτοις εἰσοΐσονται : πη] 15, ΟΡὶ που, 

βογιρίασμπι [ἰδοῦ τούτῳ, πόρε χαθηγουμένω. ΠΡΙάοπὰ 

ἄπο Μί55. σὰπι δ οββ. λόγον τῶν ἐπιταγυιάτων .«.. ἔργον 
τῶν ἐπιταχθέντων. ἘΔΠΠῚ λόγον τῶν ἐπ 

ἔργον τῶν ἐπιταγμάτων, Θαοπι Ρ]αηο Ξοπίοπεϊα, αι 

«πανία αν ἴῃ οοπίοχίι, τοοῖϊιϑ, 

ἃ Οὐήοχ Νοβ5. προσγχούσης αἰδοῦς. Ῥοβὶ {]ιὰ πα:- 

5. ΒΑΞΘΠῚ ΟΠΒΑΒΕΕ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΗΙΕΡ. 
»" Φ᾿ “ ; 

ἀναμφίλεχτον τὴν ὑπαχοὴν ἀπαιτεῖ, Εἰ γὰρ ὃ τέ- 
“- ,, 

χνὴ τινὶ τῶν βαναύσων, τούτων δὴ τῶν τ ὴ 
παροῦσαν ζωὴν ἡμῖν χρησίμχων, ἑαυτὸν ἐχδι 

Ἑ ἘΝ; ᾿ ἐν Ξ 
παντὶ τρόπῳ πείθεται τῷ τεχνίτῃ, χαὶ χατ᾽ οὐ 

᾿ ᾿ ἐγ , , 5 Δ , 
πρὸς τὸ βραχύτατον τούτου χωρίζεται, ἀλλὰ πάν- 

᾽Σ 3 5} Ἃ - 5 ῤφἊὉΔΆ ," -- 

τα χαιρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐστι τοῦ διδασκάλου, βοῶ- 
Ἔ ΞΡ ὙΠ τῇ ἤρε ΤΣ 

σίν τε χαὶ πόσιν χαὶ τὴν ἄλλην δίαιταν ὑπομένει 
, Δ Ων 2 - , π -Ὁ “κπ 

ταύτην, ἣν ἂν ἐχεῖνος δρίσειεν πολλῷ μᾶλλον οἵ 
ἘΝ ΦΩ͂ΣΝ τν ᾿ 

πρὸς τὴν μάθησιν τῆς εὐσεῤείας χαὶ τῆς ἰσότητος 

ἀφιχνούμενοι, ἅπαξ πεπειχότες ἑαυτοὺς ὅτι δυνή- 
χὐδὰ τ 

σονται παρὰ τοῦ χαθηγουμένου τὴν τοιαύτην ἐπι- 
͵ ἐφ ΘΕΟΣ Ξ ν 

στήμην λαδεῖν, πᾶσαν εὐπείθειαν χαὶ τὴν περὶ πάν-- 

τα ἀχριδεστάτην ὑπαχοὴν “ τούτοις εἰσοίσονται καὶ 
ΞἘ ἘΔ. γρκ τη ᾿ 

οὐχὶ τὸν λόγον τῶν ἐπιτεταγμένων ἀπαιτήσουσιν, 
ἀλλὰ ᾿-πὺ ΡΣ ἮἊΘ ἣΣ ᾿'᾿ -Ὸ “᾽ 35 ΕΣ ΄, »" ἀλλὰ τὸ ἔργον τὸ ἐπιτεταγμένον ἐπιτελέσουσιν - εἰ 

ἡ - ἢ ΝΣ “- - 

(τὴ τοσοῦτον, ὅσον ἀγνοοῦντάς τι τῶν συντεινόντων 
᾿ ἢ ᾿ ἀντ 

πρὸς σωτηρίαν, χοσμίως χαὶ μετὰ τῆς " πρεπούσης 
᾿ ᾿ » - ᾿ ΓΝ - τ 

οους ερωταᾶν χαὶ παιδεύεσθαι. Πᾶσα οξ σπο ς Ὁ .«ἶς ς ξ τὰ ς ΕΞ Ὡς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔστω, ὅπως μὴ τὸ ὑψηλὸν τῆς Ψυ- 

ἀν τος ΟΑτὸ ἐν Ἐν 
χῆς διὰ τῆς ἐπαναστάσεως τῶν ἡδονῶν ταπεινω- 
γεἰ 

λευθέρῳ ἀναύλέψαι τῷ ὄμματι ἣ προσ- 

τς Πρ» 5 ἀνιδον δύνον εὐ τ ΡΣ τὸ Δ μέσ είη. Πῶς γὰρ ἂν ἔτι δύναται πρὸς τὸ συγγενὲς χαὶ 

νοητὸν φῶς ἐλε 
Ε , ΠΣ Ἐν τας ; 

ἡλωθεῖσα χάτω Ψυχὴ τῇ ἡδονὴ τῆς σαρχός : Διὸ 
δὴ , δ 2 - Ε: 

“ρὴ πρό γε πάντων τὴν ἐγχράτειαν ἀσχεῖν, ἄσφα-- 
Ἐ τον π , 

λὴ φρουρὸν τῆς σωφροσύνης τυγχάνουσαν, χαὶ τὸν 

ἡγεμόνα νοῦν μὴ συγχωροῦσαν ὧδε χἀχεῖσε δέμῥε- 
ΞῸ ΡῈ δεν "ἘΒΙΣΑῚΝ 

σθαι. Καθάπερ γὰρ τὸ περιεστεγασμένον διὰ σω- 
ς Ἔ : ΟΝ τΘ 
λήνων ὕδωρ ὄρθιον ὑπὸ τῆς ἀναθλιδούσης βίας ἐπὶ 
ΧΕ Δ ον ὡς ας Ἰσρς ον τος ΕΞ Οἷς 
τὸ ἄνω φέρεται, οὐχ ἔχων ὅπου διαχυθείη " οὕτω 

χαὶ ὁ νοῦς ὃ ἀνθρώπινος, καθάπερ σωλῆνος στεγα- 
τὸν τας ᾿ πλτο Ν 

νοῦ τῆς ἐγχρατείας αὐτῶν πανταχόθεν περισφιγ- 
: ; ἘΡΊΩΝ - 

γούσης ἀ ἀναληφθήσεταί πὼς ὑπὸ τῆς τοῦ χινεῖσθαι 
᾿ - ᾽,΄ -“ 

φύσεως πρὸς τὴν τῶν ϑψηλοτέρων ἐπιθυμίαν, οὐκ 
" [2 ν ς ὦ 5. }} - ὔ Ν ΄ 
ἔχων ὅπου διαῤῥυῇ. Οὐδὲ γὰρ στῆναί ποτε δυνατόν 

ΡΝ Νὴ - ΄ -- , , 

ἐστι τὸν ἀεικίνητον ὑπὸ τοῦ πεποιηχότος εἰληφότα 

πρλῦνΣ ᾿ ᾿ Σ Ασα ΡΥΥ Ὡρὰὲ Ε - 
ἀμήχανον μιὴ πρὸς τὴν ἀλήθειαν πάντως εὐθυπορῆ- 

᾿ 

οὐξε Ὑρῖκν ὅπ, Ε ; 
τὴν φύσιν" χαὶ εἰς τὰ μάταια χινεῖσθαι χωλυόμενον, 

σαι. Ἰἐγχράτειαν δὲ ἡγούμεθα δρίζεσθαι, οὐ μόνον 

τὴν τῶν βρωμάτων ἀποχὴν( τοῦτο γὰρ πολλοὶ καὶ 

τῶν παρ᾽ “Ἕλλησι φιλοσόφων χατώρθωσαν), ἀλλὰ 
᾿ [4.5 Ἁ πεν, » λ .- Θ , ὮΝ 

πρό γε πάντων τὸν τῶν ὀφθαλμῶν ῥδεμθασμόν. Τί 
γὰρ ὄφελος, εἰ, σιτίων ἀπεχόμενος, μοιχείας ἀχο- 
λασίαν διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐσθίεις, ἢ τοῖς ὠσὶν 

δεύεσθαι Ἰεσαπεέιν πο σου ἴῃ Ὗ Ο551}} ψοῖθυὶ ΠΡτο εἴ 
ἴπ (ΟἹ. εἰ ἴπ Βορ. ρυῖπιο, πᾶσα δὲ σπουδὴ, δ {τις 
βοφαππίαν ἃ ποιὰ ἀδάαθ. Πος. ἁυΐοπι ἈΠ ἸΓαπηθὰ-- 

ἴππι οὐϊζιπι αϊάοτα. 1ὰπὶ ποτα! ἃ ἀοοιϊβδῖπιο στὸ 
Απάτοα ϑοοῖίο ἴῃ ψαυὶῖς βυὶς Ἰοο Το πῖθιι5 : 56 ποτ’ 

ἈΜ}1α, 4 Τα σουυιρία ὁγαπί, ὁχ Οοάϊος ΟοΙρου- 

τἴποὸ οὐποπεανίπηις, 



ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΤΘ ΜΟΝΑΒΘΤΙΟΛΙΙ, 

ἑκὼν ἀχρόασαι ματαίας χαὶ διαθολιχὰς φωνάς; 
Οὐδὲν ὄφελος βρωμάτων ἀπέχεσθαι, τύφου δὲ ὑψη- 

λοφροσύνης χαὶ χενῆς δόξης χαὶ παντὸς πάθους μὴ 

ἀπέχεσθαι. Ἢ τί γε ὄφελος ἐγχρατεύεσθαι ἀπὸ 

βρωμάτων, χαὶ ἀπὸ λογισμῶν πονηρῶν χαὶ μα- 

ταίων μὴ ἀπέχεσθαι; Διὸ καὶ ὃ ἀπόστολος ἔλεγεν " 

Φοδοῦμαι μή πὼς φθαρῇ τὰ νοήματα ἡμῶν. ᾽Εγ- 

χρατεῖς οὖν γενώμεθα ἀπὸ τούτων ἁπάντων, μήπο- 
τε εἰχότως χαὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἢ τοῦ Κυρίου μέμψις ἔλθοι, Ὁ 

ὡς τὸν χώνωπα διυλιζόντων, τὴν δὲ χάμηλον χα- 
β 

ταπινόντων. 

σ᾽ - 
Ὅτι οὐ χρὴ τὰς πρὸς τοὺς βιωτιχοὺς συγγενεῖς με- 

ταδιώχειν δμιλίας, ἢ τὰ ἐχείνων φροντίζειν. 

ΚΕΦΑΛ. Κ'. 

Συγγενῶν μέντοι χαὶ φίλων χαὶ γονέων χεχωρί- 
σθαι τοσοῦτον τῇ διαθέσει προσήχει, ὅσον " τοὺς 

τεθνεῶτας δρῶμεν τῶν ζώντων ἀφεστηχότας. Καὶ Ε 
γὰρ ὃ χατὰ ἀλήθειαν πρὸς τοὺς χατ᾽ ἀρετὴν ἀγῶ-- 

νας ἀποδυσάμενος, χαὶ τῷ χόσμῳ παντὶ μετὰ τῶν 

ἐν τῷ χόσμῳ πάντων ἀποταξάμενος, καὶ σταυρώ- 
σας ἑαυτὸν, ἵνα τὸ πλῆρες εἴπω, τῷ χόσμῳ, τέ- 

θνηχε τῷ χύσμῳ,καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῷ χόσμῳ, χἂν γο- 
νεῖς ὦσι, χἂν ἀδελφοὶ, κἂν τρίτον ἢ τέταρτον ἢ πολ- 

λοστὸν βαθμὸν τῆς συγγενείας ἐπέχοντες. Εἰ μὲν οὖν 
μετασταῖεν οἵ γεγεννηχότες τοῦ βίου, χαὶ πρὸς τὴν 

πολιτείαν τοῦ παιδὸς μετατάξαιντο, ἀληθῶς εἶσι συγ- 

γενεῖς οὐ τὴν γονέων, ἀλλὰ τὴν ἀδελφῶν τάξιν ἐπέ- 
χοντες. Πατὴρ γάρ ἐστιν ἀληθέστατος, ἃ πρῶτος μὲν 

ὃ τῶν ἁπάντων Πατήρ᾽ ὃ δεύτερος δὲ μετ᾽ ἐχεῖνον, ὃ 
τῆς πνευματιχῆς χαθηγούμενος πολιτείας. [εἰ δὲ μέ- 

νοιεν οἵ συγγενεῖς τὸν πρότερον ἀσπασάμενοι βίον, 
μέρος εἰσὶ τοῦ κόσμου, οὗ ἡμεῖς χεχωρίσμεθα, 
καὶ χατ᾽ οὐδὲν προσήχοντες τὸν χατὰ σάρχα ἄν- 
θρωπον ἀποθεμένοις, καὶ ἀποδυσαμένοις τὴν πρὸς 

ἐχείνους οἰκείωσιν. Ὃ δὲ τὴν τῶν βιωτικῶν φιλίαν 

μετὰ ἀχριδείας χατασπαζόμενος, χαὶ τούτοις δια- 

παντὸς προσομιλεῖν ἐφιέμενος, τὰς ἐχείνων διαθέ- 

σεις διὰ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας εἰς τὴν ψυχὴν εἰσῳ- Β 
χίσατο. Πάλιν τε τοῦ χοσμιχοῦ φρονήματος ἀνα- 
πλησθεὶς τὴν διάνοιαν, τῆς ἀγαθῆς ἐνστάσεως 

ἀποπέπτωχε, χαὶ τοῦ πνευματιχοῦ φρονήματος 

ἐχωρίσθη, χαὶ τὸν πρότερον ἔμετον ἀνεμάξατο τῇ 

ψυχῇ, καὶ παρὰ τοῦ ἐχθροῦ τέτρωται, διὰ τῆς σαρ- 

ἀιχῆς συγγενείας τὴν πνευματιχὴν πολιτείαν ἐπι- 
θολώσαντος. 

» ἘΔ} ὅσω τούς. Αἱ Μ55, ὅσον. 
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ἀπ ἴα 5} ΑΒΕ ποπ εἶα ̓ ΓΌΡϑι15. ἔπιι{1Π15. Θδῖ., Πἰἶδὶ οἱ 

ἃ [ἀ5ῖπι οὐ ἃ βαρ ἶα, δὲ ἃ νάπὰ σἱονα, οἵ ἃ} 

Οπιπὶ αἰ ἴδοι. νἱΠο5ὸ ἀρ ϑιπθαθ, Ααὶ' 4αϊα ἱπάὸ 
δι]  πΕἰ, δ᾽ ἀθοι ποθ. ἃ ὁ50ῖ5, ἃ ργαν 5. ἅτι- 
ἴθηι οἱ να 5. σΟρ ΓΑ ΠΟΠΊ] 115. ΠΟ ΘΙΟΥ̓5115 ἃ 511- 

πϑὰ5 7 Θιυια ΓΘ πὶ ΑΡΟΒΙΟ 5. ἀἴσοναι : 7ύποο 

πιὸ ΘΟΥΤ ἐπι ραμΓ δοη δι υϑείγὶ. ἈΌΒΕ Πα Πλ115 1σῖτ 

{τιν ἃ} Πῖ5. Οπλ Π 115, Π 6 ΠΥ Του πὶ ἀσοιιϑαιο 

γοηΐαΐ ἴῃ Π05 ΠΟ Ζ 16, Τα πη πὰ τ 411 ΘΧΟΟΪ ΟΠ ε15 
ΘΕ ΠΙΟΘπ., σα πηθ αὶ γΘΓῸ σ᾽ Πἀ Π}115. 

Ομοὰ εοἰϊοψιιία οἰιπὶ οοσ παῖς σροιῖο αὐἰαϊοιῖς 
σοι διεπί τοηιϊοπεία., τιϑήιι6 τὸς ἐἰογιίμι οἱε- 

ταπάω. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

τ. (οπνθηὶῃ υἰατιο τἀπὶ αἰϑ] ποῖ 05. 6556 αἰδοιαι 
ἃ σΟσΠΑΙ5. ἈΠ] Ἰοἴδάτι6 δὲ ραν ΠΕ] ῖ15, 48 Π| 56 ρὰ- 
γανὶ Ὑἱἀοιλιι5. που ἴιοθ. ἃ νἱ νη τ ιι5. Οὐ ΘΠἰ ΠῚ 

56 νοῸ αὐ σιθοιπία Ὑἱν τ 15 οοΥ τα πα ΟΧΙΕΙ, 

πλιπἀοτι6 τπιηΐνουβο ἃ Δ )115. ΟὨ 1} 115 πηι πεϊὰ-- 
τΐβ παπεϊτιηι ΓΟ ΠΪδι,. δὲ πὰς ἈΠ ρ]1ιι5 ΔΙ Πα ἐἰ-- 
απ, 411 πππιπίΐο ον οἰ ἴχὶν βθίρϑιιηι., πλιιπο οἱ 

ΟΠ ὨἾθι15. 41} π᾿ ππιιπ10 διιπΐ, ΠΙΟΥ 1115. 651), 5΄ν 6 

Ῥαυθηῖοϑ [ἀουῖπι, δῖνθ ΠΡ ΓΓ65.,. 51 ν 6 ΤΟΥ Τα π},. ἃ 

ιν ται, ἀτι ΤΘΠΊΟ 551 πῖῖπὶ ΘΟΝΠΔΙΟΠΪ5. σ Δ τὶ 

ομείπθαηι, ἘΠ᾿ φαϊάθηι 5ἱ βᾶνοη 65. ΒΘΟΌϑϑουῖη! ἃ 

βῴοι]ο, οἱ δ ΠΠΠ 56. νίνοπαὶ γαϊὶοποηι οοπβιο- 

τἶπῖ, απὸ γ6ΓῸ. 51η: ΘΟρΡΠΔΙ : ΠῸΠ ῬΑ ΘΠα11, 
564, [(τπαϊγιιηι ΟΠτϊ πο π ο5. Ιοοιπι. Ῥαῖου Θηΐπ δὲ 
ΟΡ 551 Π11155. ῬΥ Πλτι5. «αι ἀθ πὴ ππηϊ νθυϑογαι ῬάΑΪΟΥ : 
βϑοιιπτι5 νΟΓῸ ροϑι {ΠΠπ|πὶ, 15. 41 ΡΥΘΟΙΕ [Π 5111: 
τ }15. νἱτο ᾿πϑεϊταιο. 51. νουῸ ρουρᾶπι οοσπαιὶ 

νἱταπι ΡΥ ἸΟΥΘι ΤΠ ΠΟΙ Ὁ, ῬΆΓΘ 511Π} πηι Π 4], ἃ (πιὰ 

ΠῸ5. 5δρᾶγαιὶ 5:1 Π}115,. Οἱ ἴασαι Πα}}} ἃ ὁΧχ μάν! οο- 

σα 5 πὶ ΠΟ ἷ5, 4, σαν πα] Πομλΐπο «ἀοροϑίίο, 
ΘΑ ΠῚ 4π|ὰπ| οἴχπι ᾿ρ515 Πα Θά πιι5. ΡΡΟΡΙ Πα αἰ τα θη 
ὀχαουίπιιβ. Οὐ ἀαΐοπι ΠΟΙ παι} ϑέθοι!ο ἀ 6]-- 

οἴοχιιμη ἃπηϊοἰἰαπὶ αἰ ΠἸσο πίον γοαυῖνιῖ, δα οίχιιο 
οοπεΐπιιο οαπὶ ᾿ρϑῖ5. σοηρΡθϊ, ἰδ ὁχ ΘΟ]! 15 
ἀϑϑι 15. αἰδοιιια. ΠΠ]ΠΟσιπὰ ἱπιγοάαοἶ! 1π| ἀπ Πλ11Π}, 
ἃ Ταγϑιι5. τηθηῖ6 σΟσΙ ΔΓ ΟΠ 115. τηππ ἀΠἶ5. τῸ- 
Ρ᾽οῖα, ἃ Ῥόπο ριοροϑίο ὀχοιἀϊι, αἴψιιο ϑοπιονοῖ 
56. ἃ 5ρ γἐτπ8}} βαρίοπεϊα, δὲ ἀΠίμηιι5. {ΠΠπ5. το 
αὐ νοταΐταμπι ρυΐογθηι, αἴχιιθ ἀἄθο βαποίαταν ἃ} 
Ἰιοϑίθ, 4ϊ οοσπαιοπο σαν ΠΆ]}]} ν᾽ ΓΔ Π} ΒΡ τα α οι: 

σοπίανθαΐ. 

α ψοίοτος ἅτ ΠΥ πρῶτος. ἘΘΙΕ πρῶτον. 

ἃς. ὅο». 

ἌΡ 

Δαί}ι. 

23. χἡ. 



αιμλι. 

ή λ ἀ. 
ὃ. 
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ἃ. Ῥυθοθιηαν ᾿ἴαιθ Ορεϊπλὰ ΘΟΣ ΠΑ [5 ΠΟΘΕΝ, 
Τυβεταπι., ἰπαπαπι, οἵ μἱθίδίθηι, δὲ “πᾶ ΠῸ5 

ππᾶσηὶ δοίη. ΠΘΟΘΕ ΘΠ] ΠῸΝ ἤθο ΡΓΘΟΔΙῚ : 

11Π15 νϑρὸ σοπάπιοῖς., αἴ Ορογὰ ποβίνα πθθο ἰρδᾷ 

σοηϑοαιαηίαιν, Οἰαν 6 ΠῸ5. ΠΟΘΙ 6. 51Π|115. 468 1115 

5011 011, ΠΟ τι. ἀπ Χ]. Νὰπι ἀἸα θοἾτι5,. οαπὶ ἃ η1- 
πΠ Εν Ρ ΕΠ ΠΟΘ. ΟΠ ΠΘΠ) ΘΠ ΡΟ ΆΪΘΠῚ ΟἾΔ ΠῚ ΘΧῚΠ5- 

56.) Θὲ ϑιιοοϊποῖοβ αἱ σφ  ππ ΟἸΓΓΟΥ 6. πῃ τ ίδ- 

ΤΘη5. ΠΟΡΪ5. ῬΡΟΡΙ ΠΑ ΈΟΡιΙ ΠῚ. ΠΙΘΠΠΟΡ ἈΠ 52. ΠΟΒΩΤΙΘ 
Δ γδ5 ΠΠ]Πουιιηι οὐμν Πα 5 ἈΠ] ΊΘ ΘΒ... ΔΙΙΟΙΟΡ εϑῖ, 

ΘΙΙΔη ΠΊΘΠ5 511 46 τητι πὰ η]5. ΠΡΟ Π5. 50]ΠἸοἷτα., 
ἄπην οὐσίας τα» 5᾽Π| ΟΡ ΠΑΙΟΥ ΠῚ [Δου] τα 65. 

θιιπάθηῖηθ, ἃπ ἀδϑίπι, {116 1ρ515 ΘΧχ ΘΟΠΙΠΊΘΥ- 

οἰϊβ Ῥυονθηΐδης ᾿μογὰ., δὲ ἀαδηίαμ 6χ [15 ἃῖι- 

σοαπίιν αἰ ν ἴδ ; αι. Ἰδοῖτιγοθ παβοδηΐαν 6χ δα- 

5. 

τι 

γο 5 νἱτο0 σαϑῖθιι5, δὲ αιιαπει πη ΘΧ Πἷ5. ΠΠ]ΠΟυτηὶ 

ΟΡΘ5 ᾿πη μη Πα] ΠΕ : [δ ῖ Ε]τιθ, τ  ΟἸ1 ΠῚ 65 [ἀθ Θ ΠῈΣ 

ἀυϊάθηι θ᾽ ρυΌβρουὶδ ᾿ρϑΟΓΙΠΠῚ 5:1 ΘΠ 115, ο0Π- 
τῦϊϑίθην ν ῦῸ ΟΡ πον π]ὰ., Θὲ 5᾽ Πη115 ἸΡ5ΟΓΡΙΙΠῚ 

᾿ηϊ πη] οἷα. ̓ πιμηΐοὶ, ᾿ἄψιιθ, Ποῖ ΤΠ} δαπλῖν Πα]]} τὴ 
Ἰηϊμηΐοσ αι πα θουδ, ΓΘ πι {116 σαι ἀΘ ΠῚ15. τι Π 8 ΟἸΠῚ 

Δηλϊοῖ5, {πὶ 5πηΐ 5θρο ἱπότσηὶ Βρ᾿ γ τα} σοσπα- 
τἰοπθ, δὲ οἰδοίθπηαν ἀθ ᾿π} 5115. ἂς [Γαι ἀπ] 6 Π 115 
Ἰρβουθπ [που δ ραν ἀθπίαιιθ οἰμηΐα [θη ρο- 

ΤΑΙ σου δἰ ἴα, ἀαΙθιι5. ΘΧατἰβ. ΒΡ ΡΠ πα ]65 

οορίταιοπδα ᾿πιροτπχ θυ πηῖ5, 116 ἄθπιιο πάππος 

ἴπ ΠΙΘἴ6η}, ἃ {06 ΤΘΡΓΘ ἢἾ5 80. πη Δ 15 οοϑ τα-- 

ΕοπΙ]τῖ5. {Π|π|5. ΟρΟΓὰ ΔΠΙ ΠΉΠῚ ΤΈΓΘΕΙΠῚ 511 61 ΠῈ-- 

Ῥιιι5. ἐἰδϑίγαϊε ᾿πτουπαιπι ἀϑοθίαῃ]. , ΒΟ 16. 5[α- 

ἀπάτη, πη πο] Πσαγαηι Οἱ ΡΟ ΠῚ [ΓΘ πίθιη, δἰ Ποὶε : 

485. 50ΠΠ|οϑὲ πυβααπι ΥἸγ ΠΡ ι5. πὶ πιαῖα, 511. 

5:6 οἰΐαπι ΟΡ ἰπσθπίθπι 'π ΡΓΟρΡίΠήτο5. θὸπο- 

γψο]οηταπι ἀϑοθῖα Διι5115 δὲ δ᾽ 5 ΟΡ] 1} ΘΟΠῚ-- 

παϊτορο, αὐ ἱπορία πιθάθυθειν" σοσμαῖοναπη. Επ- 

δπῖμι απ ΡΓῸ βαποιῖβ, {] 5θῖρβοβ [)60 ἀϊοαυιηΐ, 

ΘΟΡΥΔΠ ΓΕ, ΤῸ 580 Γθ8, Ὑ ΓΘ 6. 60 σΘΟΠβθογ 

6556 δἵ ἱπι}Π]σιιπταν, δὲ ἡ ἀἸοαπειν, Ο πη ὈΡΘΟῚ 

ἀυΐ ταἰϊτιπι φαϊάρίαμη Δα ογῖ, ἈΠῸ ἐ8ὲ Οχ 15. σαὶ 
58 ου Πθοίαπι ἁπιάθηΐϊ ρου ΡΟ γα ΓΟ. 

5... Οὐρηῖτο ᾿ἰρίταν. Ἱπτο θυ 1} 110 ἄδπιπο., 
4πο4 οχ βίπάϊο π᾿ ΡΥΟρΙ Πα ι05. ΠΟΒΓΤῸ ΠΆΘΟΙ ΠΕ, 

505 ΘρτΑ ΠῚ ΘΟΡῸΠῚ Οατιδὰ 50}]Π1ΟἸ τὰ ἀπ π] Τὰ! πιὰ πὶ 

ἀἰαβθοιοιαι. το πὶ [πσίαμηιι5. ΝΠ). οἱ ΠΟΙ Πτι5 

ἴρ56 δὐαϑπηοαϊ ἀἤδοιι πη ἃο σοΠϑιιθ ει ἀἸπθιι νθίι!ε : 

4] πιπὶ ὃχ αἰδοῖ ρυ!β Ἰὰ πὸ ΡΘΡΠἸδι τ, αὶ ἀϊσονοὲ 

να]δ ΡῬιΟρΙ Π]ΕΪ5 : μΘῸ ΑἸΤΟΥΪ, τ ν 6] σαν ϑὺ ΠΊΟΥ- 

τα] ραιθ. Βαπ]Ὸ. ΒΘ ρθυ]]θοῖα. οοπίοθορθι, Εἰ 

Ρ»Έορ,. βθοιπάι5 ταῦτα μὲν γάρ. Μοχ ἅτιο Νίβ5, περὶ 

ἐχείνων. 

ἃ Ψευθυπι συντάξασθαι νἱἀεῖαν πο Ἰοσο βιπηῖ ΡτῸ 

ἀποτάξασθαι, γεπιιίίαγε, υαῖς ἀἴοενε. ϑοτιρῖον ἐπὶπι 

ε 

ΒΑΒΙῚΙ ΟΕΒΑΆΒΕῈ ΘΟΑΡΡΑΘΟΟ. ΑΒΟΘΉΞΕΡ, 

- Χ Ἕ 
Τοῖς μὲν οὖν συγγενέσιν εὐχώμεθα τὰ βέλτιστα, 

αἷς ΩΣ Ὁ δὶς τς Σϑ 6 5 -- 
δικαιοσύνην, φημῖ, χαὶ εὐσέδειαν, χαὶ ταῦτα, 

ἅπερ ἡμεῖς τίμια πεποιήμεθα. Ῥαῦτα γὰρ ἡμῖν 

πρέπον εὔχεσθαι, χἀχείνοις παρ᾽ ἡμῶν χαρποῦσθαι 

συμφέρον. Αὐτοὶ δὲ τῆς περὶ ἐχείνων φροντίδος τε 

6 χαὶ μερίμνης τοὺς λογισμοὺς ἀπολύσωμεν. Ὃ γὰρ 

διάόολος θεασάμενος ἀποδυσαμένους ἣμᾶς πᾶσαν 

φροντίδα βιωτικὴν, χαὶ εὐσταλεῖς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν 

τρέχοντας, τὴν περὶ τοὺς συγγενεῖς ἡμῖν ἐνεργασά- 

μενος ἔννοιαν, τά τε ἐχείνων φρυνείξειν παρασχευάν 

σας, χαὶ εἰς τὰς βιωτιχὰς φροντίδας τὸν λογισμὸν 
δ , 

μεριμνᾶν παρασχευάζει - τίς τῶν οἰχείων 
τ , χα ἐτὶ αὐτάρκης .2 Ὀνδὲὴ ͵ 

περιουσία; χαὶ εἶ αὑτάρχης , ἡ ἐνδεής, τινα 

ἐχ τῶν συναλλαγμάτ ων ἄν τοῖς π 

“ ΄ 
ε ἐχ τῶν τοῦ Εἴσιον περιστάσεων ζημίαι 

Σ 
πτουσαι, χαὶ πόσον τὴν ὑπάρχουσαν δλατευῦςαι 

δπ μι ουσίαν. Καὶ συνήδεσθαι υὑὲν ποιεῖ ταῖς εὖπο- 

ρίαις αὐτῶν, συναθυμεῖν τε ταῖς ἀστοχίαις . συν- 

δ ΣῈ δὲ τοῖς ἐχθροῖς (καὶ τοῦτο, χελευομένους 

ἡδένα ἔχειν ἐχθρὰ ὶ συγγαίοειν τοῖς φῇ) μηδένα ἔχειν ἐχθρὸν ), καὶ συγχαίρειν τοῖς φίλοις 

ἀξίοις οὖσι πολλάχις τῆς πνευματιχῆς οἰχειώ- 
πν 55 

σεὼς, χαίρειν δὲ χαὶ ἐπι τοῖς αοιχοις αὐτῶν χαὶ 

οὐχ ἃ 

, 
παραλόγοις χέρδεσι, καὶ πάσας τὰς πονηρὰς τῶν 

- ς πη ΠῚ 5; Ὲ 4 , 
βιωτιχῶν ὑποθέσεων διαθέσεις, ἃς ἀποδυσάμενοι, 

Ν ν Γὰ , 3 ,ὔ »" 

τὰς πνευματιχὰς ἐννοίας εἰσῳχισάμεθα, πάλιν 

ἐπεισάγει τοῖς λογισμοῖς, χαὶ τὸ ὑλικὸν καὶ χοσμι- 

χὸν φρόνημα τῇ ψυχῇ πάλιν ἐνεργασάμενος, τὸν 
“Ὁ 5» ΝἾ “7 ᾿ ΦΌΡΟΝ , 
ενὸον ἀσχητὴν χατάλυει, χα! τἀραθελλτς μόνον 

Ε ἀσχητοῦ τὸ σχῆμα πξρεφεῆε ιν παρασχευάζει, μγ- 

᾿δαυοῦ Ἐὐυχοίμενον ταῖς ἀρεταῖς. Πολλάχις δὲ διὰ 

τὰς περὶ τοὺς συ Ὑγενεις ἐπιταθείσας εὐνοίας ἐτόλ- 

μὴσεν ὃ ἀσχητὴς χαὶ ἱεροσυλίαν ἐργάσασθαι, ὥστε 
ἣ - κα τ ϑλναν - [ΠΟΥ Κα 

τὴν τῶν συγγενῶν ἔνδειαν θεραπεῦσαι. Τὰ γὰρ εἰς 
δὴ ΓΝ Ν ΕῚ ΄ ς δ - -- 

τοὺς ἁγίους, τοὺς ἀναθέντας ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, τα- 

βιευόμενα, ἱερὰ χαὶ ἀληθῶς ἀναθήματα νοεῖται 

χαὶ ἐχλαμάνεται. Ὃ τοίνυν τούτων τι νοσφιζόμε- 
Ε 

γος, εἷς ἐστι τῶν ἱεροσυλίας χατατολμώντων. 

Γνόντες οὖν τῆς περὶ τοὺς οἰκείους διαθέσεως τὴν 

ἀφόρητον! βλάδην, φύγωμεν τὴν περὶ ἐκείνων Φρονς 

τίδα., ὡς διαδολι τὸν ὅπλὼ ὑπάρχουσαν: Καὶ γὰρ 

αὐτὸς ὃ Κύριος τὴν τοιαύτην σχέσιν χαὶ συνήθειαν 
ἐπ ὅν δ) 

ἀπηγόρευσεν, ἑνὶ μὲν τῶν μαθητῶν οὐχ ἐπιτρέψας, 

οὐδὲ αὐτὸ μόνον τοῖς οἰχείοις ὃ συντάξασθαι " ἑτέρῳ 

δὲ οὐδὲ τῷ σώματι τοῦ πατρὸς τεθνεῶτος γῆν ἐπα- 
, ἔαϑε, τῆν Ἀτὰ " " Ξ 

μήσασθαι. ἹΓῷ μὲν γὰρ συντάξασθαι βουλομένῳ τοῖς 

ποῦ ΟΡδοαγα τοερίοῖε δά Πα Το 9, ΟἹ - ϑεψιαι" 

16, Προπιῖπε, σε μενπεῖιιε πιὶ]ιὶ ρυίιις τι ἀϊοαπι υαἰο 

ἐὶς φιιῖ φασι «οπιὶ πιει. 
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Θῃΐπι, 4 να ]6 ΡΥ Πα ι 5. δι }8. ἴσον νοϊοραῖ, 
αἰχῖι : δίεμιο ἡ οπς πιάπεαπι σίίαμ ἀεὶ ἀγαίγιιπι, [μο. 9. 8. 

δἰ τϑορίοίθης τοίγος ἀρίτις ἐδ τόρηο οὐἰογιπι. ΑἸ- 
τον} νοὸ, 4υΐ 5 ρε! το ραϊγοπι ροβια!αθαις : 86. Πὐϊά.ν. δ. 

ἡμογ6 πιθ, ἰπαιῖι, οἵ, ϑέισ μὲ ππογίμὶ σορο- “' θ0. 

ΘΟΟΝΒΤΙΤΟΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΊΙΟΚΙ. 

οἰκείοις φησίν: Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὑτοῦ 

ἐπ᾽ ἄροτρον, χαὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός 

ἐστιν εἰς τὴν " βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Τῷ δὲ θά- 
ψαι τὸν πατέρα παραχαλοῦντι, ᾿Αχολούθει μοι, 
φησὶ, καὶ, Ἄφες τοὺς νεχροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν 

νεχρούς. Καίτοι ἐδόχουν εὐλογωτάτας χαὶ δικαιοτά- 

τας ποιεῖσθαι τὰς δεήσεις ἑχάτεροι" ἀλλ᾽ οὐχ ἐπέ- 

νευσεν ὃ Σωτὴρ, οὐδὲ πρὸς τὸ ἀχαρὲς γυῦν ἀφῆχεν 

αὐτοῦ χωρίζεσθαι τοὺς τροφίμους τῆς τῶν οὐρανῶν 
βασιλείας, ἵνα μή τι τοῦ δὁψηλοῦ καὶ οὐρανίου φρο- 
νήματος ταπεινότερον ἢ πράξαιεν, ἢ λογίσαιντο τῇ 

περὶ τὰς γηΐνας καὶ σαρκιχὰς διαθέσεις ῥοπῇ, ὡς 

οὐχ ἐξὸν τοὺς τὰ οὐράνια φρονοῦντας, τῶν ἐπὶ γῆς 

ἔχειν λόγον τινὰ, ὡς ἤδη “μεταστάντας χαὶ ὑπερ- 

χοσμίους τῇ διανοίχ γεγενημένους. Εἰ δὲ λέγοι τις, 

ὅτι πῶς οὖν ὃ νόμος χελεύει τῶν οἰχείων φροντίζειν, 

λέγων " Καὶ ἀπὸ τῶν οἰχείων τοῦ σπέρματός σου ν 

ἰΐαπι τιον το 5 5ιο5. Ἐκ χα θαι ν᾽ οθαταν αἰογάπο 
ΓΘ ΠῚ 6 {1551 Π|Ὰ 1} {15 01551 Π]ὰ ΠἸ 116. ΤΌραγ : 5ρὰ 
ϑουναίονῦ πῸπ ΡΙΌΡ αν, δὲ. πὸ πϊηΐ πο υϊάδηι 
ΤΟΊ ΡΟΣ 8. ΠΙΟΠΘΠΪΟ ΡΟ ΠΪδὶἐ ἃ 56. εἰἰ5] πε ἀἰτι- 
ΠΠΠῸΒ5 ΓΟσπὶ ΘΙ Ο 1, ΠΟ ἃ] δἰ φρο  θϑιῖ τηϑάττα- 

τἴοηθ. παι} ]τι5. Ια] οχ «αδύαμπι αὐ το ΓΘ ΠΟ 5 

δὲ φαγΠα 65. αἰ ροιι5. ρυΟροπϑίοηθ ἁὐΐ [ἀοογθηΐ, 
ἃ: σοσίίαγοας,, οαπὶ πῸΠ [ἰθαϊ σφ θοιῖα ογαη- 

ἰθι5,. Αἰ ψυια πη μά θΟΥΘ. ΓΟΓΙΙΠῚ ἰΟΥΓΘΠΆΤΙμῚ Γὰ- 

ἘΟΠΘ ΠῚ, ψΘΙμ: [ὰ πὴ {γα 5] 115.,. οἱ ἀΠΐπη0. 50 γα 
ἡλαπ άπ Θνθοιῖβ, Οἰο 5ἱ εἰϊχουῖε αιυϊδρίαμι : 
Ουομιθο ἰβίταιν {|| 68 ΙΘχ ΟπΓα ΠῚ διιβοῖρογο οο- 
δηδῖουη,, [15 νοΡθὶ5 : δ ργορίπφιιος σεπιϊτὶς ἔα. 58,7. 

{μὶ πιθ εἰθορίοϊας; οἱ Α ροβίο! ει δ᾽ Π}}} 116} : δὲ σεῖς «. Τίμι. 5. 
απείθηι όχι οἱ πιασῖηιθ ργορὶπφιογιίηι ομγάπι 8" 

, 

οὖχ, ὑπερόψει" δμοίως δὲ χαὶ ὃ ἀπόστολος“ [Εἰ δέ 
τις τῶν ἰδίων, καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, 

τὴν πίστιν ἤρνηται, χαὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων ; 

“σύντομον τὴν ἀπόχρισιν παρεξόμεθα - ὅτι ὃ θεῖος 
ἀπόστολος πρὸς τοὺς βιωτιχοὺς, πρὸς τοὺς τὸν ὅλι- 

κὸν πλοῦτον ἔχοντας, χαὶ δυναμένους παραμυθεῖ-- 
σθαι τὴν τῶν συγγενῶν ἔνδειαν, τοῦτο εἴρηχεν. 
Ὁμοίως δὲ χαὶ ὃ νόμος ταῦτά φησι, καὶ ἵνα συντο- 

μώτερον εἴπω, πρὸς τοὺς ζῶντας, οὐ πρὸς τοὺς 

τεθνεῶτας ᾿ ἀνεύθυνοι γὰρ “παντὸς τοιούτου ὀφλή-- 

μᾶτος οὗτοί γε. 

Σὺ δὲ τέθνηκας μὲν χαὶ ἐσταύρωσαι τῷ χόσμῳ 

παντί. Ἀποταξάμενος γὰρ τῷ ὑλιχῷ πλούτῳ, τὴν 
ἀχτησίαν ἠγάπησας" σεαυτὸν δὲ ἀναθεὶς τῷ Θεῷ, 

χειμήλιον γέγονας τοῦ Θεοῦ. Ὥς τεθνεὼς, ἐλεύθε- 

ρος εἶ πάσης τῆς περὶ τοὺς συγγενεῖς εἰσφορᾶς" ὡς 

ἀχτήμων, οὐδὲν ἔχεις ὃ χορηγήσης. Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ 
σῶμα χαρποφορήσας, χαὶ οὐδὲ ἐχείνου λοιπὸν ἔχων 
πὴν ἐξουσίαν ὡς ἀναθήματος, οὐ θέμις ' σοι εἰς ἀν- 
θρώπων χρῆσιν εἶναι" μόνοις δὲ τοῖς ὁμοτρόποις ὡς 

χαὶ αὐτοῖς Θεῷ τὸ πᾶν ἀναχειμένοις συμπολιτεύε- 

σθαι. Πόθεν οὖν σοι ἁρμόσει τὰ μνημονευθέντα ῥή- 
ματα τῆς ἁγίας Γραφῆς; ἢ πῶς οὐχ ἁμαρτήσεις 

τὰς ἑαυτοῦ ὁμολογίας περὶ τὴν ἄσχησιν ἀθετῶν; 

υ ες. ῥγίπιιι ἐστιν ἐν τῇ βασιλεία τῶν. 
« ἴθοι5 Μ, ἤδη μεταναστάντας. 

ἀ (ὐάεχ (0}}». σύντομον αὐτῷ τήν. 

Ε 

ποτὶ Πιαοῖ, Πάοπι πορανίῖ, δὲ ἐδὶ ἱπιπαοῖὶ ἀει6-- 

τίοῦ ἢ οἱ ράιιοῖβ. Γοϑροπαοθίηγιθ, πος ἃ ἀϊνίπο 
Ἀροβίοϊο δὶ Πιοπηῖπ 65 δόροι!ο αὐάϊοϊοβ, αὐ ποπιὶ- 

Π65 4] ΤΟΥΓΘ ΠΕ. ΟΡ65 ροβϑιἀθραπι, ροϊθγαπίαιιθ 
ΟΡ ΠΑΙΟΡΕ ΠῚ ἡπΟρα πὰ ἰθνάγο, ἀϊοίιπι [Ἐἴ556. 51- 

τ ]Ἰτου ἸῈχ δεϊαπι ῃθθο ἀϊοῖε, αἴθ αὶ ἀΐοαμη Ὀγο- 

γἰτ18, 56 ΓΠΠῸ δϑὶ ἐδ νἱνθηπθιι5, ΠῸπ ὁ τπουίαῖϑ : 

φυαπαοηιάθηι πὶ 4}0 οἰηηὶ [μα ϑιμοϊ ἐθθῖτο 11-- 
Ῥονὶ ϑιηι. 

ἦς Τι Δι 6 Π| ΠΟΤ ἔτ1|5 65, δ᾽ ΟἿ] πλπο ογιι- 

οἸἤχιιβ, Ἀδ]θου 15. ΘΠἰ ΠῚ τυ ΓΘ ΠἾβ5 εἰν 1115. ἀρ Θχιιβ 
65. Ραπρογίαΐθηι : δὲ οὐ ἴ6 ἰρ56 ἀϊοαδιὶ Π6ὸ, 

Τ)εἱ [δοίιιθ 65 {πϑϑαιτιϑ. {ΠῚ τηονίτπ5, ΠΟΙ 65 ἃ 

Οὐ ἴῃ ΡΙΟΡΙ π΄] 05. ρΘοιιπίαγαι πη ΘΟΠ] το π : αἱ 
Ἠ1}}}} οὐ πἶπῸ ΡΟβϑι ἀθη5., ἢ }}} πὰ Ρθ65, {πο ἰαγ-- 
δἰανῖθ. [πὸ Θιϊα πὶ ΟΠ) ἰβ511ΠῚ ΘΟΥΡῚΙ5. Οὐ 6015, 

οἱ ἐδ οφῖθγο π6 {ΠΠ1|ι|5 αυϊάθιι ροιοβίαιθηι μα θὰ5, 

τὰἀπι]πὰπη 404 ΓῸ5. 511 ΠθῸ σοπδθογαῖα, {Π0ὶ 6Ὸ 

αὶ πο ἰἰσοὶ α(ἱ πὰ ΠῚΙ ΠῚ τΙ511}} : 5661 σἴιπηὶ 115 

5015 αἱ ἰδέίθιηι την θιι5. ρυ  ἀΠΠ| 5ιιηῖ, φααπέο- 
«υϊάθπι δὲ ἰρ51 δ} [)60 ῬΓΟΥβιι5 αἰσαι, νϑυβαγὶ 

ἄο!ν65. Οἱ ᾿σίταν ἴῃ τὸ οοπγθηΐθηξ {185 ὁΧχ βποία 
Βουῖρίιγα, για! πητ5. νου θα ̓  ἀπ αιοπιοάο ρθο- 

ΘΑ ΠΤῚ5. ΠΟ 65, 5ὶ [τ5, πο τὰ ἴρθ (6 οο- 
Ιεπάα μἱθίαϊθ οἰιηὶ 60 ἰηϊν 511, ἐγγί τα πὰ ἔλοῖαϑ ἢ 

9 ἘΔῚΠ πάντες, Αἱ Μ955. γος παντός. 

Γ όοῦ]α σοι αἰτία ὁ51ὲ ἐχ ΠΡεῖς γετουτίθις, 



διῦ 

Οἰιοά ποη ορογίοι α ϑρινιεαϊδ ἐΓατεγπίίαί ὁ το- 

ϑ6οατΤὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ. 

το Ζάπὶ {Ππ4 4 οηιι6 Ρ᾽Ὸ σογίο Πα θη τιΠη 651, 
δι ΠῚ, 71] 56Π16] ἐγ ΘΔ 11 5 ΡΙΡῚΠ18}} Δ|ΠΠ| τ τιι5 
δοι οἱ δαἸαηοίιθ,, 40 115, {01]}015. Δ 5015 δϑὲ, 

Πα1|10 ΠΟ 0. ΓΟΘΘΟΔΡῚ ἃ6 5ΘΡΆΡΑΡΙ ΡΌ556. 51. ΘΗΪΠῚ 

ΤΟ ἢ Π65 585 ΡΟ ΠΙΙΠΊΘΓΟ ἴΠ 50ΟἸΘαἴθη ΓΘυγΓΘης Ππι- 
7ὰ5. νἱτδθ σοπνθηϊθηΐθθ, ΠΟῚ (πθπΐ Οἰἐγἃ υδοξα 

ΒΟΥ ΡΓΑΡ ΠῚ. ΤῊ] ΓΆΡ ῚΙ ΠῚ : ΟΠ σΘ. πη 5. (τὶ [οατι5 

Ἰπϊου τ ΒΡ γ τ1Ὰ}15. ΠΠΠΠπ5 ΠΟ Πτ Ρ ΓΙ, 4ποα ᾿π615- 
501} 16 Π| ἃς ῬΟΓΡΘίι πη. ΘΟΠ] ΠΟΙ ΟΠ 6 πὴ. Παρ ῖ, 

15. 5οΙ ρϑιιπὶ ἃ} 115. {π]|Ρτ15 ᾿ΘΡΙἰ ΧΕι5 θϑί, 56 ]π|π- 
ὅθ᾽ 6. ἃ0 ΤΌΘΘΟΔΓΘ. ΠῸῚ ΡΟΓΟΥΓ. ΑἸΙΟΖαΪ, 51. πος 
(δοῖτ, ρα μἶδ5 σι αν ἰ55 1 Π}15. 6. σΉ6 10 ἸηΠΊ Θη 15 ΟΡ πο- 

χίπηι 56. νϑ α1{. ΕἸ ΘΠΙΪΠῚ 51 πη ]1οῦ {π|ὲ δα νἱνὶ 
Ῥουνθηΐε βοοϊθία θη}, Οἵα ΘΟΙ 116 ΟΡ ΠΑ] σΟρα]ὰ 
οοη]αποία [τ δὶ ᾿πϑ] 415. ρδὶ βιρειχῖθ5θ ἀθργο- 

Ποπάδειιν", τποῦῖθ ΠΗ ΕΠ ΓΑ τι : ΤΠ πληῖο πη 5. {|| 

θ᾿ ΣἸΓπᾺ}1 βοοϊθιατ δίβοι 8. Θϑῖ, 15, 1ρ50. ϑρινιτιι 

5 Ποῖο ἴθϑίθ ἃ6 ἱπ|ου Ππ Π1Ὸ, ΓΘῖ5. Πΐ Ὁ} ΘΟ ββιιπΠη 

“. Οπομῃηαἠηχοάτιη ᾿σΊτι ΘΟΡΡΟΡΙ5. ΠΙΘΙΠΡ γα, 
Πατγθ ϑΊ Ποῦ] ΘΟ] ΠΠΙσαῖα, ΠΟ ΡΟΒϑιπΐ ἃ ΘΟΓΡΟΙῸ 

ΑΌΘΟΙ ΠΩ, ἀπ, 51 ἀρϑοῖσϑδα {πουπῖ, ΠΡ πὶ ΠῚ 

«πόα ἀρϑοϊπά ταν : 5]. δὲ δοθία {1 ἴῃ ΘΟἸ Θ Ἶ ΠῚ 
[γατνιιπι σοορίαίιι5 οϑῖ, Βρ᾽Ρ τιβάιιθ θάογο, αοά 
ψἱ που ππὶ οϑὲ γίποι]ο Παΐπγο [ὉΡΕ]π|5, ΠΙσαίτι5. [11 

ΟἹ νἱποῖιι5, 18 Π1 410 115 4υ!}θιιβοῖιπι σΟραΪαἴτι5. οϑῖ, 
πΠΟῊ Ροϊουϊς γθϑθοανῖ. ΑΠΌΚα, 51 πος [Δ01, πΠοΥ-- 

ἴπτι5. δϑὲ ἀπίηιο, δὲ ρυϊναῖιβ ΘρΙΡτπ8. σγαῖία, τὶ 
«114 [ἀὐάτι5 αιιοα 60 ιοῖονθ ᾿πϊθραῖ, νἸο]αν θυ ε. 
51 γ6ΙῸ ΔΙ1{π|5 ἀἸσαῖ, ΡΥ Άν ΟΝ. 6556. ἁΙΠ 1105. [ΓΔ ΓῸ5 

(πο ΘΠΪΠῚ ΟἸΏΠ65. ΔΟΟΠΒΑ 1} : 5 4146 Π} ΠῸΠ ΠΊΔ]Ὸ 

ΘΟΠ51Π10 ΡΘΡΙ ΘΓ 50ΟἸ Θἰ [ΘΠ], 516 ὉΠ ΠΠῸ ΘΟΠΒΘΠΒ1ι 

τΏΔ}1} 5᾽Π: ΟὨΙΠΟΒ᾽ ; 51. 4015 ἰσίταν ἀἸοαῖ, ᾿ΠΠΡΓΟΡῸ5 

6556. ΔΙ] 05. ἔλα 65, δὲ ἱποασῖθ ΒΟΠιιπ ἃ} Ϊ5 
ΘνΟΡΕΙ, ΠΟοΠ σοὶ Ποπδϑίαιθμ, πὰ 6 .} ἀδϑροα τα οοη-- 

γΘΠΙΘΏ ΘΟ ΠῚ 506 115 αἸ5Ο] Ρ]1Π 8 Π), Ὁ Ἰ4ατι ἃ τ} 1} 115 
ΒΘΡΑΓΑΡῚ 56. ΟΡΟΥΘΓΘ, 15 ϑθοθάθηαι δι Ποῖ θη θη 

8. γεἴογεβ ἅϊτιο ΠΡ ἂν εἴη. ΑἸ Φααπίο ροϑὲ (οᾶοχ 

γοϑ5. παρὰ τὰ συμθάντα. 

᾿" ΑπΕΦαΙ ἴτὸ5 ΠΡΥῚ ρυθῖον (οπι οἴ. ἢ ὁ τοῦτο.  ο- 

οὐ]ὰ ἢ ἴῃ δα 115 ἀοϑιοσαθαΐαγ, 

« (άϊοο5 ἄπο συμδιώσεως τῆς ἔλυτον, ΑἸῚ ἄπο οἱ 

ον. (οάοχ (ΟἹ. 

. χεχτημένοις, 

ΘΟ συμθιώσεως τὴν ἄλυτ συμξιώσεως 

τῶς ἄλυτον. -. 

»Ρασιίίουϊα εἰ, 4παπη ἐχ γον θι5. ΠΡΡῚς ἁ161-. 

ἄροται ἴῃ νυ]ραῖῖς, Νοχ {γο5. Ν9ς, ΓΌΠΕΝ οαπὶ Δ΄ ο85. 

Ἔ : δ6 
ϑΘραγανὶ - δὲ 411 ποο ἔδοϊε, ἐαταΓιι5. δῖ ΓΘ 115 Ργδ6- Α 
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5. ΒΑΒΙΙῚΙ ΟἸΕΒΑΚΕΙ ΟΑΡΡΛΌΟΟ.. ΔΆΟΠΙΕΡ. 

Ὅτι οὐ δεῖ τῆς πνευματιχῆς ἀ δελφό τητος ἀποχό- 

πτεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ ΚΑ΄. 

᾿ ΄, 

Χρὴ μ μέντοι χαὶ τοῦτο πεπεῖσθαι σαφῶς, ὅτι ὃ 

ἅπαξ Ἐς ὐ δεσμον χαὶ συνάφειαν ἐλθὼν πνευματι- 

ότητος, οὔχ οἷός. τ᾽ ἂν ὅ ἢ ἀποχόπτεσθαι 

ζεσθαι τούτων͵, οἷς συνηρμόσθη. Εἰ γὰρ 
“ , ᾿ς ὔ Π ,ὔ - 

ἄνθρωποι πολλάχις εἰς χοινωνίαν βίου τούτου τοῦ 

" 
χαὶ χωρίζ 

ὑλικοῦ συνερχόμενοι οὐχ ἂν δύναιντο παρὰ τὰ συμ.- 
δαθέντα χωρίζεσθαι, " ἢ ὃ τοῦτο ποιῶν ἔνοχος 
ἔσται τοῖς ὡρισμένοις ἐπιτιμίοις - πολλῷ μᾶλλον 
ὃ εἰς σύμδασιν ἐλθὼν πνευματικῆς "συμδιώσεως 

τῆς ἄλυτον καὶ αἰώνιον τὴν συνάφειαν χεχτημένης, 

ἂν ἀποχόπτειν ἑαυτὸν δὲ πο, Ἴ ν᾿ “ ᾿ 
ουχ οἷος τ εἰὴ μεριςεῖν χαι 

΄ Φ ΄ . -- - , 
τούτων, οἷς συνεχράθη. Ἢ τοῦτο ποιῶν, βαρυτάτοις 

ἑαυτὸν τοῖς ἄνωθεν ἐπιτιμίοις ὑποδάλλει. Εἰ γὰρ 
ἣν 

γυνὴ, ἢ εἰς χοινωνίαν ἀνδρὸς ἀφιγμένη, χαὶ σαρ- 
᾿Ξ ἔνι λ , ν-ν ασ ΔΝ 
χιχὴν ἔχουσα τὴν συνάφειαν αὐτου, 

Ἔν εΕ  Μ6Ξ 
εἰ τούτῳ ἐπι- 

Θουλεύουσα φωραθείη, θανάτῳ χαταδιχάζεται" πό- 

σῳ μᾶλλον ὃ πνευματιχῇ χοινωνία συναρμοσθεὶς 

ὕπ᾽ αὐτῷ, μάρτυρι χαὶ μεσίτη τῷ Πνεύματι, ὃ ὑπό- 

δικος ἐπὶ τῷ χωρισμῷ γίνεται: 
τ , - 

“Ὥσπερ οὖν τὰ μέλη τοῦ σώματος, φύσεως συν - 

ἡρτημένα δεσμῷ, οὖχκ ἂν τοῦ σώματος ἀποῤῥή γνυ-- 

σθαι δύναιτο, ἣ, εἰ ἀποῤῥα: γείη » νεχρὸν τὸ ἀποῤ- 

δηγνύμενον γένοιτ᾽ ἄν" οὕτω χαὶ ἀσχητὴς ἀδεχουν 

τητι συναπτόμενος, χαὶ φύσεως ἰσχυροτέρῳ δεσμῷ 
Ὁ - ,, ς , ,ὔ τ᾿ μὰ 

τῇ τοῦ Πνεύματος ἁρμολογία χρατούμενος, οὐχ ἂν 
, δ 

ἐξουσίαν ἔχοι τέμνεσθαι τούτων, οἷς συνηρμόσθη. 
Ἤ ὧν τοῦτ εχούς ἃ ΟΣ ἩΡΡΟῸΣ 5 ποιῶν τοῦτο, νεχρός ἐστι “τῇ ψυχῇ, καὶ ἐστε- 

’, - - , Ὁ ν᾿ 
ρημένος τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος, οἷα δὴ τὴν 
9:15 τ δεν, Ξ Εν 
ἐπ᾽ αὐτοῦ σύμδασιν ἀθετήσας. Εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι 

ὰ ϑ,ἢ ΡΟ μὴ " ᾿ ῳ ϑὐδαόν φαῦλοί τινες τῶν ἀδελφῶν (οὐ γὰρ ἅπαντας αἰτιά- 

σεται οὐ γὰρ ἐπὶ χαχίᾳ τὴν χοινωνίαν “πεποίην- 

ται, ὥστε πάντας συμφώνως εἶναι χαχούς )΄ εἰ οὖν 
, 

λέγοι, ὅτι φαῦλοί τινες τῶν ἀδελφῶν, χαν ἀφυλά- 

τὼς “ τὸ ἀγαθὸν παραλύοντες » καὶ τῆς χοσμιότη- 

τος ἀμελοῦντες, χαὶ τὴν πρέπουσαν ἀσχηταῖς ἀχρί- 

ὄειαν παρορῶντες, χαὶ διὰ τοῦτο προσήχει τῶν 

τοιούτων χωρίζεσθαι, οὐκ ἀρχοῦσαν ἀπολογίαν τοῦ 

πολλῷ μᾶλλον. ϑαΡῖπ4ς ἄπο Ν 
ς (οάεχ (ΟἹ. ἐστι τὴν ψυχήν. δίαιτα ἄπο Νί55. 

οὐχ Λ΄ ο55. πνεύματο 

ἐν τῷ χωρισμῷ, 

ς χορτηίας. 

ἃ ἘΜ χοινωνίαν ποιήσεται, ' εἴεγος ἔτος ΠΡῚῚ ριῶ- 

τεῦ Οομρεῖ, εἰ ἴο55. πεποίηνται, τεσΐε. 

6 Ἀπεζαὶ ἄπο ΠΡΥῚ οἰπι δο95, ἀφυλάχτως τὸ χαλὸν 

παραλ. ΑἸΙΖααπῖο Ροβὶ Ἀδδ. ϑεοιπᾶυς ταύτην ἐπὶ- 

νενόηται. 



ΟΟΝΘΤΙΤΟΤΙΟΝῺΒ. ΜΟΝΆΒΘΤΙΟΙΕ, 

5 ἊΝ 
χωρισμοῦ ταύτην ἐπινενόηχεν. Οὐδὲ γὰρ Πέτρος, 

ἢ Ἀνδρέας, ἢ ̓ Ιωάννης διὰ τὴν τοῦ Ἰούδα πονη- 

ρίαν ἀπεῤῥάγησαν τοῦ λοιποῦ τῶν ἀποστόλων χο- 

ρυῦ, οὐδὲ ἕτερός τις τῶν ἀποστόλων ταύτην ἀφορ- 

μὴν ἀποστάσεως ἐποιήσατο, οὐδέ τι πρὸς τὸ πείθε- 
πος πον νὰ τ ἰριια 

σθαι τῷ Χριστῷ ὑπὸ τῆς μοχθηρίας » 

ἐνεποδίσθη " ἀλλὰ τοῖς τοῦ Κυρίου πειθαρχοῦντες 
ἐδιδάγμασι, τὴν εὐσέδειαν χαὶ τὴν ἀρετὴν ἐζήλουν, 

οὐ μὴν πρὸς τὴν ἐχείνου πονηρίαν ἐπιστρεφόμενοι, 

Οὕτως ὃ λέγων, ὅτι διὰ τοὺς φαύλους χωρίζεσθαι γῶν» ΧΡ 

πνευματιχῇς ἀναγχάζομαι συναφείας, οὐχ εὔλογον 
᾿ » ὦ ““ " Τ᾿ 5 , ᾿Ἶ ,ὔ 

πρόφασιν ἐξεῦρε τῆς οἰκείας ἀδεδαιότητος : ἀλλά 

ἐστι μὲν αὐτὸς γῇ πετρώδης, τὸν τῆς ἀληθείας λό- 

γον ἐχθρέψαι διὰ γνώμης ἀδεδαιότητα μὴ δυνάυε- 
μ} Ἄ Ὁ Ὁ Ν Ἄ 

νος, ἀλλὰ διὰ ὅμιχροῦ πειρασμοῦ προσθολὴν, ἢ 
ἢ τῷ Ξ 

ἀχρασίαν παθῶν, τὴν σώφρονα πολιτείαν οὐχ ὑπομέ-- 

ἘΝ τὰ 
ἐχεῖνου 

νων , εὐθύς τε ἀποξηραίνεται τῷ χαύσωνι τῶν πα- 
θῶν τὸ τῆς διδασχαλίας ἀρτιφυὲς βλάστημα" προ- 
φάσεις " δὲ εἰχαίας καὶ οὐχ ἀρχούσας πρὸς ἀπολο- 

γίαν ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ χατὰ πληροφορίαν 
οἰκείαν ἐπινοῶν, καὶ ἑαυτὸν εὐχόλως παραχρουό- 

μενος. Οὐδὲν γὰρ τοῦ ἑαυτὸν ἀπατᾶν εὐκολώτερον, 
ἐπεδὴ χριτὴς ἕχαστος ἑαυτῷ ̓ χεχαρισμένος γίνεται, 

τὰ ἡδέα χρίνων εἶναι συμφέροντα. 

ΕΣ ’ -Ὁ ᾽ὔ 

Ἑστω τοίνυν ὁ τοιοῦτος χαταχεχριμένος παρὰ 

ἀληθείᾳ δικαζούση, ὡς σχανδάλων ὑπόθεσις πλείοσι 

χαθιστάμενος, ἤτοι πονηρῷ ὑποδείγματι πρὸς ζῆ- 

λον τῶν ἴσων ἀτοπημάτων διερεθίζων ἀεὶ, καὶ τοῦ 

οὐαὶ χληρονόμος γενόμενος. Καὶ συμφέρει αὐτῷ ἵνα 
ν᾿ ἢ Ν τ 

μύλος ὀνιχὸς χρεμασθῇ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 
Ν ἐὰ ἐξ τ 

χαὶ χαταποντισῇ ἢ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 

“᾿Επὰν γὰρ ψυχὴ ἀπόστασιν ἐθισθείη, πολλῆς ἐμ.- 
πίπλαται ἀχρασίας, πλεονεξίας τε καὶ γαστριμαρ- 
γίας, ψεύδους τε χαὶ πάσης χαχοηθείας - χαὶ τὸ 

τελευταῖον εἰς τὸν πυθμένα χαταστρέφει τῆς πονη- 
ρίας τοῖς ἐσχάτοις ἐμπειρομένη χαχοῖς. Ὃ τοίνυν 

τῶν τοιούτων ὁδηγὸς 
-" “ , ν ͵ 1] ΝΑ 

σὼν ψυχῶν ἀπωλείας ἔνοχος γίνεται " ὅ γε μηδὲ 

πρὸς τὰς εὐθύνας τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἀοχέσαι δυνά- 

μενος. 'Γΐ γὰρ οὐχὶ μᾶλλον ὃ τοιοῦτος μιμεῖται τὸν 

χαθιστάμενος, σχοπείτω πό- 

μέγαν Πέτρον, χαὶ ὑπόδειγμα βεθαίας πίστεως, 
καὶ τῆς " περὶ τῶν χαλῶν ἐνστάσεως τοῖς λοιποῖς 

ΓΟοάοχ (0]}». πειθαρχοῦντες προστάγμασι. Νεο ἴα 
ται] το ἰηἴνα ἄπο Μ85. οἱ Ν᾽ ο55. ἐζήλουν, οὐδὲν πρὸς τήν. 

ϑυρίηαο ἄπο ΝΜ55. ἐπεστρέφοντο, ΠΟΙ οι Ὑ' οϑϑῖ 1 γοῖιι5 

Τπινον οὐ ΑΕ ἄτιο οὔτε οὖν ὁ λέγων, 

5 Ν οἴονοβ «πὸ ΠΡΥὶ οὐαὶ Α΄ 955. διὰ μικρὰν πειρασμοῦ 
τινος προσῦ. 

νι Θῖο, ἀπεϊχυΐ ἔτὸ5. Π θεῖ. ποῖ αἱ αἰ, ἴθ ἀπ 5 

γόσαα δὲ ποι Ἰορίτιν, ΑἸϊαπαηΐο ροοὶ Οοοχ Δ ὁ85, 

δὲ} 

ὁαπδα πὶ ΠΟ ὀχοορίίαν!, ΝΘάτιο πὶ πὶ ῬΘΕνα5, ἀπ 

Απάγθαβ, πὶ Το πΠ65. ΡΓΌρΡΙΟΡ σα που ἴα πὶ 

81:0 ΠΟ ΟΠ 56. ἃ το]αιιο ἀροβιίοϊονιπι ομογο, 
ΠΘάτι6. ἰττι5. υ 5αιάμι ἃροβίο! 5. πὰης Δ γδοθ- 

ἀοπάτιπι ἀΠϑάπὶ ἀν ρα τ, ποάτιθ ΦαΘμἶπι5. ΟΡ6- 

ἄἴγοι Ομ νίδίο, οἷν ΠΠππ5. ρσαν το πὶ α}}0 πη ά ἰπ|-- 

ΡΟ 5. ὁ} : 566] «οι πο ΠΕ}5 Του ἶ πὶ ΟΡδοα αὶ 
φοπλ]] απταιν Ῥ] Οα θη ἀ0 νἰλ α6 1.) ΠῸΠ ΓΘ ΠῚ 

(1 Ἰπηἰ τα πεέίαπι {ΠΠ|π|5 ρου ν οὐϑι Γαἴθι Δ ἀπο θα πίι, 
δῖ. αὶ αἷν : Οὐρον ΡΙΌΡΙΘΡ πηα]05. ἃ 5ΡΊ ΓΙ τπᾺ}1 
ΘΟΠΙ Ππτι Πἰ τὰ 56 ρα γα νυ, πη ᾿ἀοπθαμπι ἱποΟ δι ἢ 1180 

5115 σα 158 ΠῚ ΤΙ ΘΙ : 

651 ἴρ56, 41 νϑυῖτατ 5 ἀοοΥ Πᾶπὶ ἀἰθυθ ΠῸῚ μοίοϑι 

Ο]» ΘΟΠ51Π1 ᾿π5 1 Ὀ}}Πταϊ6 π|, 56 Ρ6υ πιο Ἰοδ ἰΘηἴὰ- 
(ἰοἾδ. ἀϑδ πη}. ἅτ ἃ ΓΟ τι ν ΠΠ ΟΒΟ απ 1ΠΙ61- 
Ροναπεΐα πη, πο ποϑίιι νἰν Πα] σΘπιι5 ΠῸῚ ρΘΡ ΓΟ, 

51Δ{ΠΠ 1 π|6 ΓΘ ΠΟΙ ΤΠ «ΟΟΥ Ἶ Περ ΠΟΥ ΠΊΘΙ ΠΡῸΣ ὙἸΠΟΥ 
ΘΟσΓαΠ1} ἈΡΘΒοΙ τ. ΑἸ τι. οατιϑὰ5. ὙΘυΙΒ᾽ 165 4 6 η} 

1Π|5,. ᾽1 510] ᾿ρ56 ρϑυδιδάοι, 56 αι ἴἀπηθη ἂά 
86 4Φοἰθμ θη άτιπι ἀπῖθ {ὙΠ} τιπὰ] ΟΠ Υ 511 Παιιὶ 58 115 
ἰάἀοιθδθ 5111} ΘΟΤΆ ΠΣ ΠΙ ΒΟ τ; [ἈΠΠ 16 ΘΟ ΤΠ ΘΕ 511 
(4.116. ΝΊΠΙΙ δηΐπι [Ἀο Πλτι5. οϑῖ, αιια τ 5ΘΊ ρ5ιπὴ ([6-- 

οἴρογθ, «πο αυίβαιιθ 51} ΘΠ ν Ἶτ5. Ππϑίοατι6 
πα υ]σοπεῖον ἤπάθχ οϑῖ, ἡποιπα ΠἀἸοὰ Π5. 6556 

«π᾿ ρΡοίίιι5. ἴθυγὰ ΡΟ ΓΟϑα 

σοι 1]1ὰ. 
3.. Οὐ ΠΟ ΓΘ ΠῚ (αἱ 6] υϑπηο αἱ οϑὲ, 51} ἰρ80 νϑ- 

568 γἰΓατ5 Ππι ἀἸοἷο σοπ θη πδτι15, Τὰ τι} 4111 πλ1}{15 

50 ΠΑ }} Θχϑίδίαι. οσοαβίο, ἀπ ΘΕ} ΡΡανΟ 8110 

ΘΧΘΗΊΡ]Ὸ 50 ΠΊΡ6}" Δ]Π105 ἃ Πα} π5η]0 1 ΠαΘΊ τα 1Π}1-- 
τὰπ ἃ ργόνοσθί, δὲ γοοὶβ Π1π|8 νὰ δ 65 δναῦδς, 
Ει ἐχροάϊι οἱ πὶ φιιδροπάαίι πλοῖα αϑίπαγὶα ἀεὶ χγ μι. κ8. 
σοι 675, οἴ ἀοπιο βαιατ ὶ ἐπ ργο[πιάταμ ἡιατὶς. 

Οὐχ Θηΐη 5616] αηΐπηα ΘΓ Θο Οἱ ἀϑϑιιθίδοιϊα [τ6- 
αἰ τ, τ]ὰ ἱπΊΘΙ ρΟΡα Πτ]α ΤΘΡΙ Ομ", ἀναν απ τι6, 

οἱ δάἀδοίϊίαιο, ποθ δοῖο ἀἴάιιθ μια] στα. Ομ ηΪ, 
δ. Ῥοβίγοιηο ἴθ ᾿πη8 } ΠΟ]Ι ΓΔ] [δ απ, πη} 8} 18 
ΘΧτρο 5 ἰπἶχα. Οὐ ᾿σίταν τ] τα ἄτιχ ΘΧϑ ον 

σοπϑιἀθυοὶ. 4π01 ΠῚ ΠΛ) ᾿ΠΙΘΥ [ι15. γ6115. [αΐ : 

αἰ απο πὸ ΔΗΪπιςο “υ ἀθη} διι80. σαι οηὶ γο- 

ἀδπάα Ῥὰν 6550 βΟϑ51{. (ἴμ" ΘΠ ΠῚ 4] δ] ϑιηο αὶ 
Θ5ῖ, ΠΟῚ ΠλΔετῖ5. “πη 1 Γὰ {1 Πα σΠτι ἢ} ῬΟίγαι), Π αι 

ΤΟΙ Ιατ5. ἤνηηο Ποὶ οἱ σο δία πεῖ ἴῃ ΠΟ Πἶ5. ἁΠΙ πὶ 

ΘΧΘΙΉΡ πὶ, αὖ Γ] σοπτθ νἹρτι ται 1ΠΠ1π|5 50] πόνο, 

εὐχύλως ἀποχρουόμενος. 

ῖ Οοάοχ (0]}}». τὰ ἴδια χρίνων. Νδο ἴτα τχτ]το ᾿πῆνα 

1άοπι ΝΙ5. χαθιστάμενος, οἵ τῷ... 

ἃ Ἄορ. βοσυπάιι5. ἐὰν γάρ, 5ταμπι ἄπο Νῖσς, οὐ 

γο55. ἐθισθῇ. ϑιιθῖπας Οοάοχ (0]]ν. πονηρίας τοῖς αἱ- 

. διερεθίζι ονται. 

σχίστοις. 

" Οοάοχ Ο0]". περὶ τὸ χαλύν. 

), 



Θει. 6. 9. 

19. 

812 

δεῖδπι ἢ σαὶ 'π ΠΟ εἶδ5 πο Ρῖ5 ἀθϑιηξ, δα αυ]4- 
ἄδην πηθ ϊπ5 ἀδάποαηπιν 9 Πδῖπ 6 νθγὸ ΝῸΘ 7 5ῖτι5 
116 παπάψφααιαπι Π6ὸ αἰχὶε : Ορογίθε οχῖτθ πιθ 
(6 πηυιηίο, οὐλὴ δ'πΐ ΡΓαΝῚ ΟΠΊΠ65; 564 ΡΟ Πτ5 

ΔΙΠ]Θεῖσο ἃς ΘΟ ΠΘΙΓΌΒΟ ΔΠΙΠΊΟ ΡΟ ΒΟΥ ΡΑΥἹ, 5ορνἃ-- 
ν 466 ἴῃ μγαν 115 ἀν 550 ΓΓὰ Π]ΗΠΠ]Δ ΠῚ ἃς Ρδοᾶ- 

τὰ ΠῈ Οἱ δία ΓΘ Π}, ΠΘῸ ἘΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ (Ἰ55θ Πϑὶῖ ἃ ΠΟ ΠΉΪΠΟ, 
566 ρδι μας θπηδη) ἂς ΤΟ] ΘΓ ΠΕ ΪᾺ ΠῚ ἴπ Πη6 115 1π- 
ἰδίαι. Πα τ ιι5. θ᾽ δα τβ ΟΠ ΟΡ ἃ ΠῚ ΠΑ ΨῚΠῚ ἔπ ἃ ΠῚ 
δὲ ᾿ποο! απ]6 1} ρ ὍΘ 1 . ἘΠῚ ΟΥἢ 1π ϑοάοιηϊβ ἰη- 
[ΟῚ Τὰ πα πῇ 1Πηρ᾽ Θἴαῖθην ΠῚ]. [ΘΠ] {τι6 ἃ 1Π]8-- 
518} δ Θ Π5, ψΊΓ 6 ΠῚ ̓ ΠΟΟΡΓΕΡ ΙΔ ΠῚ στϑί οἴ ν 1, 
ΘΠ 1}}15. ΟΠ ΠΙΠῸ Ρ55115 651 ῬΓΑΝῚ5 1Π51{Π|5 ΟἹΡ- 
σαν Θηἴ8 ΠῚ ΟΔΡ Εν ἈΠΊ]Π6 ἰΘΠΘΙῚ : ἃἴς[π6 1Πη1Ὸ 

Πιοϑρὶτὰη} ᾿πιθυ ἔδοίουθθ, θόβίιιθ αὶ πα! τὰ ροῖα- 
Ἰαπεα αἴχιθ ΠΠΡΙἀΪπ6 σοηῖνα Παῖμγοθ ΙΘσθ5. [6 γ6-- 

Ῥοπεαν, ΘΕ ἴρ56 ΘΟΠΒΟΥ  ΥΤ Βα ΠΟΙ αἴθ ᾿ποοητα- 
μΠΪ Πα απ). Θὲ ΤΟΙ ]ιιο5 δ δαπὶ Θχ]ιογίατιβ Θδὲ ΡΓῸ 

Ψ ΡΠ, ᾿ΥΪτ5. [ἀσε5. 4 π| ν Ρ 5. δάοοθηβ. ΒΟΠΙΙΠῚ 
δ νἱνεπΐθηι. Τὰ νΘΓῸ τηθαἸλη5 “6 δου! οηθ πη, ἃς 

ΒΡΊΡΙ ΓΝ. 58 ΠΟΕΪ 5ΘΟΘ5511ΠῚ ΘΧΟΟΘ Δ Π5, [ΓΆΡ ΠΘ6- 
ΘΠ σοπ ἶα5 τ νογὰ5 ἅτ ἃ [6 σΟΠἤΠοἴα5 ργοοίθ πα 5, 
[λοϊσααθ, αὖ Π]αΐα [γα γῚ 115 σα! αππ πὰ 4 παβὶ (πο ά- 

ἄληὶ νϑ]ατηοπίι πη 511 δὲ τυ ῬΓαν τα 15, δὲ ἔπι 

ἴῃ [αΡου  τι5. ΘΟ Ὠ 6], 4105 ΡΙῸ νἱρία το ἀοθιθγὰ5 

510 1Ρ. ; 
ἡ. Οπαγο αὶ τ8}}5. Ππουῖ τ, 5 ΘΧ ΘΙ Ρ}15. δα {τπ- 

δθηι ΠηΘ ΟΡ πὶ γον οδίι5, π᾿ ΡΔΟΙ5. ΟΠ) ϑρΙγ τὶ 

1η1|5. δοσυϊοβοδῖ, {ΌΠ 115. 56. ἴπ ῬΥΪΠΪ5 οΘ ΘΙ 6ϑιῖ5 

Ῥάγτας. που ΠᾺ 0} }}}5. ἀθνίηχθναῖ. ΝΘάπθ. ΘΠΪΠῚ 5] 
ΘΟΠ συ ἢ, τ πιητι5. ἀἸσῖ [15 πη Θϑτὶ ΑΙ 1 ἴπ πηὰ- 
πὰ ρου ογαῖ, σοπΕΠι10. ΘΕ ΠῚ Ἀ}1π|5 ΓΟβθοανὶ ρϑγεῖ-- 

πδοῖτθι νοὐεῖ : 564. ρυΐπηαμπι συ! ἀοἰογθπι 6- 
[ασῖϑε ἀπρυτα τ οπἶβ, ἀδπθ. νοῸ ρου] ΠΘΡΣ 
{νη τι5 Θὲ σΟηβία η5, αὉ Θὲ ΟρΡΟΓΔΙη ΘΔ ΠῚ) 4115 ἃ μ6- 

φἰοΠ απο ἀλη δϑϑθῖ, 46. ΠΡ0568 σΟΡρΡΟΥ, δὲ ΠΘ πηὰ- 

ΠῚ ΟΠ ΠἾΠῸ ΓΑΠΪ5. ΠΑΓΙΡΆ]θ115 5ρο αΐα, ρΓΟρΥΪΟ 

οἵ ἱππαῖο οὐ παῖ ρΥν ϑίατ. Υ ΕἸ 1π| ᾿σὶ ταν ΓΡὰ ΠΕ Γὰ5 

ΘΧθιηρ την. ἃ ἀβοθίδηη, δὲ οοηϑι θὰ Πιι  Πίι1ΠῚ 

ς Απεχαὶ ἄπο ΠΡνὶ μάλα ἀθλυτικῶς. 

ἃ ἘΔΙΠ τὴν φροντίδα. Ἀδριὶ ογεϊαβ οἱ ἀααγίπβ τὴν 

φορτίδα, απο. ΑἸτα5. Οοάὸχ ἜΡΕΥΕΣ Ἀδρῖτβ. αϊγαπηζιια 

5ΟΥΙΡ γᾶ τα ὀχμῖθοῦ, Ρυϊπιαπι ᾿Υῖπηα πηᾶπιι, 5δο Π1ἃ Π 

βϑουηα. ϑαθιπε ἄπο Δ1Ξ5. ρογῖπθ αὶ γο55. οὐδα- 

μοῦ χαχίας. 

ε ΝΜ είογε ἄπο Πρτὶ δὲ θά διυγήσατο. ΑἸ ὅπ 

δαπι Δ ο85. εἰσηγήσατο, τοοῖῖιι5. 
ΠΙιά, καὶ τὴν ἀθέτησιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος μηχα- 

νώμενος, ΔΔἀαΙάΊπηι5 ἐχ (ΟἹ Ρογ πο, πϑὸ ΑἸΠτοῪ Ἰ σειν 

ἴῃ Δ οβϑῖϊ νϑῖουῖ πργὸ οἱ τὰ Ἀθξ. Ῥυΐππο, πῖθὶ ψιοά 

τὸχ ἁγίου ἴπ μὶς ΠΠεὶς ἀοβῖς, δίαι!πι ΘΠ τῶν πόνων 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΟΕΒΑΒΕΙΞ ΘΆΑΡΡΛΑΏΟΟ. 

Ό 

569 

Α 

ἈΠΟΘΗΙΕΡ. 

, -Ὁ 

γίνεται, ἵνα λάμποντος τοῦ φωτὸς τῶν ἐχείνου 
, Ὁ 

κατορθωμάτων, χαὶ οἱ ἐν σχότε: τῆς πονηρίας διά- 
» “.Ἀ ἣΣ - θῷ 

γοντες ἐπὶ τὸ χρεῖττον ᾿δδηγηθ ὥσιν; Ἔπειτα δὲ 
ἜΡΡΕΙ τ ΞΕ τ Ἶ 

μὲν ὃ δίκαιος οὐχ εἰπε πρὸς τὸν Θεὸν, ὅ ὅτι 
Ε 

ξ ξ 
3 ᾿ 
ἐπειδὴ ἥσῷ ΟἹ χ᾿- 

ἐεχοηναι τοῦ χόσωου, πάν τες εἰσὶ πο- 
τ 
ὃ 

Ἂ, 

νῆροιν ἀλλ᾽ ἐχαρτέρησε “μᾶλλον ἀθλητιχῶς καὶ 

γενναίως, χαὶ μεταξὺ ἀδύσσου πονηρίας τὴν εὐσέ- 

ειαν ἀχείμαστον διετήρησεν, χαὶ πρὸς τὸν Δεσπό- 
ρ- 

ἘΞ ΔΕ ελος σνενς ὮΞ - 3. ΕΣ ἜΝ 
τερία, μεταξὺ τῶν χυμάτων τῆς ἀσεδείας, τὴν 

ο 

39Ὁ - - ,ὔ 9 ΔΈΟΣ Φ“ , τὴν οὐδαμῶς ἐστασίασεν, ἀλλὰ ὑπομονὴ χαὶ χα 

τοσαύτης ἀσεξείας χαὶ ἐροίρονιες, 
ἐπα 

καὶ ἀθεσμίας στρεφόμενος, τὴν ἀρετὴν ἀπα- 

θορον διεφύλαξεν, οὐδαμοῦ χαχαῖς ἑχλωχυῖαν 
4 ᾿ λαῖς- ἀλλὰ μεταξὺ ξε πιοουλαις ἀλ α υετ αζυ ενοχτόνων, 

πολλῇ καὶ ἀχολασία χατὰ τῶν τῆς φύσεως φερομέ- 

(ἢ. τὸ μι Ὡν- χαὶ ὕόρει 

, - αἰ ᾿ν ΄ Ὶ ΄ 2.) 

μένων θεσμῶν, τὴν ἁγιωσύνην ἀμίαντον αὐτός τε 
τ ερθοῖ, προ Ἂ: : 
διέσωσε, καὶ τοῖς λοιποῖς, ὡς ἐνῆν, “εἰσηγήσατο, 

ν - ΄ Ν Ὡν ᾿ δ'Ἕ!ἰ ἢ ν πρὸ τῶν λόγων τὸ χαλὸν ἐχπαιδεύων. Σὺ πράξεσι 
ΕΥῚ “ δ ὁ ὦ ΕΣ ΄, ν τΞα ὁ 
δὲ προ τῳ ἃς τῶν ἀδελφῶν ὀλ πγυρας ἢ οὔσας, 
2 ἢ παρὰ σοῦ ἀρ οβηρνθ τὴν ἀποστασίαν ἐννοῶν, 

Γτὴν ἀθέτησιν τοῦ ἁγίου Πνεύματος μηχανώ- 

τῶν πόνων 

χαὶ 

μενος, καὶ τῆς ἑαυτοῦ πονηρίας, χαὶ 

τῶν ὑπὲρ ἀρετῆς ὀχνηρίας παραπέτασμα, τὴν τῶν ΠΣ 
-᾿» 
ἀδελφῶν 

5» τρις Σρῖχτα 
ἐργάζῃ διαδολήν. 

Ὥστε σωφρονισθεὶς ὃ τοιοῦτος τοῖς ὑποδείγμα-- 

σι, στεργέτω τὴν ἁρμονίαν τοῦ Πνεύματος. ἣν 
ς - ΠῚ γὴν τ , τὸ π πκοὺ δ ἑαυτῷ περὶ τὰς πρώτας σπαργανώσεις τῆς οὖρα- 

ΕῚ ΄ γὰρ εἰ συμδαίη 
ἐπὶ τῆς χειρὸς ἕνα τῶν δαχτύλων παθεῖν τι τῶν 

, ΄ γος ᾿ 
νίου χυήσεως συνηρμοσᾶτο. Οὔτε 

ἀνιαρῶν, ἤδη καὶ ὃ ἕτερος ἐχτμηθῆναι φιλονειχήσει" 

ἀλλὰ φεύξεται μὲν πρῶτον τὸ ἀλγεινὸν τῆς τομῆς, 
ὠς Ὁ 

ἔπειτα δὲ χαὶ στε εῤβὼ ς παραμένει, ὥστε χαὶ τὴν 
΄ 

τοῦ χινδυνεύοντος ἃ αν τεισφξρειν χρείαν τῷ σώματ τί. 

λ 

χαὶ μὴ 
9 - - “ , ᾿ ι 
ἀφαιρεθεῖσαν ἀπρσυβῆναι τοῦ. οἰχείου χόσμου χαὶ 

πάντη τὴν ,ξῖρα τῶν φυσικῶν χλάδων 

5 ὐβδςςς ἡ δι τύ θα 
ἔπι τὸν ἀσκητὴν τὸ προσφυοῦς. Μετ ἔνεγκε τοίνυν 

ὑπόδειγμα, χαὶ σχόπησον ὅσον ἄλγος χαὶ ἀχοσμίαν 

τῶν πόνων : 564 γνὸχ πόνων εἴ ἱπερίε δὲ σοπῖγα σεῖο- 

σταπὰ ΠΡτόγατη ἤΠάδθπι Βὶ5 δἀϊΐα ἔπεγαῖ, Μὸχ Οοάεχ 

οϑ5. τὴν 

ε ψεΐογος. ἄϊο Πρτὶ εἰ 1 ἣν ἑαυτῷ. ΑΠῚ ἄπο 

Ἧ 55. ἣν αὐτόν. (οάοχ οββ. ἣν ἑαυτόν. ΠουΙά ει Υ' οβϑὶϊ 

46πὶ Ἰοσαπι ἴα δα 

ΤΥ ἀμετῶν ἐρ οἷ: τῶν ἀρετῶν ἐργαζῃ. 

σοῖας ΠΡῸῚ εἴ 41} ἄαο παρὰ τάς : 

γε γραπι ἰπ ουρυθιαμοσγα, ψιαπε δἰδὲ ἴπὶ ρεϊπιῖς φεθίε- 

δἱἰς μανίας ζαποϊὶς ἀρίανῖτ. Ἦσο εξ, ψιάπε ἔρσε ργὸ- 

{ξϑσιι ἐδὶ ἐπ ρεϊπιῖς οεεἰδοιὶς ραν ίις ἐποιιια δειϊδ, σετε 

ἐνεϊεϊὶς. Ν᾿ οο]α τι αἀ ἀ1τα ὁ5ὲ ποῖ Ἰοησο οχ (οι σι 
νοΐευ Πργο. ϑυθῖηε ϑάοχ (0]}. φιλονειχείη. 
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ταῖς αἰσθητιχαῖς ψυχαῖς τῇ ἀποχοπῇ κατεργάζεται, 

χαὶ ὅπως ἑαυτὸν νεχρὸν χαὶ ζωῆς ἀμέτοχον ἀπο- 

φαίνει. “Ὅτι δὲ ὃ ἀφηγούμενος οὐχ ἂν ἕλοιτο τὸν 
αὐτῷ μαθητευύμενον πρὸς πονηρίαν ἐνάγειν, ὥστε 
τὴν πονηρὰν ἀγωγὴν τοῦ διδασχάλου πρόφασιν 

τῷ μαθητῇ χωρισμοῦ γενέσθαι χαὶ ἀποστάσεως, 
οὕτως, εἰ δοκεῖ, σχεψώμεθα. ᾿Γ( μὲν πατήρ; τί δὲ 
διδάσκαλος; Παιδοτρίδης ἑκάτερος. Ὁ μὲν γὰρ τῷ 
παιδὶ, ὃ δὲ τῷ μαθητῇ εὔχεσθαί τε τὰ κρείττονα 
χαὶ βουλεύεσθαι διεσπούδαχε. Φύσις μὲν γὰρ πα- 

τράσιν, εὔχεσθαι τοὺς παῖδας ὡς βελτίστους χαὶ 

φρονιμωτάτους γενέσθαι, χοσμιωτάτους τε χαὶ με- 

τριωτάτους᾽ ἵνα οἵ μὲν παῖδες εὐδοκιμοῖεν, οἱ δὲ Ρ 
πατέρες εὐχλεέστεροι γένοιντο τῇ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀνα- 
φορᾷ τῶν χαλῶν τοῦ παιδός. Σπουδὴ δὲ χαὶ παιδο- 
τρίδαις, ἀλκιμωτάτους τε χαὶ τεχνιχωτάτους τοὺς 

ὑπ᾽ αὐτῶν ἀσχουμένους γενέσθαι, ἵνα ῥώμη καὶ 
ἐμπειρία περιδέξιον τὸ ἀγώνισμα ποιησάμενοι, 
λαμπροὶ νιχηταὶ τῶν ἀντιπάλων ἀποδειχθῶσι, χαὶ 

ἢ τούτων “ἔννομος ἄθλησις, τῶν καθηγουμένων 

σαφὴς ἔπαινος γένηται. Φύσις δὲ παντὶ τῷ διὸά- 
σχεῖν προηρημένῳ, τὸ θέλειν εἰς ἀχριδεστάτην 
χατάληψιν ἀφιχέσθαι τῶν διδαγμάτων τοὺς μαθη- 
τάς. Ῥῆς " τοίνυν τῶν πατέρων φύσεως τοῦτον ἐπε- 

χούσης τὸν λόγον, πῶς οὐχ ἂν χαὶ ὃ τῆς ὁσιότητος αὶ 
παιδευτὴς τὸν παρ᾽ αὐτοῦ παιδευόμενον εὔξαιτο 

ἀχαχώτατόν τε χαὶ σωφρονέστατον τὴν πνευματι-- 
χὴν σοφίαν ἀποδειχθῆναι ; χαίπερ σαφῶς ἐπιστά- 

μενος, ὅτι τοιούτου γενομένου τοῦ μαθητοῦ, χαὶ 
παρὰ ἀνθρώποις εὐκλεὴς ἔσται, χαὶ “ παρὰ τοῦ 
Χριστοῦ λαμπροὺς ὑποδέξεται τοὺς στεφάνους, ὡς 

τοὺς οἰκέτας αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ εἰπεῖν, ἀδελφοὺς, 

ἐπειδὴ χαὶ τοῦτο Χριστὸς εἵλετο, ἀξίους τῆς πρὸς 

αὐτὸν οἰχειώσεως διὰ τῆς αὐτοῦ ἐπιμελείας ἀπερ- 

γασάμενος. 
Καὶ ἕτερον δὲ σκοπῶμεν, ὡς εἰ φαῦλος ὃ μαθητὴς 

γένοιτο παρὰ τὴν αὐτοῦ ἀγωγὴν, αἰσχύνην ἀπαρη- ἡ 
γόρητον ἕξει ἐπὶ τῆς οἰχουμενιχῆς χατὰ τὸν τῆς 

χρίσεως χαιρὸν πανηγύρεως ὃ ὑφηγούμενος, “ χαὶ 
ἐπὶ τοῦ πανδήμου τῶν οὐρανίων ἀθροίσματος οὐχ 
αἰσχυνεῖται μόνον, ἀλλὰ χαὶ χολασθήσεται. Πόθεν 

οὖν ἐγγενήσεται τὸ μὴ οὐχὶ θελῆσαι τὸν χαθηγού- 

μένον, χόσμιόν τε χαὶ ἐπιειχῇ γενέσθαι τὸν οἰχεῖον 
δμιλητήν; Καὶ ἄλλως δὲ ἀλυσιτελὴς τῷ διδασχάλῳ 

4 Οοάοχ (0]}. ἔννομιος ἄσχησις. 

» οβεῖὶ γος ΠΡῸΣ οἱ 11 ἄπο τῆς τοίνυν τῶν πρα- 

μάτων, σπὲ ἐρίξιι" τὸς ἴα σὲ Πιαδεαπίὶ σμαρίς πα- 
16. 

Ὁ Βῖο νοίογοβ αἰϊχαοὶ Πρυῖ. ἘΔ παρὰ Χριστοῦ 
λαμπροὺς ἀποδέξηται. 

ὁ ἘΜ ΠῚ ὁ ὑφυγούμενος, καὶ ὁ τῆς ὁσιότητος παιδευτὴς ἐπὶ 

819 

ἀο᾽ονθπὶ ἃς ἰθάδοιι5 ΔΗ Ϊπιΐ5. ΔΟΡῚ 56ηϑιι Ὀ ΓΘ ἰτ5 
ΘΙ" γ᾿ ΒΘ ΟΠ Θ ΠῚ αἰογαϊ, οἱ σι μη 0 σοηϑείτιας 

ΒΘ Ρϑι 1 ΠΟΥ πα 1 Οἵ νἾ τε Θχβϑουίθηι. Οὐοα αὐιτθ πὶ 

ῬΥΡΟΘΡΙΟΥ αἰ Ἰδο  ρυἝαιι δύπι τι ἃ(] ργαν θαι ἰπατι- 

ΜΟΝΆΑΒΤΙΟΕ., 

ΟΘΡΘ. ΠΟ ΨΟ]Ι, 56. τ ρθανα πιαρίϑινὶ ἰῃδυ 10 

σαπιϑὰ «ἰἰδοί ρα! 5: Ὁ βθοθϑϑιθ αἴσιθ ἀοἰδοιοη δ, 
᾿οο πιοίο, 5ὶ ρ᾽ασοῖ, σοπμβ ἀθυθηλιβ. Οὐ δι ρὰ- 

ἴον ἢ υϊ νΘγῸ δὲ πα βίσιθι ἢ Ρα οινῖθα ττονῆιθ. 

ΑἸτοΡ φυϊάθη {Π10, ] 161 νΟΤῸ αἰβοῖρα!ο δι 86 

ΡΓΘοαταν 6 να] τηο]ονα. δι ψαϊίοι. δὲ ΠΠΠπι  πὰ- 

τὰγα]6 ᾿ΓΡ 115. δδῖ, αὐ ορίδης ΠΡΟ τῸ5. 510] 6556 

4αδηιὶ Ομ Ϊη]05 δὲ ρυ θη εἰβϑίηο5, ΠΟ ΠΘϑ σοὶ Π105-- 

416 ἃο πιο [65 {155 ] 1205 : 410 δὲ ΠΠΠ οἰ αν οἰπὶ, οἱ 
ῬδΙΓῸ5. νἸΡ ΓᾺ Π] 115. Π|]] ἀα 56 γα ἀπε] νι5. πιὰ ρ δ 

᾿πο Ια οδοὰπι. ΒΝ ΠΠ 16 δὲ ρα] αοςιγαΣ πηαρ σιν, {1105 

ἰρϑὶ Θχθυοθη , 605 ΘΓ 5 ΓΘ ΠΕ 551 Π105 ΟἹ 00. 1 Εἰ 55! Π]Ὸ 5 

οἴϊϊοουθ δύ θη, ταῦ ΟΠ [ὈΡΕ ΟΡ ἀ0 ρου ργο- 
ΒΡΘΓΙ ΠῚ ΘΟ ΓΘ ρΘΡ στ νηΐ, Δ νουβα νι ουιιη Πα ηΐ 

ΒΡΙ θη ἀ141 νἱοίονθθ, Θουπηάιιθ. ἰδρίτηλὰ Ῥυσηᾶ 

ΤΠ Δ Π]Γοσῖα [8115 511 πη ρ ἰΒ ΛΟ γι. ΟΠ 5615. ἀπ 6 ΠῚ 

δαϊπμιηι ἃ ἀοοοπάιτιιν ἱπεαχὶῖ, παϊανα! ον να] 

αἸδοῖρα!ο5 5ι105 ἃ ρον [δ Ἰββ᾽ πιὰ πὴ ἀΟΟἸι ΠΟΥ πὶ 

ΒΟΥ) ΘΟΘΏ ΠΟ ΠΘ ΠῚ μουν Θηἶγθ. (πηι ἰσίτιν ἴτὰ 
5ῖπ| δίανα Δ ΓΘουΪ ραΐνο5, Φαοπη 40. πὸὴ ορίανε 
58 ΠΟΙ Δ Ε5. ἀΟΟ.0}, τὰ 5ιιι5. αἰδοῖ ρα! γθά ἀδίιν 

ΟΡ πητι5, ἃ6 ΒΡ] γ τ8}} δα ρίοπεϊα δὰ Ρ᾽ θη ἰβϑί μι ἢ 
Ῥ ΒΘ Εἶμ. Οὐ Βοϊαΐ, 56, 51 5115 (Ἰβοῖ ρυ]5. [8}}15 
Θναβουῖξ, ἔππὶ ἀριι ΠΟΠΉΪ 65. [ἘΠυγτι ΠῚ ΘΟ 6 ΡΡ 6 ΠῚ, 
{ππὶ ἃ ΟΠ γῖβίο. Θχ᾿ πηΐὰ8. ΘΟΓΟΠἃ5. ΘΟΠΒΘΉ [111], 
4υδπαοαυ θη [ἀπλι|05 1ΠΠ1π|5, ν 6], αὖ γθοιίας αἰ- 
οὰ πη, ἔναῖνθβθ, σαδηίο οἱ πὰς νοοθ αἱ ΟΠ βίιις ἡγαίη. τ. 
νοἹεῖε, ἀἢΠΠσθπτῖα ἂς ον σὰ δ ροὶς ἰρϑὶας. οοπ- {9 
5ΟΓΕΟ ἀἶρποϑβ. 

ὅ, Βοα δὲ αἰϊιαὰ ρυωίογοα σοηβι ἀθρθηλιβ, σιοα 
51 πα ]115 Θναβο νυ «ἰἸβο ρα 5. ὁ} ᾿ρϑίιι5. ᾿πϑεϊταεῖο - 
πη], ᾿ππ Θ ἢ (ἃ 51} Πλὰ Ἰ [ΤῸ Ἱμαϊοὶϊ {θροῦν ἰη-- 
ἀ6]6}}}}15 ἱριῃοιἶ πα σΟΥ ΠῚ ΟΥ̓ ΟΪ5 ΤΥ ΓΑΓ ΠῚ ΡἘΠ]]-- 
00. ΘΟην ΘΠ, ΠΘῸ 511 πιο ο ριιάονο ἃ οἰ ο πα τι5 
ΘΟΡΆΠῚ ἘΠΊ ΘΙ5Ὸ ΟδΡ] ἔτι} ΘΠ Π6,. ΨΘΓΙΙΠῚ ΘΕ Δ ΠῚ 
Ῥιυιηϊθπάτια 511. {Ππ6|6 ἰρίταν" δι, ας ρυφοορίον ἀἰ- 
50 ΠΡ. τ ΠῚ δύῃ ὈΘΠ Θ᾽ ΠΙΟΓΑ ΓΙ ἃ ΠΟ ΓἰΘϑ 1} ο550 
Π0 1: ἢ Ἐὰ ἃἸϊοαΐ πιὰρ βίο ποπ ΡΥΟΓαιτὰ οὶ αἰ - 

τοῦ. Αἱ Μϑ5. ᾽ξ ἴπ σοπίοχίι, Ηἰς Ἰοσὰς Ῥάμ]ο Δ] 1 ον ἴπι 
Βορ. ῥτῖπιο Ἰορίταν, ποπηρο ἰος πηοῦο, αἰσχύνεται αἰσχύ- 
νὴν ἀπαρηγόρητον ἐπὶ τῆς οἰκουμένης χατὰ τὴν τῆς χρίσεως 
χαιρὸν πανγγύρεως, καὶ ἐπὶ τοῦ πανδήμου τῶν οὐρανίων 
ἀθροίσματος, χαὶ οὐχ αἰσχύνεται μόνον, εἴο. ἘΔ Βα- 
Βόπιὶ φιοάας αἰσχύνεται. ΑΙ Μ55. ποηπα}]ῖ αἰσχυνεῖται 
μόνον. 



814 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΕΒΑΒΕΣ ΘΑΡΡΑΒΡΌΘ. ΛΕΘΗΙΕΡ. 

ΒΟΙΡῸΪΠΙ ῬΡαν 85. : ΟῚ ΘΗΪῚ ΔΠΙ0Ὸ. αἰτθι οἰιηὶ. ἃ]-- 

το1Ὸ φοἴαΐοιι ἀθρ οι βία τσθεῖτ, ἴῃ αι νἸΠ1Π ἀϊ- 

5οΙρα]ι5 ποι ξεῖν; 6]5. ἤαοῖπ5 ΡΥ. τ ΟΠ Πηὰ- 

σἰδίνο ΘΟ ΠΗ ΠΟ ΔΓ ; ΠΟΘ ὙΘηΘΠΔΓΟΥ 1: 56 ΡΘη- 

τὰπὰ, 41 ἃ 4αΊ 115. ΓΟ ν ΘΠ Πα}, [ἴΠ 605 Ὀ ΓΙ.) ὙἸΡῈΒ5 

πη πλ {πη1. ΟἸ ΓΘ ΡΟΥΘ Ιου Π 65. τη 1116, Θ ΠῚ ἃ 

δΧ ΤΌΡΙΠῚ ΠαΓΠ ἃ, {πη} ΘΧ ἘΠ|ΠΠ|}ΑΤΘ ᾿Π5Ε ΓΘ ΠΙ15, 

ΟΡ ΑΓ 1} ἰρ511ΠῚ, ἃ 6 ΟΠ ΓΤ) ΟΠ]ηΪ πο 10, τὶ 

5115 αἸβοῖρα]ι5 δὲ ῬΥΌΠῖ15 ἂς πηοάθβιιβ. ἘΊΘΉΪηῚ 

51 τη α 0 80 ΠΟ] 86. [Ὀγοὲ πιασίδίον, αὐ ππιης 
ΟΙΠΠΪΠΟ Πἰπ6 ΠῚ} ΘῸ5 411] ἃ}} 'ρ50 θχϑυοθηῖαν, βιπ46- 

γ6 Ῥθυάποογο : δὶ ν6ΡῸ ἀθοῖου δϑὲ ψ νυ {15 ἀο 1π|- 

5112, Παιιάαιαηιαμ νοἱοῖ, ορὶπου, αἰδοῖ ρα] ηὴ 

51} δ ΘΟΠΓΓΑΥ ΠῚ 5115. ᾿ρ511|5. 51{115. ΠΠΠΘ ΠῚ 

ἣ τοῦ μαθητοῦ φῦρι} 5: Ἐπειδὴ γὰρ τὴν πρὸς ἀλ- 

λήλους “ ἑχάτερος συμδίωσιν εἵλοντο, ἧς ἂν μετά- 

σχη πονηρίας ὃ μαθητὴς, τῶν ταύτης χαρπῶν πρῶ- 

τον μεταδίδωσι τῷ διδασκάλῳ ὥσπερ τὰ ἰοδόλα 

τῶν ἑρπετῶν τοῖς θάλπουσι πρῶτον ἐνίησι τὸν ἰόν ᾿" 

ὡς εἶναι πάντοθεν δῆλον, ἔχ τε τῆς φύσεως τῶν 

πραγυάτων, ἔχ τε τοῦ λυσιτελοῦντος τῷ ἄγοντι, 

ὅτι εὔξεται, καὶ πάντα τρόπον σπουδάσει, ἐπιειχῇ 

τε χαὶ χόσιλιον τὸν ὕπ᾽ αὐτῷ παιδευόμενον χαταστῆ- 
αι. Εἰ μὲν γὰρ ἦν χαχίας χαὶ πονηρίας ἀλείπτης » 

πρὸς τοῦτο πάντως ἄγειν ἂν τὸ πέρας τοὺς παρ᾽ 

αὐτοῦ ἀσχουμένους ἐσπούδαχεν " εἰ δὲ ἀρετῆς καὶ 

δικαιοσύνης ἐστὶ παιδευτὴς, οὐκ ἂν ἐναντίον οἶμαι 

τοῖς οἰχείοις σπουδάσμασι τὸ πέρας ἐπὶ τὸν Γμαθη- 

Ῥδυνθηῖνθ. Τά τ16 ϑτιι15 ΟΠὨῚΠἾ5. ΡΥ θχίιιϑ 5110]8- ὅτὺ τευόμενον ἐχόῆναι ἕλοιτο. “Λπασα τοίνυν πρόφασις τ 
ἴτι5. δδῖ δὲ, 4 νᾺΠ ἃ 5Ρ νΊΠπ8}} βοοίθιατθ ΒΘραγα ῖ. 

Ῥοβίζα δϑί ἁατθη ἰρ5] ο]} σι !ο5. οατιδα Πα1}1|5. ο0Π- 

51Π1, 1πτΘ ρου Πτὰ ἃ[ δοίτιιπη, [Δ] λον ῖι πὴ ΠΟ ΟΠ 6 η-- 

εἶα, σουΡ ρΊ6]α ἃς ἸΠ5Γ4 0115 1161}. ΝῸΠ 6 ΠῚ 

Ῥεαὶ. χορ. Διά Ιν} 15 ἃ ΡΙΟΡΒοιὰ Τλαν 146, βοαιϊὶ φιὶ οιιδίο- 
ϑ: αἰϊιιτιῖ γιἀϊοίιιι ; ααὶ ουδιοάϊπητ, ποθὴ 4] δνοῦ- 

τππ|. ΗἸ δην (αὶ ἔατι15. ἀϑϑι Δ ἢ 1 : ΤΖΕΪ ΒΡ 

ΔΥΘΠΔ ΠῚ ἱΠΟΟΠ ἰδ Π:8. ὨΙΘΠ 15, Ὁ ΠΠ|01} ΞΡ [415 

Ῥοβιιθυιπὶ Πα ἀἀπη θη τι}, {πο ράσο το πτα 10 - 
ΠιιπῚ σα (65, δὲ πη ἴοιι5 ΤΟΥ ΡΘΠ5. ἃ} {ΠΠ|π|5. Π] ΠΩ 

ἀρ τ} 115. Θχοϊαἴα5.. δ θιραοίο [Ὁ] ον, ἀἰβϑοϊνιῦ 

80 4Ἰ5]}1ο11. 

126 ονοαϊοπίϊα τιδονὶιι5. 

ΘΟΑΡῸΣΙ ΧΧΤΙ. 

τ. Οπομο ὁ α] θη} ἴῃ |550}1}}}}}15 ΘΟ Π] πο ῖῖο 

4} 60, 411] 56 5616] 501} 1π|8}} ΒΟοΙο τὶ ἃ6]Π ΠΧ ΟΡ, 

βουνά πα 511, σαοα  Ροτυϊηητι5, ΟὐἰοπἸηλι5. γ86- 

ὙΠ ΠΠῸ ᾿ζουι 46 ΟΡ  Ἰθπτῖα 1Ππ5 ὉΠ ΓΙ ητι5. 56}- 

ἸΠΟΠΘΠ), οἵ το 5106} 1115. ῬτιΟἾ5. ῬΘΥΓΘΓΡΙ ΠΧ Ί ΠΏ Π15. 

πιιης αΠΠἸσ ΘΠ ΕἾπ|5. ΘΧ ΠΟΘ Ώλτ5.,, Οβιθ πῃ ηΠ5116 

4ιυδηίαπι Θχῖσαι ἃ] ἀ5 6 115 ούσα θ᾽ θοἴθοίιη) Ο]06-- 

ἀἸοπεϊαπι δοσιναῖα ἀοοίνπα. Εχ ἰρβα 6] ΠῚ 50 υ]- Ὁ 

Ῥίανα Δ Π|τὰν πηοάτιπι 1ΠΠ|π|5 6 ΠῚ ΘΠ ΠΡ Δ ΠῚ ἦ6ο]α- 

Πονι. 3... να. ΑΔ ΠΟΠΙΔΠΟ5. 50. 65. ἀρΟΒΙΟΪ5. ῬΔα]115, 

6 Μρίογοβ ἄπο ΠΥ οατῃ  ο55. ἑχά εροι. Μοχ Ἰἄοπι 

Οὐάοχ Ν᾽ ο85. οἵ Ἀδβ. ῥγίπηιις ἂν μετέχῃ. αι Ἰοπσο 

ἄπο Μίε5, τὸν ταύτης χαρπόν. ΠῚ ]οπὶ Βορ. ῬΥΐπητι5 

μεταδώσει. 

Γ(οἤϊοοβ ποπη}}} ἐπὶ τῶν μαθητευομένων. 

᾿ πηι Μξϑ. καὶ τὸ τῆς οἰκείας γνώμης σαθρόν. 

» Βαϊ οποδ Βα5}}. οἱ Ῥατὶβ, τῶν τοῦ πονηροῦ ἐφύδων : 

εὔλογος τῷ βουλομένῳ χωρίζεσθαι πνευματιχοῦ 
συστήματος περιήρηται. Αἰτία δὲ αὐτῷ ἀπεδείχθη 

τῆς τοιαύτης Ὑνώμης; ἣ τῶν παθῶν ἀχβασία; χαὶ ἣ 

περὶ τοὺς πόνους ὀλιγωρία, χαὶ τὸ τῆς " χρίσεως 

αθρὸν χαὶ ἀδέόδχιον. Οὐ γὰρ ἤκουσεν οὗτος παρὰ 

τ 
ς 

σα 

τοῦ προφήτου Δαδὶδ, ὅτι Μαχάριοι οἱ φυλάσσοντες 

ἘΡΙΟΝΝ οἵ φυλάσσοντες : οὐχὶ οἵ χαταλύοντες. Οὗτοί 

εἶσιν οἵ τοῖς μωροῖς δμοιωθέντες, οἵ ἐπὶ τῆς ψάμ- 

μου, τῆς χατὰ τὴν γνώμην ἀδεδαιότητος, τὸν θε- 

ψέλιον τῆς πνευματιχῆς τιθέντες οἰχοδομῆς, ὃν 

ὀλίγαι ψεχάδες πείρασον χαὶ βραχὺς χείμαῤῥος 

τῶν "τοῦ πονηροῦ ἐφόδων, ὑφελχύσας τὴν ὑπούα-: 

θραν, διέλυσέ τε χαὶ διε εσχόρπισεν. 

Περὶ ὑπαχοὴς πληρέστερον. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΡ'. 

σ Χ ΚΙ ΄ " « γαῦν γ5 ΄ 
Ὅπως μὲν οὖν προσήχει τὸν ἅπαξ ἑἐνωθέντα 

πνευματιχῷ συστήματι φυλάττειν τὴν ἕνωσιν ἀδιά - 
Η͂ 5... ἜΞΩ τς ᾿ λυτον, χατὰ τὸ ἐνὸν ὑπεθέμεθα. Νῦν δ᾽ αὖ πάλιν 

. ᾽ ὦ -“ , , 
τὸν περὶ τῆς ὑπαχοῆς λόγον γυμνάσωμεν " χαὶ πρό- 

δ τ ἘΠ᾿ ΄ 5» πτν ΄ 
τερον μὲν διὰ βραχέων ἐπελθόντες, νῦν δὲ τελεώτε- 

3 , ᾿ ἡ Ὶ Ἁ 
ρον ἐχτιθέμενοι" χαὶ δείξωμεν, ὁπόσην ὃ ἀκριδὴς 
᾿ Σ ΡΥ ἐπ τυ νσι Β' 
ἀπαιτεῖ λόγος παρὰ τῶν ἀσχητῶν τῷ προεστῶτι τὴν 

» ῃ 3 Σ᾿ --Ὁ . ΦΦΡΥ αἰ ἶ π - 
εὐπείθειαν. ᾽ξ αὐτῆς γὰρ τῆς ἁγίας Γραφῆς πει- 

; Ξ' ὃς 
ράσομαι ταύτης τὸ μέτρον διασαφῆσαι. Παῦλος ὃ 

ἀπόστολος Ρωμαίοις ἐπιστέλλων, “ προστάσσει πά- 

βοῇ Πα ἤτιο5 σόσοβ τῶν... ἐφύδων ποις ἴθ ἡ ο55. πὸ- 

ἄποθιι Μ|55. ἱπυδηϊαπίιν, Οοἶοχ (0]}». 

γηροῦ προπευμάτων, ἐφελχύσας. ΑἸ ἀπὸ Μ55, 

4πὸ πὶ 11 

τῶν τοῦ 

χείμαῤῥος τῶν τοῦ πονηροῦ, ὑφελχύσας. 

ς ἘΔ προτάσσει. Αἴ Ν85 

Ροβὲ Οοᾶοχ (0]}». καὶ τοὺς ἃ 

προστάσσει. ΑἸΙΖυαπο 

τασσομένους χατὰ γε. 



ΘΟΟΝΟΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟῈ, 

Δ’ ᾽ , ε ,᾿ Ὑ σαις ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάσσεσθαι, ἐξου- 
σίαις ταῖς τοῦ χόσμου, οὐ ταῖς πνευματιχαῖς " χαὶ 

τοῦτο ἐκ τῶν ἐπαγομένων ἐδήλωσεν, εἰπὼν περὶ 
φόρων χαὶ τέλους, χαὶ τὸν ἀντιτασσύμενον χατάγε τὸ 
σμιχρότατον τῇ ἐξουσία,τῷ Θεῷ ἀντιτάσσεσθαι ἀπο- 
φαίνεται. Εἰ τοίνυν τοῖς τοῦ κόσμου τούτου ἄρχουσι, 

- ΕΗΣΝ ΒΡ ΈΗ͂ΙΡ νας ΚΙ Κρ -Ρε 
τοῖς χατὰ νόμον ἀνθρώπινον τὴν “ ἀρχὴν εἰληφόσι, 

τοσαύτην ὑποταγὴν παρὰ τῶν εὐσεδούντων ὃ θεῖος 

νόμος ἀπένειμε, χαὶ ταῦτα τηνικαῦτα ἐν ἀσεδείᾳ ἢ 
4. - , » , » ᾿ “" - 

διαζῶσι, πόσην εὐπείθειαν ὀφείλει ὃ ἀσχητὴς τῷ 

παρὰ Θεοῦ χαταστάντι ἄρχοντι, χαὶ “ παρὰ τῶν 

νόμων ἐκείνου λαθόντι τὴν ἐξουσίαν, εἰστέρειν; Πῶς 
.- ἂ' 4 ,»Ἅ - " --» “Ψ«- -Ὁ- 

δὲ οὐκ ἂν ἀντιτάξαιτο τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ὁ τῷ 
᾿ς , Δ δὲ "» 

χαθηγουμένῳ ἀντιτασσόμενος ; ἄλλως τε χαὶ διαῤ- 

ῥήδην τοῦ ἀποστόλου χελεύοντος τοῖς πνευματιχοῖς 

ἡγουμένοις ὑπείκειν ἐν πᾶσι. Πείθεσθε γὰρ, φησὶ, 
" ΄ ΄ - Α ε ΄ 5 "ἢ 1 

τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείχετε. Αὐτοὶ γὰρ 

ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀπο- 

δώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, χαὶ μὴ 

στενάζοντες " ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Εἰ οὖν τὸ Εὶ 
» ἢ 9 , , ' δ ᾽, 

μὴ πρὸς ἀχρίδειαν πείθεσθαι ἀλυσιτελὲς, προσήχει 

μεταδιώχειν ἡμᾶς τὸ λυσιτελέστερον. Τὸ γὰρ ἀλυ- 
σιτελὲς, οἷμαι, μεγάλης ζημίας χαὶ ' μεταμελείας 

χαὶ διορθώσεως ἔμφασιν ἐπιφέρεται. 

“Ζηλοῦν δὲ προσήχει μάλιστα τὴν τῶν ἁγίων εὐπεί- τ Ἴχει μ. τὴ Ὑ 
θειαν, ἣν περὶ τὸν Θεὸν ἐπεδείξαντο, εἴ γε μέλλοιμεν ᾽ Ἴε" μεν; 

ἀρχοῦντι ὑποδείγματι περὶ τὴν ὑπόθεσιν γρώμιενοι Ὕ ΄ ᾽ 
χαλῶς τὴν ὑπαχοὴν ἀπεργάζεσθαι. Καὶ μηδεὶς οἰέ- 
σθω με χρατύνειν ἐθέλοντα τὴν περὶ τοὺς ἡγουμέ- 
νους εὐπείθειαν, ὑπέρογχα παράγειν τὰ ὑποδείγυα- 57] 

τα, χαὶ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπαχοῦ τολμᾶν αὐθαδῶς Δ 

παρειχάζειν τὴν πρὸς " τοὺς ἀνθρώπους εὐπείθειαν. 
Οὐ γὰρ οἴκοθεν δρμιηθεὶς, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν θείων 

Τραφῶν ταύτην τὴν εἰχασίαν πεποίημαι. Σχόπησον 
" ’ ὃ Κύ ἣν » λι Ἢ ὶ Δ " Α γὰρ τί ὁ Κύριος ἐν εὐαγγελίοις φησὶ, τὴν περὶ τοὺς 

ξαυτοῦ δούλους θεσπίζων ὕπαχοήν. Ὃ δεχόμενος 

ὑμᾶς, ἐμὲ δέχεται. Καὶ πάλιν ἑτέρωθι, Ὃ ἀχούων 

Ὅτι δὲ ὃ τοῖς ἀποστόλοις εἴρηχε, περὶ πάντων τῶν 

μετ᾽ αὐτοὺς χαθηγησομένων ἐνομοθέτησεν, ἐχ πολλῶν 
χαὶ ἀναμφιλέχτων μαρτυριῶν τῆς θείας Γραφῆς Β 
χαὶ τεχμηρίων ἐναργεστάτων ἐστὶ παραστῆσαι. 
Ὥστε ἀχολούθως χαὶ ἡμεῖς τοῖς θείοις θεσπίσμασι 

, ᾿,"- ἢ , ΄ ᾿ 
τοὺς λόγους ἐποιησάμεθα, φήσαντες δεῖν τὴν τῶν 

ΑΚ ο5511 γοίυβ ΠΠνον ἀρχὴν εἰλτχόσι. Μοχ ἰάοπι Μ5. 

οἱ 60}}». ὁ θεῖος λόγος ἀπένειμε, ΠΡΙ ὁπ Κορ. βοοιπῆτις 

χαὶ τούτοις τηνι. 

ὁ (οὗοχ  ο55, χατὰ τὸν νύμιον ἐκείνου, οἱ 11 «πόας 
βουτρειπι ἴῃ γοπ τι" ἐπ Ἰλοσς, βοοιιηο κοσιιηζα τηαπη, 

δι 

500 }16] 605. ΟἹ ῬοΙοϑ ΕΠ} 015. ΟἸΠΟΙ 5. ΘῈ ΡΟΥΘ ΠΟ Π- 
{5 1}06 Ὁ, πηι πα Π|5, ἱπ πὰ π|, ΠΟῚ ΒΡ Ι Υ τια}}- 

υ115 ῬΟΥΘΘ ΔΤ] 15. : αἴθ ποο ΟΧ [5 απ ΒΘ π1- 
τον" ἀδοίαγαν τ, αὶ 6 τ υ115. ἀὸ νϑοιῖρα!! Ιοαιῖ- 

τ, οἵα], 41 ν 6] τ  Πἰ Πλ11 ΠῚ ΤΟΙ 5 ροΙ βίαι, 

δαπὶ αν ται Π6ὸ ἰρϑὶ γοϑίδίονο. Πα ι6 5ἱ πα] 115 
παι πα} ρου ποῖ ρΊθι5, Ὁ] οχ Ππιπιᾶπα ἰοσο ρυϊποῖ- 
Ῥάαϊαπι ΟΡεϊπιιουιιηΐ, 11ὰ 50} οῖο5. ο556. Ἀἱοία σα 

σα] τοσ 5 ν  ἶ: ἀϊνίηα ἰοχ, ᾿ἀαδ, οὐνπὶ τὰ ἴπ ἴπη- 
Ρἱοίαῖο ἀοσονθηῦ; 4 παπίᾳ τὰ πάθη) 4]}} ἀβοοία ρυῶς 

ϑίαπαα οΡοάθητῖα ὁ. οἱ, {αὶ ἃ Π)60 ᾿γᾶθθ5 ο0η- 
ΘΠ Πα τι5. οἱ, ἃ} δ] βάτο Ἰορίθιι5. ροιϊοϑίαοπι. ἀσοο- 
Ρουῖς ἢ Οιοπιοίο Ἰσίτιν Τ)6ὶ οὐ παι ηὶ πὸ γὸ- 
5 ἘΠ ΥΠ, 4αϊ γΘΒΙ5 11 τη θυ τον 7 θ᾿ ΘΟ ἘΠῚ ΟἸΙΠῚ 
ἈΡΘΓΙΘ ΑΡοϑβίο!ιιθ {|| 06ὰ Ὁ Οπηηΐ ἴῃ ΓΘ ῬΑ ΈΠΑ ΠῚ 

{δίω.ν, 7. 

6556. 5ρ|Ὑ1{π᾿||Π|}0 115 ῬΓαΟρΟσ11|5. Οὐϑαϊίο, παῖ, “εν. (3. 

ΡῬΓωροσὶτἰς ϑδοιτῖς, δὲ σε οι δοίοίο. Πρ5ὶ δηῖηι 

υἱρίϊαπι ρΓὸ ἀπιηιαϑιις ὉδοίΓὶς, Ταπιχηάτη ταϊίο- 

πθηι Τϑεἰεἰϊιγὶ, τ οππὰ σαιϊο ἰιος Καοϊατι, οὲ 

ποτὶ σοπιθπῖθς : ἐπα 6 ἰοο ὁπῖπι υὐνὶς 6εΐ. 5ὶ 
Ἰσίταν ποη μου θεῖο ορϑά 6 ̓ππι}}6 Θϑῖ, ορογαρτο- 

αἰτιηὶ 5 ὲ ρουβθατΐ ΠῸ5 «πο πιαρὶς χα ροάϊε. Νηι 
τηθὰ (υΐ ἀθπι 5οπίθπεα, ποο αιιο ἀϊοίτιιν ἱπιι}}6, 

πλασηΐ οι] π56ἀπ| εἰδιγ π6 η 11, γϑῖ {τι6 Ραμ ΓΘ πα. 
ἃ0 σου σοπάα 5 σηἰ Ποα ΠΟ πθπὶ Παθ6ε. 
5... Τπιϊϊαπα οδὲ δαίθ μὰ ΠΑ ΧΙ ΠῚ ΘΔ ΠΟΙΌΓΙΠΙ 
οδάϊοπτῖα, αιαπι Π)60 ΧΙ θυ πε ; 51 ἰοπθο 

μος ΘΧχθρο αὐ Θχϑοαιιθπάτιπι Ποία πὶ ΡΙΌΡΟϑὶ-- 
{πὴ τ 6 65, ΟΡ Θεὰ πὰ Αἰ [6 Ῥ άρβτα 6 γ ΘΠ τηιι5. 

Νοήτι6 γΟΙῸ ΘΧ β[{πΠ|6Ὲ ({|56π|8Π}5 Π16. ΟΡ ἸΘ ΠΕΪὰ ΠῚ 
ΡτωΙοοιἶ5. ἀθ) ταπι. 51 ὈΠΠΡῸ νο]θπίθπι, Θχ θηρία 

5] Ἰπΐοτα ῬγΟίουγο, ἀπ ἀθ θ᾽ τα. Πθὸ οἱ Ἰο πε ῖα: 

ονοἸοητία πη ΠΟ πλ  πι]ιι5. το θη πὶ ἀνΓΌσ ΓΙ’ 
ΘΙ ΡΑΓΑΤ ἁιιίθνθ. ΝῸΠ Θπὶπὶ ΡΓΌΡΥΪΟ Πηὰν 16, 564 
ἰρ5ῖ5 αἰν᾽πὶβ ϑουριανθ. πα πποῖιι5. πὰπο ἀἀ ΒΠθιιὶ 
σομηραγαϊοηοπι. Απἰπηδάνογῖθ θηΐπὶ αυϊ ἃ ἀἶοαι 
Τοιηΐπιιβ ἰπ να ησο 5, θ] 46 οὐοάϊοηεῖα σον 5 
5:15 τοἀἀοπάα Ἰοσθη ροηϊῖ. (πὶ στϑοὶρὶὶ θο5, ΠῚΘ 
γϑοῖρὶε ἘΠῚ τλθυτι πὶ 110 ἴπ Ιοοο : Ομ νὸς μα, 
πιὸ αὐ! ; οἱ ηιιὶ νος σρογπὶϊ, τὴ σρογπῖῖ. Οὐοὰ 

τι τ6 πὶ ἃρΟΒ[ΟΠ 5 αἴχῖι, Ἰἀ ἃ ἴρ5ο ἐδ ὁπ πίθιι5 ροϑὲ 

605 τηράδγαμηθη ΠΑ Γγ15. δἰαςιτιπι [τἰ556, οχ 

τπλα {5 δὲ ἐπα} 115 σατο ΘΟ ρα. ΓΘ ΕΠ ΠΠΟΪ 15 
ον ἀπ ἰβϑ᾽ 5116. ἀν Π]ΘΠΓ5. ῬΓΟΡανὶ μοίοϑι, 
Οὐαπι γα [αϊηλι5. ΠῸ5. ΘΪὰ πὶ σΟμν Θηἰοπίον ἐΪ-- 

Νες ἴΐὰ ππὰϊο ἱπίτα γος Νῖβς, οὐχ ἂν ἀντιτάξαιτο, 

ΑἸτ5 Μ5. οἱ απ ἀντετάξατο. 

ΓΟ οὐ χ (ο}}». οὐτὰ δ ο55. μεται, 

ἃ. Μοσοῖϊ νοῖας Προν περὶ τοὺς ἀνθρώπους. 
ίας ἀδιορθώτου. 

17. 

λαμ). τὸ. 
ἦο. 
ἐμιο. το. τθ. 



810 5. ΒΑΒΙΠῚΙ 

νἱπἰβ οὐ σα 15 ἸΟχιιατὶ, οὐππὴ Εἰχ ᾿πη115; ΠῸ5 ϑΆ ΠΟΙῸ-- 

χα} δῦσα Τηϑῖιπὶ ΟΡ θα ϊθπεαηι, Ποδίνδθ. ΟΡ ὈΓδο- 

[δοῖος ουϑαϊοπεῖο ΘΧ ΘΠ θ] αν ΠΟ ἰβΙ ρ515 ΡΓΟΡΟΠΟΙῸ 

ὁρονίθνθ. Οποιηοάο Ἰδίταιν διὰ πὶ 8 ΠΟΙ] ἀθοϊανὰ-- 

χαπς δῦσα ΠομΪππη} ΟΠΘ ἸΘ ἢ ἴα} (ὐπδιονὰ 

ν 181 ΑΡγνάπατα, 48] Κα] θῖν ΟΠ ΠΖιΘγῸ. (11 Π}; 

Ῥατεῖαπι, Ορ65, Ῥοβϑθϑϑίοπθϑ, ΟΟβ ΠΆ[ΟΒ, ΔΙ ΐοΟ5 ; 

τι {π|6 ΟΠ ραν Ἑοπβοθοίανὶ, ἰθυγ απ. ΔΙΙΘΠΔ ΠῚ; 

Ἰοσιιπὰ Ἰσθο τι}; γα [6 1, ῬΑ. ΡΟ 6}. ι- 

ΒΊΟΥ 65, Ρορίοα]α, οἵ θὰ τ ΡΟ Θσ ἾΠῸ5. ΘΟμ Τὰ Π-- 

ται ἱποοιαιποία. Οοπδίάογα {Ππππ δὲ ργομρίο ομὸ- 

ἀϊοηίθιη, οἱ βοπαιιθηΐθιι ἀομγθϑεϊοαπὶ [6] οἰ τὰ το ἢ 

ἃς 4υϊοίθιη, οἱ 6]115 ἸΙόςο δι θ᾽ ΘΟ Θ ΠΊ δ 1π αἰϊθ πὰ 

ἴουνὰ ΦΟΥΠΠ]Π 85, ἀ 16 ΘΡΓΔΙΪΟΠΘΙῚ. 

3. 165 ἀβοοῖδπη ρΘυ ΘΟ ἰ5ϑἱ πλι1 1, ΘΓ ΟἹ] ΒΟΥ}: 
4116 [ΟΠ Ἰοἰτατιβ τι π ]ἀΠὲ0 ΘΟ ΓΘ ΠΡ ΓΟΓΘΠ]ν Τ)6ὶ οαιι- 

58 3 564 το]! τὰ ρουβθαιαπη", Ὑ ΘΗ 1 116 φαϊάοια 

ἴῃ Ῥα]α στ παπι, φΟμ ΟΠ γατα πὶ ἃ 1)60 Ἰοοιπὶ ἃ 

Ἰποο θη άπιηι : 506 ἴατηθ γοσιοπθη πὰπο ἱπναάθηϊο, 

λα πϑιλϊσγαϊ ἴθ. Πυσγρίπην, δ. 1Π|Ὸ χοῦ γαρία, 

Ἰιαιι αι τὰν ἀπίτη0 ΘΟ ΠΟΙ 11, πΘ αι (6 1)6Ὶ οοη- 

51Π|5. σοπα του ταν, 406 ριῸ ΟοἀἸθητῖα 6} πϑηηο αὶ 

Ῥυδομλΐα γθορογοῖ, ααΐῃ. ΡΟ τ15. ἈΠΊΠῸ Ιδμὶ μαποὸ 

ἀπο αο. ̓π]ανίαιαι ἰμ) ανίανιιι. Οπηηΐπαι. παν ἰ551-- 
ΠΙᾺ ΠῚ ΡΟΥ ΤΠ, ΠΟΙ 5616], 504 γυῦϑιιθ. Θἰὰ πὶ ἃ 

Οδνανονι. τ θὸ Π]αῖα τι. Οὐπαι. ΘΠ Ϊ ΠῚ 561}6] 5ια- 

τὐΐϑδοὶ 6 ομοάϊνο, Ἰὰμὴ ποὴ αἰθπ θαι, 14 

(6 586 ἀδοουύπονοῖ Πθιι5, 564 τι σατο ηθ ̓ ρ56 ρει- 
(δοιἰσϑι πιὰ τὶ ἀὸ ποι! ρατατῃ ΟὈ θα Ἰδητϊᾶτη ρυωϑία- 
γοῖ. Ελ᾿ δαμι ΟἿ» οαιιβαλη ῬΟΒΕ Θη10 ΛΘΟΙΌΙ. Π]λτι 

15αὰο, ἀἸιτα ποῦ ρ θΘολτ]οηἶ5 ἃς Πα δὶ ᾿γθομ τ ἃς 

ἀοπιιηι. Οὐαὶ αὐτο νι ογοῖ {Πππτὰ ἀ φἴαιῖς ΠῸ- 

τδ ΡΙΟΘΡ Ἰθηῖθμ, ΘΧ ΠΟ π θη 16 ραν ἢ ΕΠ 115 

Ἰνο μὰ} 5ρ ΘΠ) δι 5510 η155 δὲ σ᾽ πον 5 ἃ ροβίουῸ5 

Ῥιοραραπαϊ, ἔπτη ἀδιλιμ ΡΟΒΓ 5065 ἴδῃ τὰ5. }|06-- 

ταν ἃ 6 πιπο ἰρϑῖμ ἃ αἰταν πποηΐθηι ἀθάιι- 

οογο, δὲ ΠΠ1Ὸ Ἰαυοϊτουὶ Ἰμηπηοϊανο, ΡΟυΡΟ 116 ἀπιγῖ5- 

51ηὰ Πὰς νόου ἀοοθρία, πηι που τι6 ΠουΡονῸ μ]6- 

αἰβϑίθο, οἵ δ] δι, ἂς τὰ πη πη 10. Δι “τ Π}, 

πϑύσμι. ἱπιροναϊαην, Παια α π νἰποοροῖ, ΠὲθῸ τ 

τηοάοναῖθ [Ὰ}14 τ ΠΟΙ 71} ΠΙΟίτ5. δδὲ τηθηΐο, τ 

ἀπῖμη0 ποὺὴ ΘΟΠΟΙ Αἰ, 5644. τἀπη πὰπι ἀσπαιη ἃ}1-- 

» ἘΔ ὑπόδειγμα τοῖς «τς ἑαυτούς. Αἵ Μ85. ἔτος 

ἴτὰ αὐ οαϊάϊπ5. Οοοχ Ν᾽ ο85, Πα θοῖ 4αοζιιο ἑαυτοῖς. 

Τριάοιι οάοχ ()0}}». προστιθέναι. 

ὁ 5ῖο ἀπεϊψαὶ ἴγτὸ5. ΠΡτΙ. Ἰ 1 καὶ τούτοις. Οοάοχ 

(1}. χαὶ ἀντὶ τούτων, ἐΖ Παγιηι ΓΈ πὶ ἰοοο. 

ἃ Βερ. βοουμτι5 υὑἱὲν τὴν οἰκείαν εὐπραγίαν. Οὐἤοχ 

ΟἹ}. ρυὸ ἀνάπαυσιν ᾿αγοῖ ἄνεσιν, 

ὁ ΒορΡῚ βοοαπάιβ οἵ ἀιιανιιβ χαταάλιμισι τ μὲν τὴν, 

«οοονὶι Ῥαϊαςκιίπαηι, Βος. τον τις ΘΓ ΟὝ1ΠῚ χχταλαυ- 

ΟΕΒΑΒΕΝ ΘΑΡΡΑΡΟΟ. ΛΆΘΗΙΕΡ. 

ἘΠῚ ας ᾿ τ 
ἁγίων περὶ τὸν Θεὸν εὐπείθειαν υὑπόδειγμα τῆς 

᾿ Ν -Ὁ - - 

περὶ τοὺς προεστῶτας ὑπαχοῆς ἑαυτοῖς προτιθέναι. 

Πῶς οὖν οἱ ἅγιοι τῷ Δεσπότη τὴν εὐπείθειαν ἐπε- 
δι Ἕ ΝῪ ,ὔ ᾿ ΕΣ ξ ΓῚ ᾿ , 

δείξαντο; Σκόπησόν μοι τὸν Ἄδραλυ. χελευόμενον 
΄ “ ͵ 

χαταλιμπάνειν οἶκον, πατρίδα, περιουσίαν » χτήνα- 
- Ἂν ι δὶ 

τα, συγγενεῖς, φίλους, “ χαὶ ἐπὶ πούτοις διώχειν τὰ 

ἐναντία, τὴν ξένην, τὸ ἀνεπίγνωστον, τὴν πλά- 

ἰφῚ 
Α ΄ “ ΄ ἣ 

νην, τὴν πενίαν, τοὺς φόδους,, τοὺς κινδύνους, χαὶ 
ΡῚ -“ΨῬ " 2 ι 
ὅσα τοῖς ξενιτεύουσιν ἕπεται δυσχερῆ ᾿ χαὶ ἀμελητὶ 
« Α δ ς Ν ΄ ΑΥ ΠῚ ΑΥ ΕΣ ὑπαχούοντα, χαὶ χαταλιμπάνοντα μὲν “τὴν οἴχοι 
εὐπραγίαν καὶ ἀνάπαυσιν, ἀνθαιρούμενον δὲ ταύτης 

ἸΡΑ ίρς το τὸ δε ες δὲ βο  ν ᾿ τ ΤῊΣ 
τὴν ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς ταλαιπωρίαν χαὶ ἀλην. 

ὋὉρᾶς ἀσχητὴν ἀχριθέστατον, χαὶ τῆς χοσμιχῆς 
ΡΝ 2 , Ἀν ον ἈΕΕ ἢ 53.» 
ἁπάσης εὐημερίας διὰ τὸν Θεὸν ὑπερόπτην : ̓Αλλ 

ἐπίωμεν τὰ ἑξῆς. “Καταλαμβάνει μὲν τὴν Παλαιστί- 

νην» τὸν παρὰ Θεοῦ ὑποδειχθέντα τόπον εἰς παρου- 

χίαν" λιμοῦ δὲ καταλαθόντος τὴν χώραν, εἷς Αἴγυ- 

πτον μετανίσταται, χἀχεῖ τῆς γυναιχὸς ἀφαιρεθεί- 

σης, ' οὐ μικροψυχεῖ, οὐδὲ ταῖς οἰκονομίαις τοῦ Θεοῦ 
Ὁ " Σ : ; 

χαταμέμφεται, ὡς τῆς εὐπειθείας τοιαύτας ἀντιδε-- 

χόμενος ἀμοιθάς" ἀλλὰ πράως χαὶ τοῦτο ἤνεγχε 

τὸ πάντων βαρύτατον ἀδικημάτων ἀδίχημα, οὐχ 
ΤΡ ΣΝ πον νὴ ον ΕἾΕν Ἐπ ετ 
ἅπαξ, ἀλλὰ γὰρ καὶ αὖθις ὑπὸ τοῦ Τεράρων βασι- 

λέως γενόμενον. Κρίνας γὰρ ἅπαξ ὑπαχούειν Θεῷ, 
ΞΕ ΡΝ ἘΣ ΑΣ ἐπ ὑῆρϑς Ξ Ἔ ἮΝ ἘΠΕῚ Ξ 

οὖχ ἐσχόπει τί ἐπ᾽ αὐτῷ οἰχονομεῖ ὃ Θεὸς ἀλλ 
5 ΑΘ ΣΦΕ θα ρόδο ς 
ὅπως αὐτὸς ἀχριδεστάτην χαὶ ἀνεπίληπτον τὴν 
« ᾿ ΄ ν “- 

ὑπαχοὴν εἰσενέγχηται. ὅΔιά τοι τοῦτο χαὶ τὸ τελευ- 

ταῖον λαμθάνει μὲν τὸν παῖδα τὸν Ἰσαὰχ, μακρᾶς 

εὐχῆς καὶ πίστεως ἀθλον χαὶ δώρημα. ᾿Επειδὴ δὲ 
ὍΚΝ ΜΝ μ᾿ ὁ εν 9 [4 , “ ΩΝ, 

ἑώρα αὐτὸν εἰς ὥραν ἡλιχίας προδαίνοντα, χαὶ ἐλ- 
δαδεν, τ ΛΒ ΩΝ -- 

πίδας ἀγαθὰς τοῖς γεγεννηχόσι παρέχοντα διαδογῆς, 
ταὶ τας 

χαὶ τῆς μετέπειτα τοῦ γένους συστάσεως, τὸ τηνι- 
ες ἢ : 3 

χαῦτα μετὰ τοσαύτας ἐλπίδας χελεύεται παρὰ τοῦ 

Θεοῦ ἀναγαγεῖν αὐτὸν εἰς ὄρος ἢ ὑψηλὸν, χαὶ χατα 
μ τῇ ΤεοΡ 

θύειν τῷ δεϑωχότι. Δεξάμενος δὲ τὴν ἀπότομον ταύτην 
φωνὴν, χαὶ τὴν φοδερὰν λειτουργίαν, χαὶ τὸ τῆς 

, ͵ » , 
φύσεως ἰσχυρότερον οὐχ ἐπίταγια μόνον ἀλλὰ χαὶ 
ἄχουσμα, ὅπως πράως ἤνεγκεν, ὅπως οὐχ ἐξέστη 

ἢ ΄ «' . ΄ " ΤῊΝ 5 
:- τὰς φρένας, ὅπως οὐ χατέπεσε τὴν ψυχὴν, ἀλλ 

“ “ ΝΥ (2 ͵Ὰ ,“᾿ . , 

Δ ὥσπερ ἄρνα τινὰ καταθύειν μέλλων, οὕτως ἠρεμαίῳ 

Θάνει μὲν τὴν, αἀνεπῖξ ἐπ Ῥαϊωειίπαπι, οσοιραὶ Ῥα- 

ωαειίπαπι. {Π{πὰ βουιρίανα γογὰ 51{, πιόβοῖο : 564 ὃχ 

αἰναζηο. 5οπ θα Πα πὶ 5α 15. ἸΠοπθαμη Ποῖ ρόδβα ἀτθὶ- 

τὸν. Νοχ (οάοχ (Ο]Ρ. ἐνδειχθέντα τόπον. 

ΓΒΘα, του τι5. οἴ 61 οὐδὲν μιχροψυχεῖ. ΑΠῚ ἄπο 

Μ55. οὐ μικροψυχεῖ. Ῥτο ἀφαιρεθείσης ἴῃ  οϑ5. Ἰο στε 

ἀφαιρεθε 

ε ἘΔ διὰ τί τοῦτο. Αὐ Ν35. διά τοῖ τοῦτο. 
" (υάοχ (οἱ. σαπὶ γ᾽ οβ5. ὑψυλὸν λίαν. 
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καὶ ἀταράχῳ φρονήματι " τὸν ζυγὸν τῆς ὑπαχοῖῆς 
ἐπιθέμενος, ἤει σὺν τῷ παιδὶ, τὸ προσταχθὲν ἐχ- 

πληρώσων, οὐδὲν οὐδὲ ἐν τούτῳ πολυπραγμονῶν 
τὴν τοῦ Θεοῦ χρίσιν, οὐδὲ μεμφόμενος, ἀλλὰ τὸ 
οἰκεῖον σκοπῶν, ὅπως ἂν χατὰ μηδὲν τὴν ὑπαχοὴν 

παραλύσειεν. Οὕτω τοι χαὶ λαμπρὸν ἤρατο στέφα- 
νον, τῇ οἰχουμένη στήλη πίστεως χαὶ ὑπαχοῆς 

νἐδρυνθείς. Ἔνῆν μὲν οὖν χαὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων 
τῶν χατὰ παλαιὰν ἱστορίαν διαλαμψάντων τὴν εὖ- 
πείθειαν διελθεῖν, εἰς παίδευμα τῆς τῶν ἀσχητῶν 

“ ἀναμφιλέκτου ὑπαχοῆς "ἀλλ᾽ ἵνα μὴ μαχρὸν τὸν Β 
λόγον ἀπεργασώμεθα, ἕχαστον τῶν παιδεύεσθαι 
βουλομένων τῇ ἀχροάσει τῶν ἁγίων ᾿Γραφῶν παρα- 
πέμψαντες, αὐτοὶ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς τοῦ Σωτῆρος 

τὸν λόγον “τρεψόμεθα, δεικνύντες πῶς ὑπήχουον, 

καὶ πῶς ὑπετάσσοντο. ᾿λεγεν αὐτοῖς ὁ ᾿[ησοῦς ἔτι 
τὴν ἀρχὴν τῆς μαθητεύσεως ἔχουσι, καὶ προσδοχῶ- 

σιν, ὅσον οὐδέπω βασιλεῦσαι τὸν Δεσπότην, καὶ 

ὑπολαμθάνουσιν, ὅτι χαὶ αὐτοὶ χαμοῦνται μὲν οὐ- 
δὲν, οὐδὲ χινδυνεύσουσιν, οὐδὲ χοπιάσουσιν, συμθα- 
σιλεύσουσι δὲ Χριστῷ, χαὶ τῆς βασιλικῆς δόξης χαὶ 
θεραπείας χαὶ τιμῆς συμμεθέξουσι. ΚΚαὶ τοῦτο δηλοῖ 
“ μὲν Πέτρος ἐπιτιμῶν τῷ Ἰησοῦ, ἡνίκα περὶ τοῦ Ο 

οἰκείου πάθους ἐποιεῖτο τοὺς λόγους. Προσλαθόμενος 

γὰρ αὐτὸν, φησὶν, ὁ Πέτρος, ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐ- 

τῷ, λέγων " ἵλεώς σοι, Κύριε, οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦ-- 

το᾽ χαὶ δεικνὺς ταύτῃ, ὅτι ' οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν προσε- 

δόχα δυσχερές" δηλοῦσι δὲ χαὶ οἱ υἱοὶ Ζεδεδαίου 

ν μητέρα παραχαλοῦσαν ὑπὲρ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ 
προσαγαγόντες, ὥστε τῇ ἐχ δεξιῶν χαὶ τῇ ἐξ εὐωνύ- 
μὼν τιμηθῆναι χαθέδρα. Εἰ γὰρ μὴ αὐτίχα μάλα 

βασιλεύειν αὐτὸν ὑπελάμδανον, οὐκ ἂν τοῦτο ἐτόλ- 

μήησαν αἰτῆσαι, τὴν ἐχ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς ἐν οὖρα- Ὁ 
νοῖς χαθέδραν τοῦ Σωτῆρος ὅ διανοούμενοι. 

Τί οὖν ταῦτα προσδοχῶσιν αὐτοῖς χαὶ ἐλπίζουσιν 
ἔλεγεν ; ̓Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾷς ὡς πρόδατα ἐν 
μέσῳ λύχων. Καὶ οὕτω πρᾶγμα ἐναντιώτατον τῆς 
οἰχείας ἐλπίδος ἀχούσαντες. οὐχ εἶπον, ὅτι ἐφ᾽ 
ἑτέραις ἐλπίσι προσήλθομεν, καὶ ἐναντία τῶν ἐλ- 
πισθέντων προστάσσεις ἡμῖν; Ἄνεσιν προσεδοχή- 

4 ἘΠῚ τὸ ζυγόν. Αἱ Μ85. ἴγὸ5 τὸν ζυγόν. 
»  ρίογοβ ἔγοβ ΠΠΡυὶ οπὶ ΚΝ ο55. ἱδρυνθείς, Ἑαλεὶ ἱδου- 

θείς. 

“ Οοάοχ (0]". ἀναμφιθόλου ὑπακοῆς. 
Φ Δ οϑθιῖ γοίυβ ἸΠρὸν λόγον τρέψομεν. ΑἸ ἄτι Μ5. 

τρέψωμεν, ΑἸτιις Μ5, οἱ οὔτι τρεψόμεθα. 
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4ύθπι πηδοι 1118, 5150. «αΐοῖο δὲ ἱπηρογιινθαιο 

ΔΠΐπιο, ἱπηροϑι[0 510] ον Ἰοπεῖα ἤιρο, Πὰς οἵιπὶ 
ΠΠο,. οι ἱπηρογάζαπι {πϑυαϊ ΦΧ δι θιι5, Ἀ1}}}] 

ΡΓορίοσοα. δὶ {ποίαν οὐγίοδο ρΟΥν Οϑ 58 Π5.. 
ΠΟΩτ6 ΟΠ πο η5 46 60, 566 δ διπιπὶ ἰρ5ῖ15. οἵ- 
(οἴτιαι. πβρί οἴθηβ, αὐ πὸ ἈΠ}1ὰ ἴῃ τὸ ΟὈΘαἸοπεαπι 

Ἰπίν σουοῖ βιαην. δῖο ἔσίταιν 5ρ᾽  πἀτἀὰπὶ ΘΟΥΌΠ ἃ ΠῚ 

σοηβοάυτι5 6δ, ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΑΥΉ ΠῚ ΟΥ̓ΘῚ ΘΟΠΒΕ ΓΒ 

ἴρ56. Παοὶ αἴψιθ ονοαἸ θη εἴα. οο πη πα, ῬοΙΘ 

«υϊάφθιι γο  φαουιιην Θιϊα πη} 58 ΠΟΙΟΥ ἢ}, 4 ἴῃ νὸ- 

τουὶ πἰϑίονία οἰασιιολιπι, Οοα Ἰ πτα ἢ ΟΠ] ΘΠ10- 

γα. τὶ ΟΡ  Ἰοπτῖα οομ νἀ Ἰο 015 ΘΧ ΡΘΓ5 [Ογπηα- 

γον π᾿ ἀϑοθιῖδ : 561 πὸ ογατ]οΠ 6} ἰοηρσαΠ [ὰ- 

οἰαπιιι5. πΠ} ΠῚ ΘΠ 116 πες ἀἰβοθυθ νοϊθπίθηι δαὶ 

58 Γὰ5 ΠΟ 5. ἀιιβοι! τα πεἰλ5. ΓΘ 6 ἢ 65, 051] δά 

ϑουναῖουῦ δ ποϑινὶ (Ἰβοῖ θυ 05 5Θυ ΟΠ Θ πὶ ΘΟην  υ6- 

πλτῖ5 ; οϑίθπϑυῖ, (που Ἂο οΡϑάϊονῖπι, φιοπιοάο- 
νὸ [που ϊην 5α] 11. ΤΊΘΟθαι ᾿ρ515 } βι15,. οὐμπ χπι {65 

δάϊηιο ἴῃ 6715 αἰδοῖ ρ! πὰ οϑβθηῖ, ΤΟ ΠΝ τ 116 ἃ γ- 
Βἱτρασϑητα" [ἀπ πὶ ΠΟΤῚ 8 Π}} 81} ΓΘ ΠΔ ΕΠ 1Π}, ἀ{- 

ἀπὸ οχἰβεππᾶνθηΐ 56. Π1}}}] ΡΟ ΡΟΘδ.ΓΌ5, 500} {|Ὸ5 

πα1}1ὰ ρϑυΐοι]α, πα}}15. πη ] οϑεϊῖ5. ἁἰΠἸοῖθπο5, 5ο 

γΟσΠΔ Πα 8 οἰπὶ ΟΠῖδίο, ἴθ 'π γΘρΆ} 15. Ρ] ον 

οαΠβάιιθ δὲ ΠΟπου 5. ϑοοϊθίαἴθηι. νθηΐιγοβ. Αἵ- 

46 αὐ πος ἄδοίαναι Ῥϑίνιιβ, οιπὶ {6511} 46 51ἃ 

᾿ρδίτιβ. Ῥαβδίοπθ νουθα [οἰ Θπίθππὶ ἱπογο ραν : 7 5- 

σιαποης θπῖπι, πα υτ, θέηι Ῥίγιι5, οῶρὶ! ἐποῦθ- 

Ράγε {ϊζιιπι, ἀϊσεπς : Ῥτορίεῖιι5 οἷς εἰν, ])οπεῖπο, 

ποι ογὶζ εἰὶ ᾿κοο, τα νου] 5. οϑίθ 65 π28}} Π1Π1] 

ἅτ πη] οϑιὶ διιϑρι σα τι. 56. {π||558. : [1 ΟΊ 6 

ἰάθη ἐθοίαγαηι δὲ ΠΠῚ Ζοροά αἰ, αὶ ἀθρυθοα λαμ 

ΡΓῸ ἰρϑὶβ. πιαΐνθαι ἈΦά τους δα ΠΟ παιπι, Ὁ} 

ποποῦὸ αἰ οουοπ αν 5θ θμϊ ἃ ἀθχινθ δὲ ἃ 51η1- 

55. Ετοπΐπι ἰδὲ οἷτο δἀηηοάτιπι. γΘΡΠΆΓΙΡΙΙΠῚ 

διιπὶ χα βυϊπιαϑϑθπῖγ ΠΟΙ ΓΙ 6 ἁυιϑὶ [πίδϑεπε 1ἃ 

Ροβιυϊανο; ΦυΐρΡ6. Οἴμπὶ ϑθϑδίοπθι ἃ ἀἰοΧ ιν ]5 Ρὰ- 

εἷς ἴῃ οαἶο αὐ ϑουναίουθηι. θΘΡΠΠ ον Θ 1π|6}Π}66- 

τη. 
ἡ. Οὐἱὰ Ἰρίταν ᾿ρ5ῖ5 [νδϑο ΘΧϑρθοί ΠΕ Ρι5 ἃο 5Ρ6- 

τη εἰ ιι5 ἀϊοο αι} Δίοοδ ὁ50 πιο θο5 σίοι ον ο5 

ὅτ πιϑαϊο ἱμρονιίην. Ἐλ τὰπηθῃ τὸ ἀυιάἰτὰ 5ροὶ διὸ 

τὐαχίαιθ σοπγανα, ΠΟαι ΠῚ ΓΟΘρΡΟπεθνης ς 
Αοοοϑϑουδιηιι5 ΟὉ αἰϊαθ 5065, δὲ τὰ σομίνγανα [115 
418 Βρογαν πηι5,) ῬΡΈΘΟΙ ρΙ5. ΠΟ ἷ59 Οὐαὶ ἃ αυΐο- 

ὁ Ἀπεφαὶ {γὸ5 Πρτὶ μὲν χαὶ Πέτρος. 

ιὕπι5 Μ8. οὑπὶ οβ5. οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ΠΟ᾿ά ἐπὶ ἅτ 

Μ.5. τί δυσχερές. 

κ δῖς νοογος {υαίαον Πἰρεῖ. ἘΜ οὐ διανοούμενοι, 

τας, 

Ια. τὸ. 
22. 

Δαιιμ. τὸ. 

τθ. 



Ια. 
9. 

Δίαωιελ, 

ι8. 

“ει.5. 

«Ἴοαπ. 

τᾶς 

3΄. 

10. 

421. 

δ18 

ἴθ ΠῚ ΘρΡΘΥΑΥ Π}115, δὲ ΘΗ 15 δὰ ρΡεγουϊα 9 ἔχϑρο- 

οἴανίππι ΠΟποΓ65, εἴ τὰ 1π[615. Ἰσποπη ηἶα59 Β6- 

ΘΠΌΠΙ 5ρδυαν  Π1115; ΟΥ τὶ τ [5 ΘΠ.11᾽, ΟΠ ΠΙ ΠΠΊΙΙΘ 

ΘΟΡΥΪ 5115, 1065 ΝΙΒΗ Πουιὴ αἰ θριπε, ἴα πη- 

οἰδὶ Πῖβ {8 ἀἰχίπιβ, Θ᾽ Όγα. ἅ}1ἃ σγαν Οὐ 1|6 
απ ϊογαπῖ, νϑῖατ {Ππ4 : Τγαάοπεέ ὑὸς ἔπι ἰγίθτι- 

ἰαϊίοπες, οἱ οοοϊάθηξ νος, οἱ γι {ἰς οαϊο οπιπῖδτις 

δοπίϊντις ργορέοτ' πιοπιδτὶ ππθιιπι. 1 αὐ ργαοίάες 

δὲ τεδὸς αποθηιϊγιὶ ργορίθν πιθ. Τδητιθ οτιπὶ [Πιὲρ 

οὐ ηΐὰ ῬΓδθΙ θυ ΘΧϑρθοι ΠΟ Ποπι Δι ἐν 5βθηΐ, πη 6 πὶ 

ἱπῆθχα πιθπτ5 συν ῖσθ, 50 ᾽ΠῚ Ππ|611Π|, ΔΠΠηῸ- 

4116 ἃἸδοῦὶ δὰ ρμογίσιϊα, δὰ ἔονα, δ φοπεμμηθ 185, 

δὰ Ἰαρϊἀαποποβ, Δ ἤσστα, δα ᾿σποιηίπίαβ, δὰ 
ΘΓ 65, Δ νυ ὰ5. ΤΌΤ Ε5. ῬΓΟΟΘΘ5ΘΡΘ. [Π|0 ΘἰἸᾺ ΠῚ 

Μιδοο θυ αἰθυιιηῖ ἰδοῦ τα τὰ πα, αἱ ΘΑΥ 5] 5 ηΐ, 

ΘροΡΙμ 46 ἀϊθηι [ϑϑέμμι 5ρ] 6 146 τη, οἴμπὶ Πὰ- 

ΒΓ βιιπὶ ἀἰσηὶ, 41 ἤεγοπε ΟΠ ΥἸβεῖ ρα βϑιοπαιπὶ ρᾶν- 

εἰεῖρε5. Οαμάοναπε δπῖπι, παῖ, φιοα αἰϊατὶ ἰια- 

δἱεὶ διιπί ργο πιοηπιῖτιθ ἱρσίιις. σοπίππποίϊαπι μαιὶ. 

Ἐχίρίταν ἃ} Θο, 4] βεοιιηάπιμη Πδιιπὶ ἀβοθία δϑί, 

αξ 510. ργδίθοιο πᾶπο ριθϑίοι θα! θπείδηι. ΟΠ νὶ- 

8[1|5 δῃΐπὶ δ] θῖν ἀἸβοῖρα]οβ, αὶ Πα] 15. νἱνθ παι κ6- 

ΠοΙΪ5 φασιηηαπι [ογτηδπι Ποπα  ΠΙθιι5, 5 οστὶ ἀπίθα 

ἃ πος. ἀϊοίαμη εϑῖ, σε! παιθνθῖ. ΝΠ ργοθοϊα5 

ΠΪΠῚ] αἰϊιὰ δϑὲ πἰϑὶ 15. 4] ΡΘυβοπαπὶ ϑουναῖο 5 

ϑαϑι ποῖ, οαπῃ οἵ Ποῖ Ππομηϊ πιιΠ] 4116 [ἀοἴπι5 51} πη6-- 

ἀϊαῖον, οὲ Τ)6ὺ οἴϊξοεγαϊ βα!αϊθπιὶ ΘΟ Π, πὶ 510] 

Ῥαγθηΐ. 

ὅς ΑΙΖα6. Πποο ἃ} ἴρβο ΟΠυϊσίο ϑἀοοθμμῖ, αὶ 
Ῥοϑὲ 86 Ῥεδίνγιιμι ἘροΙΘβδθ. ϑι188. ῬΆΒΓΟΡΘ ΠῚ ΘΟΠΒ1]- 
τα τ Ῥϑισα δηληι, ᾿π4α]:, αἰἰἰοῖς πὶ ρῖπις Πὶς ἢ 

Ῥαξοε ονὸς πιϑώς. Αἴάαθ διϊδμι ομμη 5. [5 

Ῥαϑίουιθιιβ ἃς τη δ ]β Γ5 θα μλ θη ΡΟϊδβίατθπι {ὙῚ- 
λῖε, Ἐὼλ πα] 15 στϑὶ ἀρ απ ΘΠ ΠῚ Θϑῖ, {104 ΟΠ Π65 
Ρουϊπάθ αἴχψιθ 116 ᾿ἰσεπὶ δὲ βοϊναηι. {1 Ἰδῖπν 
οΥῈ5 οΡιθιη ρογᾶπε ράϑίου!, ῬΟΥ ΘΠ 65 ΦΙΔΟΙΠΏΠ 16 
να δὰβ ἀπχϑεῖ : ἴἴὰ 1ἰ αὶ βθοιπάπη Πθῖι πὴ ἃ5- 

5. ΒΑΘ ΠΘΈΒΑΠΕ 

οδίδο διιπῖ, ρυρίδοιβ ουβοα! ἀθρεμι, πϑαιᾶ- 
4πὰπ ΟαΡΙΟϑῖ 5. θυ βου Δ Πτ65. ΘΟΡΓΠῚ Ρυοορία, 
4πᾶπάο ΠΠρϑνὰ δῖιπὲ ἃ ρθοσαῖο, 564 οπηηὶ Αἰδον]- 
ταῖθ αἴχιιθ ϑιυιάϊο ᾿τρθνυαΐα θχ ρΙθηῖθβ. Οπθμδά- 

τιοάπιμη δπΐπι ἴθ ον Πα Υ τι5. ἀπ ἀΟΠ ναι πὴ ἐθ α- 
βολίου πποαιοάιθ Ἀγ εῖς ἱπβίγαιτηθηῖο αὔίταν δα 

" Ἄθρ. βεοιπά 5 εἴ (0]Ρ. ἀτιμία περι αλλ 

σρὺ πεϊπῖα οἰγοιιπιοὶπ 55. ΝΊΟχ ΡΠ Υ͂ Ο55. 

ι6 

βα 
γὰρ παραδώσουσιν. 

1 ἙΔΙΕ εἴ Βδρ. τεγίιις ἐπὶ τὰς ἀγοράς. ΑΠῚ ἄπο 

Μϑ5. οὐπι 58. ἐπὶ τὰς ἐπαγωγάς. ΑἸτι Οοάεχ ἐπὶ τὰς 

ἀγωγὰς. ΠΟΙ ά ἐπὶ ΚΞ σοῖς ΠΡῸῚ εἴ 4111 ἄπο λιθα- 

σμοὺς, ἐπὶ ῥαδδισμούς. ΠΙαά, ἐπὶ τοὺς ῥαδδισμοὺς, ἀεο- 

ΓΑ ἴπ συϊσαιῖς, 

Α΄, ΘΛΡΡΑΡΟΟ. ΛΕΆΘΗΙΕΡ. 

᾿ » --“΄ »"ν ΄ “ 3 -. 
σαμεν. χαὶ πρὸς χινδύνους ἐχπέμπεις:; Γιμὰς ἠλ- 

»Ἂ 
’ πίσαμεν, χαὶ ἀτιμίας " παρεισθάλλεις: Βασιλείαν 

προσεδοχήσαμεν,, καὶ τὸ ἐλαύνει": χαὶ πάντων 
΄ ᾿Ξ ΄ Ε -» 

Ε δούλους εἶναι διαχελεύη ; Οὐδὲν τούτων οὖχ εἰπον, 

λί! ΑΕ ΡΟΣ ἀπ Ἀρε τ  τΘΡΕΙ τ τγα- , 
θλίψεις, χαὶ ἀποχτενοῦσιν ὑμᾶς, χαὶ ἔσεσθε μισοῦ- 

ς πὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομιἁ μου. Καὶ 

ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεχεν 

ἐμοῦ. Ῥαῦτα τοίνυν πάντα παρὰ τὴν προσδοχίαν 
ἀκούσαντες, χλίναντες τὸν αὐχένα τῆς διανοίας, 

τὸν ζυ ἰὴν ὑπηλθον: χαὶ ον αν ἐπὶ πὺξ χινδύ-- 

ἰ ἀγορὰς Ἔστι 

τοὺς του ἐπὶ 

ὙΕΝΟ ἐπὶ τοὺς σταυροὺς, ἐπὶ οὐχ ΕΙΣ οανώξοῦε 

ἐπὶ τὰς 

τοὺς 

ἐχώρησαν ᾿ χαὶ ὰ ὀλ  ΠΟΝῈ προθυμίας ταῦτα 
β “ ἃ ὑπέμενον, ὥστε χαίρειν αὐτοὺς χαὶ ἑορτάζειν 

μετ 

Ὲ αμπρῶς, ἡνίκα ἂν τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήϊἔται 
ΓΣ .} Α 

Ἔχαιρον γὰρ; φησὶν, 

ὅτι χατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀτιμα-- 

χοινωνῆσα! χατηξιώθησαν. 

σθῆναι. Ταύτην τὴν εὐπείθειαν ἀπαιτεῖται ὃ κατὰ 
ἊΝ 5» ᾿ “ἰς ΄ ΠΟΨΨΥ, Η 

Θεὸν ἀσχητὴς τῷ ἡγουμένῳ εἰσφέρεσθαι. Χριστὸς 
ἢττδ δὰ -Σ. κὐξυκο οἷ ΡΠ εἰν οον. 

μαθητὰς εἵλετο, τοῦτον τὸν " βίον, ὡς ἤδη 
; Ἄς το, τς τον ϑίπη 

προείπομεν, τοῖς ἄνθρωποις τυπῶν. ο γὰρ χαθη- 
,ὔ “ 5.ἈΝ ΠΑ͂Ν ΄ πὰ κατ σίρως πε ΒΞ," 5. “9 

γούμενος οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν, ἢ ὃ τοῦ Σωτῆρος ἐπε- 

ψῶὼν πρόσωπον, χαὶ μεσίτης Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων 
Ά ῖ ι ῃ 

Β γενόμενος, χαὶ ἱερουργῶν τῷ Θεῷ τὴν τῶν πειθο- 
᾽ ΣΤ 

μένων αὐτῷ σωτηρίαν. 
πὸ Ξ ὙΣΕΝΣ ΤῸ ὡ τατον 
Καὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ παιδευόμεθα, 

Πέ ᾿ παν ἘΝ Εν εἰἰδυς πες: 
ἐτρον ποιμένα μεθ᾽ ἑαυτὸν τῆς Ἐχχλησίας ἑαυτοῦ 

χαθιστῶντος- Πέτρε γὰρ, φησὶ, φιλεῖς με πλέον 

τούτων ; Ποίμαινε τὰ πρ ἼΞι 8: πᾶσι δὲ τοῖς 

ἐφεξῇ ἧς ποιμέσι χαὶ διδασκάλοις τὴν ἴσην παρέχοντος 

ἐξουσίαν. Καὶ τούτου σημεῖον, τὸ δεσμεῖν ἅπαντας 

ὀμρίος οι χαὶ λύειν ὥσπερ ἐχεῖνος. “Ὥσπερ οὖν 

τὰ πρόδατα, τῷ ποιμένι πείθεται, ταύτῃ τρεπό- 

ὑενα, ἧπερ ἂν ὃ ποιμὴν ἄγη" οὕτω προσήχει τοὺς 

χατὰ Θεὸν ἀσχητὰς τοῖς καθηγουμένοις πείθε- 

α σθαι, μὴ πολυπραγμονοῦντας τὰ ἐπιτάγματα, ὅταν 
ς , ἘΣ Π - " ΝΥ Ὁ ΄ " 
ἁμαρτίας ἡ χαθαρὰ, ἀλλὰ τὰ ἐπιταχθέντα μετὰ 

, , ΝΥ Ὁ 3, λ - 56 

προθυμίας πάσης χαὶ σπουδῆς ἐκπληροῦντας. “Ὥσπερ 
Η ͵ ΕΥ Ά: Ἐπ, . - τω ᾿ γὰρ ὃ τέχτων, ἢ ὃ οἰκοδόμος ἑκάστῳ τῶν τῆς τέχνης 

Γ᾿ , ; ΝΣ ᾿ 3 ΄ ΄ 

ὀργάνων κέχρηται πρὸς τὴν οἰχείαν βούλησιν, χαὶ οὐχ 

« ἘΔ ὑπέ 

ξνον. ι 

εἰναν. Αἱ 55, ἵγεβ. ργίον οββ. ὑπέ- 

ΡΈΜΙΕΙ εἵλετο τοῦτον τὸν βίον ζηλοῦν ὡς ἤδη εἴπομεν. 

Με ῖογος ἄπο ΠΡΥῚ αὐ τπ σοπίοχία. ΚΈΒΗΣ 4υοάια 

τηνοπῖταν πὶ Ν᾽ οβϑῖῖ (οάϊος . Τριάσδπι τά οπε 

διαζῶσι 



ΓΌΝΒΤΙΤΙ ΤΙΟΝ ΤῈ. ΜΟΝΑΒΊΙΟΙ, 

ἂν “ εἴποι τὸ ὄργανον, ὡς οὐ πληρώσει τὴν χρείαν, 

πρὸς ἣν ὃ τεχνίτης αὐτὸ μεταχειρίζεται, ἀλλὰ εἴ- 
χει τῇ χειρὶ τοῦ ἄγοντος " οὕτω προσήκει τὸν ἀσχη- 
τὴν, 

πνευματιχοῦ οἰκοδομήματος συντελοῦν, ἐν πᾶσι πεί- 

θεσῦαι, οἷς ἂν μὴ ὁ ἡγούμενος κρίνη καλῶς ἔχειν αὖ- 
τὸν ὑπουργεῖν, ὅπως ἂν μὴ τῇ τοῦ πνευματιχοῦ ἔργου 
τελειώσει λυμήνηται, τὴν οἰχείαν οὐ συνεισφέρων 

χρείαν. Καὶ ὥσπερ τὸ ὄργανον οὐχ ἑαυτῷ ἐχλέγεται 
ὅπερ ἐνεργεῖν δέοι εἰς τὴν τῆς τέχνης συνεισφορὰν, 
4 οὕτω χαὶ τὸν ἀσχητὴν προσήχει μὴ ἑαυτῷ τὰ ἔργα 
αἱρεῖσθαι, ἀλλὰ παραχωρεῖν τῇ συνέσει καὶ τῇ οἱ- 
χονομίᾳ τοῦ τεχνίτου τὴν ἐφ᾽ ἑαυτῷ διατύπωσιν. 
Οἷδε γὰρ ὅ᾽ γε συνετῶς ἀφηγούμενος ἑχάστου χαὶ 

ἤθη χαὶ πάθη χαὶ ψυχιχὰς ὁρμὰς ἀχριδῶς ἐξετάζειν, 

χαὶ πρὸς ταῦτα χαὶ τὴν παρ᾽ ἑχυτοῦ ἐφ᾽’ ἑχάστῳ 
οἰχονομίαν ἁρμόζειν. Διά τοι τοῦτο προσήχει μηδα- 
μῶς ἐναντιοῦσθαι ταῖς αὐτοῦ διατάξεσιν, ἀλλὰ πε- 

ὡς ὄργανον τεχνίτῃ πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ 

πεῖσθαι ὡς ἁπάντων χαλεπώτατον ἑαυτὸν γινώσχειν 
χαὶ θεραπεύειν, διὰ τὸ προσπεφυχέναι τοῖς ἀνθρώ- 
ποῖς τὸ φίλαυτον, χαὶ χλέπτειν τὴν τοῦ ἀληθοῦς 

χρίσιν ἕκαστον τῇ περὶ ἑαυτὸν προσπαθείᾳ. 1 δὲ 
τ ἢ 

παρ᾽ ἄλλου γινώσχεσθαί τε καὶ θεραπεύεσθαι, ῥά- 
» -“ἷχᾳὧν- , , ὙΣὉ -πτῶ ν 6 ὗ 
διον, τοῦ τῆς φιλαυτίας πάθους ἐπὶ τῶν “ ἄλλους 

χρινόντων οὐκ ἐνοχλοῦντος τῇ ἀληθεῖ διαγνώσει. 

Ῥαύτης γὰρ τῆς συμφωνίας ἐν ἀσχητιχῷ συστήματι 
’ ͵ » ,ὔ 32. Ξ' - 

καθεστώσης, ῥαδίως ἥ τε εἰρήνη ἐν αὐτοῖς πολι-- 

τεύσεται, χαὶ ἣ σωτηρία μετὰ ἀγάπης χαὶ ὁμονοίας 

τῶν ἁπάντων χατορθωθήσεται. 

Ὅτι καὶ τὰ εὐτελὴ τῶν ἔργων μετὰ πολλῆς προθυ- 57ὴ 
μίας αἱρεῖσθαι προσήχει τὸν ἀσκητήν. Δ 

ΚΕΦΑΛ. ΚΙ. 

Προσήχει μέντοι τὸν ἀσχητὴν καὶ τὰ εὐτελέστερα 

τῶν ἔργων μετὰ πολλῆς αἱρεῖσθαι τῆς σπουδῆς χαὶ 

προθυμίας, εἰδότα ὅτι πᾶν, ὃ διὰ τὸν Θεὸν γίνεται, 

οὖχ ἔστι μιχρὸν, ἀλλὰ μέγα, χαὶ πνευματιχὸν, καὶ 
τῶν οὐρανῶν ἄξιον, χαὶ τοὺς ἐχεῖθεν ἡμῖν ἕλχον μα- 

σϑούς. Κἂν τοίνυν Ππ δ γος ἀχθοφοροῦσι ταῖς χοι- 
ναῖς χρείαις ἀχολουθεῖν " δεήσῃ, ἀντιδαίνειν οὐ χρὴ, 
ἐννοοῦντα τοὺς ἀποστόλους, ὅπως προθύμως ὑπή- 
χουσὰν τῷ Κυρίῳ παραγαγεῖν τὸν πῶλον χελεύσαντι, 
χαὶ λογιζόμενον ὡς χαὶ δι᾽ οὺς ἡμεῖς τὴν ἐπιμέλειαν 

“ Βορ. ῥυΐπιις οἵ (0}}». οὐχ ἂν ἀντεῖ 

ἐν αεἰ τοῖς ἱπισινπεοτείτηε. 

ἃ Ψρίογοβ ἄπο Πθυὶ οὐιπὶ Ὑ 055. οὐδὲ τὸν ἀσχγτὴνπ τροσ- 
ἤχει ἑαυτῷ. 

τον. 

τ τὸ, ποπὶ οοπ- 

1, 

819 

δι ι. ἀν τυ π, ποο πη τα εἰοοῖ ἰπδισ θη - 

{πὶ ΠΟῸῚ ΠΒΘῈΝ {ΠῚ} 56. οἱ τιϑεΐ, δ] ἀπιθπὴ {ΠΠι|ὼ4 

ἉΠΠ]ο. ἀν ΠΝ, οἱ το ουαιονῖβ σο  τπὰ πα : 

516 σοην  ηἶ ἀϑοοίαπι, νοι ἱπϑισα πιο τι πὶ αιοε-- 

ἀἰἀτη ἀ{Π|Ὸ ἀν ΕΠ οὐ ἀκ ὡρα Π ταὶ Θρὶ ν᾿ τὰ] 6 γον - 

οἰοπάσιμι, ἴῃ Ομ 15. οὔθ ᾽νο, ἴθ “)ιι5. ὁἾ1ι5 

Π} δι θυ τι ΡΥ τοἴδοια5. [πα Ἰοαν θοπαιπὶ ἀ [α1ι-- 
ἀἀ}}}}6,. πὸ 5ἱ διιὰπι ἰρ5ῖι5 ορόναπι ποῖ οσοπεα]ουῖξ, 

5Ρ᾽ ΡΠ Γι} 15. ΟΡΘΥ 5 ῬΟυ Γθοιοπθ πὶ σου πὴ ρας, ἘΠῚ αΐ 

᾿π5 ΘΠ τ} ΠΟ 51} 1051 δ] σῖε ἀπο [Ἀοΐοη- 
ἄτιηι 651 αὐ ἀνίθη [να πάη : 

Θ5 ἀϑοθίδ Π) ΠΟΙ 51} }1051 Ορογὰ 46] σονο, δο ἰπ- 

5{{π||Π0Π 6 5111 θυ θητῖαΣ. ἃς σα ον παιίοηὶ αὐτὶ-- 

[ἰοῖ5 ρϑυμπητουθ. ΝΟΥ: θαΐμ ἀυΐ θυ δηΐου ργω- 
51, 1ΠΠΙΠΙ5Ο Ὁ [πἸ5 6 1|6᾽ ΟΕ ΠΟ 65. δὲ ἃἰΠδοῖαιθ. δὲ ἈΠ] Ϊ 
Ποΐτ5. αἰ σθητου Θχαϊνοῦθ, οἱ αὐ Πῶς ϑυπιπὶ 

Θεά Πλ ἢ 5 θυ ΐαπι ἴῃ ποι 116 ἀοοομμηοεανο. 

ἴα Οροτα ΓΘ μὴ 

Οὐοοῖνοα. Πα]Π]Ομμ 10 δι 6115. δίαια5. ἀἀνουϑαπ- 

ἄπαπι, 5641 ριῸ σονρῖο ονθ θη τη}, ΤΠ) ΟΠΊΏΪ ΠῚ 

6556 (ΠΠΠΠΟΠ]]}Πλὰ 1}, 56 Π1Ο Ἰρϑῖιηι ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΙῸ ἃς οἵι- 

γα 6, ΡΙΟΡ[Θυθα πο ἸΠ ΘΟ ΉἾ 15 651 ΠΟ μ}  Π [ν115 51} 
ἈΠΊΟΥ, δὲ ΕΠ] γ6. «ιια]ἀ πὶ οὐ τα 50 ΠΙΘ Πρ ϑι πὶ ΡΓῸ- 
ῬΘηϑίοπθ ν θυ 15. ἡ ἀἸοί τι. Θ᾽ αας : αὐ νοῸ ἢ 
ΑΠ10 ΘΓ σοσποβοὶ δὲ οὐνανὶ [Δ 116 οϑῖ, οἵμπὶ ἴῃ 15 

«01 ΘδρΙΘΓῸ5. Πι4]οαπι, ν]ἰοβιιβ 116 δι ἰρβογιιηι 
ἅΤΠ0 Δ] νυ [0 πὶ ἰἰβοθυποη απ). ΠΟ]ιΙ Δ ΠῚ 
ΟΡδίθι. Βιαπιο οηΐηι ἴῃ ἀϑοθίαναπι σον οπίι Πὰς 

νοΠ απἴαειι πὶ ΘΟ ΠΒΘ βίο πθ, ἢ1}10 ποσοιίο οἱ ρὰχ 

1Π|6 1" ἴ0505 αἰ νθυβα ἔπιν,. ΘΓ σα }π|5. οπὶ ΟΠαν [αῖο 

ἀῖ4 16 ΘΟ ποουἴὰ ΟΠ ἶτιπὶ ἀο ϊΘ αν, 

Ομοΐ ἀενθὶ ἀφορίᾳ υἱϊῖα οἰΐαπι ορογα οἰίηι πιιῖτα 
αἰαογίίαιο οιιδοίρεγο. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΠΠ. 

Αἰἴάιιθ θεϊαιη. Ορουῖοὲ ἀδοθίαπι ὙΠ Ορνα ορονὰ 

ἱπρθπεὶ δἰδονυιαῖθ 0 5[π| ||0 5ιιβοῖροῦθ, βοϊθπίοιη 

ἈΠ] ΟπηηἶπῸ ῬΑΡ ΠῚ 6556, πο (1 Τ)οὶ οαιιβὰ [αΐ, 

561 τη ΘΠ} δὲ ΒΡ ἔπ] 6,. δὲ οϊο αἰσητιαι, οἵ 
Θ] δυο, αιοα τπθυοοάθην {Π|πῸ ἀσοοδϑαναπ ΠῸ-- 

ἰυῖδ σοποῖ οι. Εἰσὶ ἰρίτιν ὁπονανρία [ππππθηἴα, (το 

ΘΟΠΜΝ]Ὠ ]λι15. σΟΙη 015. ἰΠβουν πη, οὶ ορου- 

τοῦ, το! ποία πάπα. ΠῚ 651, ΟἿ ΠΊΘΙΠῚ  Πἶδ56 ἃρο- 
510 ]ουιι 6] γδαΐ, αι πὶ Ιου ἑ του" ΤΟ πηΐ μι ρα] Πα 
ἁἀάπισονθ [θαι οἱνο ϊνουΐπι, σορὶταγοάιιθ, οὺ5 

“ Ο(οὔοχ Ν᾽ ο55. οἵ ]τὸν 

ἃ Δ οσοιϊ νοοῖ. Πἰρον οαπὶ (01}. δεήσ 

τῶν ἄλλους ἄλλ 

Νες ἴα 
λα] το μοὶ ἰΐάοιη Νί55. οὐπὶ θα. ρεΐπιο τῷ χυρίω δια. 
γαγεῖν. 

ὡν 



ὃ90 

ΘΙϊ ΠῚ {ΠΟΥ} Οατιϑα ΠῸ5 {16 ΠΟΤΈ} ΟἹ Δ ΠῚ 511- 

ΟἸΡ ηλε15, ἔγαΓῸ5. ΒΘ ν ἃΙΟΥ5. 6556, Ροηθν θη 8 π|- 

4116 οἱ ϑδιπάϊππι ἵπ ᾿ῃ505. ΘΟΠ] ἃ τυιπὶ γϑ νυ «ἢ ο- 

Μαιελ. 235. γῃϊ παι), 4] αἶχι : Ομαίθηιι5 Γδοῖ ςἐϊ5 τιπιὶ δὰ μιὶς 

ηαινῖνιις. τηθὶς πυϊτεϊπιῖς, ταϊ]εὶ ἐδοϊπεῖς. Οοά 5 
δὰ {186 ἤτπιπῈ ῬΥῸ ΠῚΪΠΙΠ115, ἈΓΕΡ 1111 510] ΠῚ 6 ΕἸ Ρ51. 

Ἰοηϑθ πιασῖθ 4085 ἤπιπι Ρ᾽Ὸ 6] 6 5, Θὰ 510] ντπαῖ- 

σα 1, τη 040 Π6 51π|ΠῚ ΤΏ] 5 ἔν τι πὶ ΓΘ ΡΟΥ 5. 0 ἐ6- 

514155. σαιι58 Π}) ΡῈ 6 Ὲ, 5604] ΘΟΙΠΠΠἰὰ 56] 0511Π}) ἴῃ 

νἱρη] πα. ὉΠΊΠ], αὐ Θὲ ἴρ56. οἱ {ΠῚ 5ΘΟΙΠΠ 51Π1}, 

ῬογοΙ ρα πε π ΠΠ ἴθι. 51 ᾿σίταν Γλοϊθπα ϑιιηῖ νὶ- 

Ἰϊονἃ 4ιιεράδην ορθύ ἃ, 501}6 σοη ΘὨΪ , ϑθ ̓ ν ΔΙΟΥΘὨῚ 

ΖαοΖαθ ᾿ρϑιιπι ἰἸ5οῖρι}}5. 5ουν ἵν 556, ἃ] Θοῖ δ 116 
ΟΡΘγὰ ἄσθιθ ἀραϊσιηδίαμη ΠῸΠ 1556. Θὲ ΒΘ ΠῚ 

6556 Πομῃηϊηϊ, δὶ οὶ ὰν Ἰτηϊ τατον, ἀὐπι6 ρὸν Πιι- 

ΠΉ1Π1ὰ Πορο ἴπὶ Πτι]τι5. Ἰπ Τὰ Ὁ] ΟΠ Ἶ5. ἈΠ ΕΠ τὰ 1Π6 ἢ} ΔΒΘΘῈ - 

ἀαἴ. Οτιβ αἰαΐθιη αι Δα πὰ δου η} τι ἔλ6 5 

(φοῖτ, ᾿πιμ 1] 6 δὲ ἃ] οῦαιη ἀρ ρο}]} αν 9 

Ομοά πον σοπινϑηῖ! ἰοτογος ὧς αἰσηίίαϊες τὸ- 

φιῖγὶ αὖ ἀϑδοοία. 

ΟΑΡΙΤ ΧΧΙΝ. 

τ. Ορδιο Ῥγθεϊ πη οδὲ ἀβοθί ἢ ΠΟΠΟΡΘ5. ΠῈ}10 

᾿ηθο οοηϑθοίαν. ΝΑΠΙ οἱ πἰσ Δ θου. ἃς ΓΘΟΙΘ 

(ἀοιουιι πὶ ΡΥ ΦΟΠλ πὶ Δ0 ΠΙΘγοθ θη ἸΠῸ ΕἸΡῚ1, ΠΪ56- 
γαπάιτι5. δδὲ ΟΡ πᾶπο ΤΟΙ ΠΟΡ ΟΠ 61, 4π|ὶ 5011-- 

οδὲ ῬΡῸ τθμιρονΆ ΠΠτ15. Ἰδοιανα αι. ΓΔΟΙαὉ δοῖοῦπο- 

Ταιπι : 5᾽η δπΐθηι Πἰο ἀδοουίανο ᾿Π5} 16 }}1ν 1). ΟΟΪῸ 

ἃΠ 6 σΟΙΌΠαΙὶ, ΠΟ ΠΟΠΟΙῸ5. 50{π|ΠῚ ΘΧΟΌΙΡΟΡΘ 

πο ἄοθεῖ, 5οα ἀοϊαῖοβ διϊὰπὶ Γδοιιϑανθ, ἃ0 γο]}1- 

σούδ, αὐ πὸ Ργϑθη5. ΠΌΠΟΙ" 5] ον ἴδηι 1Π1Ὸ Ροϑϑὶ- 

ἀδπάδι ᾿μηιπϊπιιατ. Νά τη ῬΥΏ5Θ ἢ 5. νἱΐὰ ἴῃ Ορ ΟΡ θιι5 

αἴσιιθ σθυταυη ὉΠ 115. ῬΟϑἰ τὰ Θδι τοῖα ; [ατιγὰ γ6ΡῸ, 

ἴῃ οονροηἶδ ἃΐάτιθ ρθη} 15, θη ποι. τηὰ- 

σηπ5. {16 Ῥαθθι5.,, ῬΥδοβθη ΓΘ ΠΏ. ΨΊΓᾺ ΠῚ ΘΟΠΒ11))ΠῚΔ - 

ἴὰνιι5, δὲ δα δὰ {1|6. {{Π10 διιητ, τη] ΑΓ 5, ΔΙῚ 

32. Τίπι. ἡ. βομμηιν σογαπιθνι σογίανῖ, οτιτδίιι σοτιδιπηιηϊανὶ, 

βάδπηι ςογνανὶ: εἰς τοίϊψιιο γεροσίία ἐδ ηϊλιὶ εο- 

γοόπα μοι ϊεία, φπαπι το ἀθι πιὰ 7Τοηιῖτιιι5, ΟΠ 

Ἰνῖς, 564 ἐπὶ ἐϊϊα ἀἴὸ γιδίπις γι άθα.. Ἐν Ὑαγϑιιδ ᾿Ρ050 

5. ΒΑΒΙΙῚΙ ΟΕΒΑΒΕΙ͂, ΘΑΡΡΑΏΟΟ.- ΑΙΟΙΠΕΡ, 

φ Β , , 44, ᾿ ΩΣ Ὁ , 

τῶν ὑποζυγίων αἱρούμεθα, ἀδελφοὶ τοῦ Σωτῆρός 
σὰ "Ξ Ἀὺ - ν , “Ψ Ἁ 

εἰσι" χαὶ ἣ περὶ τούτους εὔνοια χαὶ σπουδὴ τὴν ἄνα- 
ΠΡ ΟΊ ΕῚ “, 

φορὰν ἐπὶ τὸν Κύριον ἔχει τὸν φήσαντα "᾿Εφ᾽ ὅσον 
ΕῚ ᾿ Χ ἢ" - “- - “ 

ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλα- 
Η ᾿ Ν 8 δον τῷ ἜΞ 9 ὌΧ Χ φ ΡῚ ν᾿ 

χίστων,, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Εἰ δὲ τὰ τῶν ἐλαχίστων 
οἵ - λλϑυ αλλ ὝΕΣ ἘΣ τῶν. 9 , 
οἰχειοῦται, πολλῷ μᾶλλον τὰ τῶν ἐχλεχτῶν οἰχειώ- 
σ΄ ᾿ Δ -᾿ ἊΝ ἵ τ σεται, μόνον μὴ τὴν διαχονίαν ἀφορμὴν ἀδιαφορίας 

, τ Ὴ 89. ΄ , δ 

λογίσηται, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ νήψει ἑαυτὸν ἀσφαλιζέσθω, 
4 Αἱ 4 - ᾿ - , ΕῚ 

ἵνα χαὶ ἑαυτῷ χαὶ τοῖς Β συντυγχάνουσιν ὠφέλεια 
᾽} μ 7 - 

γένηται. Ἂν δέ τι τῶν εὐτελεστέρων ἔργων δέη 
Ν 7 ΕΖ Ο ν ἘΕΡΕΣ Ξ 

ἐργάζεσθαι, χρὴ εἰδέναι, ὅτι χαὶ ὃ Σωτὴρ τοῖς μα- 
τας χε οτάμο, τυ δι ξέηϑτς πὸ 

θηταῖς διηχόνησε, χαὶ τὰ εὐτελῇ τῶν ἔργων ποιῆσα: 
ταν ἀσδυ το σθᾶ Ὁ ρον απ 

οὐχ ἀπηξίωσε, χαὶ μέγα ἀνθρώπῳ, Θεοῦ γενέσθαι 
. ΑἸᾺ τῷ τω - 

μιμητὴν, διὰ τῶν ταπεινῶν τούτων εἰς τὸ ὕψος τῆς 
" ταῖν το 

μιμήσεως ἐχείνης ἀναγομένῳ. Τίς δ᾽ ἂν χαὶ λέγο! 
λ “ν Ἐν. τες ν Ὁ 5 , ΕΣ ΥΝῚ 
λοιπὸν ταπεινὸν, ὧν Θεὸς τῆς ἐνεργείας ἐφήψατο; 

ΑΥ Ὅτι οὐ χρὴ τιμὰς καὶ “ πρεσδείας ἐπιζητεῖν τὸν 
Ὶ ΄ 

ἀσχητήν. 

ΚΕΦΑΆΑΛ. ΚΔ΄. 

΄ ᾿΄ ᾧ 
Τιμὰς δὲ χατὰ μηδὲν ἐπιζητεῖν προσήχει τὸν ἀσχης- 

τήν. Τὶ μὲν γὰρ ἐνταῦθα τῶν πόνων χαὶ τῶν χατορ- 

θωμάτων ἐπιζητεῖ τὰς ἀμοιδὰς, ἄθλιος τῆς ἀντιμι- 

σθίας ἐστὶ, τοῖς προσχαίροις τὰ αἰώνια ζημιούμενος. 

Εἰ δὲ προείλετο ἐνταῦθα μὲν ἀγωνίσασθαι, ἐν οὐρα- 
᾿ ὦ δὲ τοὺς στεφάνους χομίσασθαι, ὀφείλει μὴ μό νῷ δὲ τοὺς στεφάνους χομίσ' . ὀφείλει μὴ μόνον 
ΚΕΝ Το τ  ο μι γέρε ὅν Ξ 

μὴ ἐπιζητεῖν τιμὰς, ἀλλὰ καὶ διδομένας παραιτεῖ- 
: , “ Ξῇ ἷς 

σθαι καὶ ἀποχρούεσθαι, ἵνα μὴ ἣ ἐνταῦθα τικὴ τῆς 
-- ς 

ἐχεῖ δόξης ἐλάττωσις γένηται. ὋὋ γὰρ παρὼν βίος 

ὅλος ἔργων χαὶ ἀγώνων ἐστίν" ὃ δὲ μέλλων, στε- 
- ς ᾽, .-" ἂς 

φάνων καὶ ἀμοιδῶν, καθὼς ὃ μέγας Παῦλος μέλλων 
τς ω ι Η͂ - 

τελειοῦσθαι “τὴν ἐνταῦθα ζωὴν, χαὶ πρὸς τὰ ἐχεῖθεν 
᾽ ΕΣ ΒΙΙ δ ὁ πρν Ύ ΕΣΝ 

μεθίστασθαι, φησί: Τὸν ἀγῶνα τὸν χαλὸν ἠγώνι- 
“ 

σμαι, τὸν δρόμον τετέλεχα, τὴν πίστιν τετήρηχα " 

λοιπὸν ἀπόχειταί μοι ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 
“Δ » Νη (ἢ ΄ τὸ ΠΞΞ Ὁθ ΔΝ ἕψῃ 

ὃν ἀποδώσει μοι ὃ Κύριος, οὐκ ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ἐν 
ΕῚ ᾿ ποῦς ΄ ς , παν , τ' τ 

ἐχείνη τῇ ἡμέρα ὃ δίκαιος χριτῆς. Καὶ πάλιν ὃ Σὼ 
, 310 - , ἡ γ2, ΟΡ ῈΝ τιν 

τήρ φησιν "᾿Εν τῷ κόσμῳ τούτῳ θλίψιν ἕξετε. Καὶ 
απ. ιθ. ..ς Ω Ἂς 4 ὙΡ ΡΝ 
τα ΦΑΙναῖουν αἱ : [πὶ πτιιτιίο θα ρμγοσσιγαπι πανενὶ- πάλιν ὃ αὐτὸς ἀπόστολος " Διὰ πολλῶν θλύψεων δεῖ 

«οι, ῇ χα (ἰ5. Α΄ ἰϊδύαπι ἰάθι Αροβίο!ιϑ : δέν πεεΐίας {γὶ-- ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Εἰ 

διιλαιίονιος ορογίθι πος ἐπίγατθ πὶ πο βπῖιμι ο(οῖο-- “χ τοίνυν βούλει βασιλεῦσαι “ εἰς τὸ μέλλον, ἐνταῦθα 

σιπι. Ῥγοϊη46 δὶ νἱβ ἵπ' Γατπριιπ γϑβπᾶνο, πο μὴ ἄνεσιν, μὴ τιμὴν ἐπιζήτει, ἀλλὰ χἂν θλίδη 

«υϊοίθπι ἂο ΠΟΠΟΥΘπΙ ΠΘ 5ΘΟΙΘ ΡῈ : 50 ἤδη πρὸς τὸ παρὸν ὑπὲρ τοῦ λόγου, δηλονότι τῆς ἀλη- 

ἃ {πὰς Νῖβ. εἴπ  οε5. τῆς ἐνταῦθα ζωῆς. 

ὁ Τἴηι5 
ΡΈΘξ. Ῥγίπιις οἱ. Ἄοξβ. συντυγχάνουσιν αὐτῷ. ΑἸΙ- 

4αξπῖο γμοϑὶ ἄπο Νῖξβ. οὰπὶ Ν οβϑ. χρὴ ἐννοεῖν ὅτι χαὶ ὁ. . κατὰ τὸ μέλλον. - 

« (οήοχ (]}». καὶ πρεσθεῖα. 



ΘΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΙΒ. ΜΟΝΑΘΒΤΙΟΑ.. 

θείας, γίνωσχε ὅτι βασιλεύσεις ὕστερον.Τῆς γὰρ ἐν- 

ταῦθα ὑπὲρ τοῦ χαλοῦ θλίψεως οὗτος ὃ μισθὸς ὥρι- 

σται."᾽ Ἐὰν δὲ μὴ θλίθη,μιὴ προσδοχήσης τοὺς ἐχεῖ- 

θεν στεφάνους, ὡς ἐνταῦθα τοὺς ὡρισμένους ἐπὶ τοῖς 

στεφάνοις οὐ προχαταθαλόμενος ἀγῶνας χαὶ πόνους. 

- ἘΣ 
Τιμὰς οὖν μηδαμῶς ἐπιζητείτω ὃ ἀσχητὴς, μιήτε 

τῶν λοιπῶν " προῆχθαι. Πᾶς γὰρ ὃ ὑψῶν ἑαυτὸν» 
Ἶ, δὲ ΄ Ἁ ι ΄ 

ταπεινωθήσεται" ὃ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται, 

᾿Εὰν ἑαυτὸν ὑψώση ὃ ἀσχητὴς, βαρὺν χαὶ δυνατὸν 
ἔχει τὸν ταπεινοῦντα, χαὶ μέχρις ἄδου χατάγειν δυνά- 
μενον’ ἐὰν δὲ ἑαυτὸν ταπεινώσῃ, λαμπρὸν χαὶ ὑπερ- 
μέγεθες ὑψωθήσεται, Θεοῦ πρὸς τὴν οἰχείαν δύναμιν 

ὑψοῦντος τὸν ταπεινούμενον. Περίμενε τοίνυν τὸν 
“ - μὴ “- 

χαλῶς ὑψοῦντα, ὦ ἀσχητὰ, χαὶ “ μηδαμῶς μικρο- 

ψύχει πρὸς τὰ παρόντα. ᾿Αθλητὴς γὰρ εἰ χαὶ ἐργά-- 
τῆς τοῦ Χριστοῦ, ὅλην τὴν ἡμέραν ἀθλῆσαι συνθέ- 

μένος , καὶ ὅλης τῆς ἡμέρας ὑπομεῖναι τὸν χαύσω- 

να. Τί μηδέπω πληρώσας τῆς ἡμέρας τὸ μέτρον, 

μεταδιώχεις τὴν ἄνεσιν; "έχδεξαι τὴν ἑσπέραν, τὸ 

πέρας τῆς ἐνταῦθα ζωῆς, ἵνα ἐλθὼν ὃ οἰκοδεσπότης, ) 
τοὺς μισθούς σοι ἀπαριθμήσηται. ᾿Οψίας γὰρ γε- 
νομένης » εἶπεν ὃ χύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπι- 

, ΓΈ , ν᾿ ΠΕΒΕ π Ἂν 78. 
τρόπῳ αὑτοῦ Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος 

αὐτοῖς τὸν μισθόν " οὐ ἅ μεσούσης ἡμέρ ὐδὲ ἐ ς τὸν μισθόν " οὐ ἅ μεσούσης ἡμέρας, οὐδὲ ἐν 
- ͵ κι - 

ἀρχὴ τῆς μισθώσεως. Περίμεινον οὖν τὸ πέρας τοῦ 

βίου, καὶ τότε χομίση τοὺς “ μισθοὺς ἐπαξίως .Ἄ » χαὶ τότε χομίσῃ τοὺς “ μισθοὺς ἐπαξίως «Ἄρτι 
δὲ στέγε τὴν ἐσχάτην χώραν, ἵνα τότε λάδῃς τὴν 
πρώτην. 

Περὶ τῆς χατὰ τὰ βρώματα ἀτυφίας χαὶ ἁπλότητος. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΕ΄. 

Βρωμάτων μέντοι διαφορὰν οὐδαμῶς ἐπιζητεῖν 
ὀφείλει ὁ ἀσχητὴς, χαὶ προσποιήσει δῆθεν ἐγχρα- 

τείας ἐξαλλαγὴν ἐδεσμάτων. Τοῦτο γὰρ ἀνατροπὴ 

τῆς κοινῆς εὐταξίας ἐστὶ καὶ σχανδάλων ὑπόθεσις, 

καὶ τοῦ οὐαὶ κληρονόμος γίνεται ὃ ἕν συστήματι 
ἀσχητιχῷ τοιαύτας αἰτίας ταραχῆς ἐνδιδούς. ᾿Αλλὰ 

χὰν τὸ ἐπροσέψημα τοῦτο τὸ ταριχευτὸν, τὸ παρὰ 

τῶν ἁγίων πατέρων ἐγχριθὲν ἀντ᾽ ἄλλου τινὸς ἀρτύ- 

“ματος, ἐλάχιστον τοῖς βρώμασιν ἐπιδάλλεσθαι συμ- 
πεπλεγμένον τῷ λοιπῷ ἐδέσιματι τοῦ ὕδατος ἢ τῶν 

“ Ἀπεφυϊ ὅσο Πἰργὶ ἂν δὲ μὴ θλίξῃ, μὴ προσδόκα 
τοὺς ἐχεῖσε στεφάνους. Μοχ ἄυο Μ55. προχαταθαλόμενος. 

Ἐπὶ εἰ Οοὗοχ Οοπιθοῖ, προχαταθαλλόμενος. 

»( οάοχ ΟΟ]Ρ. λοιπῶν προτετάχθαι. 

« Ἑάτεὶ μεδαμοῦ, Αἱ Μες. ἄπο νηδαυιῶς, 

( 

8.21 

πη αἀἰνοχογὶθ ργορίοι ἀοοινί παιη, νυ {15 50]- 

Ἰϊοοῖ, βοείας [6 Ροϑβίθα γοσπαταν 1). ΝᾺΠῚ ΡΓΔΟΒ ΘΠ 5 

ΠΟΙ οϑεἴα, απιε0 ΟΡ νἱγιαΐθπι τοἰθναταν, πθθο της 

665. σοπϑε τὰ ὁ51. Οὐοα 5ἱ αἰ} ρατίανο δάνουϑὶν, 
ΘΟΡΌΠ 5 {Π| αἰβ υ]εθ π 5. Π6 ΟΧϑρθοίθβ, τὶ (αὶ 

Ἰνΐο βυ 5. τθιμθ ρϑιιπὶ ΘΟ ΠΕ 1115. Ὁ ΘΟΥΟΠὰδ 66. - 

τανη  πἰ θι15. ἀὸ ἰΔοΥἾτι5 ΠΟ ΟΠ] ΘΟΘΓῖ5, 
“. Ἠοποιο5 ἰσίταν ποι υαπ ἀΠΉ θα: ἀϑοθία, 

ΠΟΙ αι. οί ογὶβ ἀπίθρομὶ, Οπιγιῖς θπΐην ἡ ἰ 56 Ταοινή ταν. 
ὁχαϊιαῖ, Ἰυιιυ ἐν ίιμεν : οἱ ψιιὶ δ ἐπι αι, ὁπ αἰτα- 

ὑἱζισ. 81 ἀϑοθῖα 56. ἴρ86. ὀχ] νου, μά θ . αι] 

σναν τον δ6 ροΐθητοι πα π}}Π16 4, Ἰρδιιπη 6 ἀκ ἰη[ὁ- 
ΤῸΝ π5616 «ΘΠ ΘΓ ΡΟϑϑ11 : 51Π| ἀπ Γ6 1 Πα} }}18-- 

ψΘΥΪ᾿ βϑίρϑιιπι, 5ρ1 6 Π 146 οἱ τηα στη ἴο6 Δἀμ)οά τι 
ΘΧΤΟΙΙοτα", 60. Ρ6Ὶ δια πὴ ῬΟΙΘΠ τ απὶ Πα Π}}Π1ἀ {ΠῚ 

ὀχα]δηῖθ. Ἐχϑρθοία Ἰσίτιιν αἰτο ΘΧΔ] ΓΔ ΠΙ 6 ΠῚ, ὁ 

ἀδοοία, π60 {10 τηοίΐο ἀπίηιο ἀοἰοἰα5. ον ρυῶβθη- 

εἶα. Νά ἰ ] οἵα 65. δὲ ΟρθυἉΡΙτ15. ΟΠ ΡΙδι], 41 [6 
ἀἴοια τοτὰπὶ ἐἰδοουταϊτανιτη, δὲ τΟὐϊπ5. αἴ6] φο5 111} 

ΡΟ ]αιαγιπὶ ράοίιι5. 65, Οἱ ποπάϊλιπη. ΘΟΠΙΡ] οί 

ἀἰοὶ τηθηϑιιγα, γΘ 6 ΠῚ ΠΟΙ ΒΘΟΙΑΓ8 ̓ ᾽ Ὑ ΘΘΡΘΙ ΠῚ, 

{πϑιὰ Πα} π15. ν 80 ρ  οϑΓΟ]γὸν τὰ οαμπὶ ρα ιΘυ [Δ πη]-- 

᾿ϊὰ5. νϑπθυῖτ, τ ρααὶ ΠῚ ππϑγοθάθη. νΈΘρΡΟ ΓΘ 
δηΐπὶ (ἀοῖο, αἰχὶε ἀοιηΐπιι. ν᾽ πθο ῬΓΘΟΙΙ ΤΟΥ 
5110 : 7 Ὅοα ὑρέγαγῖος, εἰ το δ ἐἰ115 πιογοθάθπι ; δΊκει).50. 

ποη ἰπ πιθυϊϊθ, πθάιο ἰπίτο οοπαιοιοηῖδ. Ορ - 

Ρουΐνο ἰσίταν ἤπθη) ΥἹΐδθ, οἵ τἀπὸ ΡΙῸ ΠΟΙ 

πιογοράθηι γϑίογοϑ. Νιιπο ἁυι θη μοβίνθηλιηι ἰο- ἔπε. τή γτος 

σα Π ΟΟΟῸρᾶ, αἰ τὰ η0 ΡΥ Πλιι ΠῚ ΟΟΠΒΘΠ]ΕΔΓΕ. 

7 ὲ {πιραϊϊιαῖο ας οἰπιρίϊοϊίαϊο ἐπ αἰϊηιεπιῖς. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΧΥ. 

Νάιθ. νθΡῸ οἰ θοσιπη ναγιθίδίθηι. α}}0 ποάο 

ἄθρει ἀϑοθία γοαυΐγοῦο, ποάιθ. ργρίθχίι οοπεῖ- 

τιοητο αἰϊπηθηΐα σοπηηγΐανο, Ηος Θηΐπ Θνϑγοὶο 

51 ΘΟ ΠΝ Π5. αἸβο ΡΠ ἢ π6θ, δοα Δ] ογπτ6 Θοσᾶ- 

βίο, οἱ δι). νοοῖβ νῷ Προ. να] ἴ5, ααΐ ἵπ 

ἀϑοοίίοα βοοϊδίαϊο [} 65. {π᾿ ΡΥ ΠῚ σα τι 50 011, 56 

Ἰῖοοι. οοπείαραι, αὉ πο. Ὁ βοη τ πὶ 5816 ΟΠ τι, 

“πο β5δηοη Ῥαΐγοα ’Ιθ00 Δ] θεῖτι5. ΟἹ 5 ρα Π) ΘΟ η- 

αἰπιθηιὶ ἀμ] νοπά αὶ ΠιἀἸοανιιηι, τἀ ΠΕ ]] τη Ἅ}1|5 
οἰ θἷ5. Ἰπ]ϊοϊαταιν", ᾿πηπἰχ ται πὶ 50]. σοϊΐαιιο θά] ῖὸ 

ἃ (ούῖοσεβ ἄπο οὐ μέσης ἡμέρας. 

ὁ Απεϊχυὶ ἄτιο ΠΠΡτὶ μισθοὺς ἐπανιών. ἄρτι, ΑἸ ἄσο 
απ Λ΄ ο55. αἴ ἴῃ οοπίοχίι. 

ΓΤ Αργατίαβ. ἐ σορίοηο νοοὶβ προσέψυμα, ἔα δοτί ρει 
ἴπ τὰ Ἀοσὶϊ {αν εἷυαι τὸ ἀξούγγιον φησι, 

δ), 



Μαη]ι.7. 7. 
8. 
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ἀ4πᾶ ἀπ ΟἸδυῖθιι5. σοπίδοϊο, ΠϑαΓ Δ ΠῚ ἀϑοεία 

οέοηται ΟἹ ΠΟΙΪπη6 νὰπο ν ο]]σοῖ Θ᾽ νοἠτπανὶο 

Ρἰδιαιῖβ, ν θαι 411 ΘΓ 65. ΤΘΟΙΙδΘ , ΑἸ᾿πιθηΐα ΡγῸ- 

τἰοσίονα ἂς. «6]] σαι ον α ΡΥ] αΓαΙ, 56 {5 11} 

ῬαΠὶ5. οἰτρα ΔΙΓΘΠΠΙΟΠ ΘΙ ἱΠΕ|] Π ΘΠ 5. 1Π ΤΠ ΠΪ ΠΗ] ἢππι- 
Ἴπ|5. [γπ5 1 δᾶ]6 σΟΠ 11 {πιβου],, οὐλὴ ΟΠΊΗΪ σνΔ ἴα - 

ται ἀοιοπο σοιμηοάαι, Νά πϊ πίμητι} {Ππ| ἔγτι- 

5[ππῚ ἴῃ [Δ ΠΤΔ}} ἃ] 1185. ΟΡ 1}, ἅτ ᾿ΘΘΊ ΜΠ ΠῚῚΠῚ 

5. ΒΑΘ ΟΠΒΆΚΕΣ 

(51 ἴτὰ ἔουβ. [Ὄγαΐ } Ἰῃ]δοῖιμ, ΠΟ ΡΓΟΙΘΡῚ (6]}- 
οἷα5. 564 5ον  υ Ἰβϑ Πλὰ ΘΙ Ί 16 ἈΒΡΘΕ πὰ δὲ ἃ}- 

5ΠΠπ0η11ὰ ἀβοοίαγιμη. ΟΡΟΥΤΟΙ Ἰρῖτιι" τὰ» 6] ῃ5Π|0- 

4 βιηΐ, ποηϊαηιαπη ἃ Βα ΠΟΙ ΠΟ Ἶδ6. ΘΟ] ον. ΟὈ- 

βουνανὶ. ΝΟΊῈ6. Θηϊπὶ Δι δρου τη ᾿Π0 6. 564] 46}1- 
Οἴανιιπι ϑατθία!οιη [πσιθη θα, ἃ} δ] ἀϑιηο] γι15 

ἈΠΘΓΠΘΠΊΙΙ5. 

Οποά ψιὶ γοερίοῖὶ αὐ ρογ[δοιοτιθι, ἰδ πλιὶϊ 
ἰωαϊ μοκοῖὲ οογθαϊοπαάο 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥῚΙ. 

τ. Οἰιοι οἱ ἀβοθία ἀἴσαῖ, δεν πηθητὶ ΑἸ’ φαϊ 56 

γατ,, ααχσπὶ ὀργά Πτπν, ἀπὶ ρΟΡ σαν Πα Γ Ο]} Πδοθ5- 

βαγία ΟΠ [ Ε15. ΠΟΡΌΓα, ὁ} Ἰάχιιο οχῖνο τὸ- 

οὐιβοῖ, ποηάιιη πονὴς ΟΦ Ἰθη το. πιο. Γα 6 ΠῚ, 

ποΖιο ἱπιο] !οχὶς πᾶπο νἰ να θην ΠΟΙ τι ἢ ΘΟΠῚ- 

Ῥαγανὶ ο]ιβηο ] που αἴιιθ ΡΙβυ τα, ἈΘΒρί οἷαι 

ἴσῖταμ" αἱ ΘΧ Πρ α Βα ποίογιπι, «ΟΠ 0 ΠΙΟΡΟΠῚ 

ϑοσβθυϊηῦ ,. πῸ ΜΒ] ΠΙ Πλτ πὶ Τα ἀθπὰ. ἴπ (1 ΒιιϑνῚ5 

τα πέαιὶς ν 6] αἰ ΠΟΙ ΠΠΠχι15 σοπ ΓΙ σθηἴ 5, ἀπ γὸ- 

Ἰυιοῖα πῖοϑ ς δὲ ἰτὰ ἀουλιηι ἀἰδοαὶ οἰ οπ τα ρον - 

[οι π θη. 81 αὐιἴθ πὴ 511 ΔΙ 1115. 4] δια ἢ τον ογὰ 

ἀαμηπτιπι ἱπ 16 γθοϊρίαϊ, 15 ΤΌΘΘΙ [ΓαΓΓΘ5.. τὶ ὈΙῸ 
ἴρ50. Ποιιπὶ οΓοπΐ, 5} 116. Θὲ ἱρ56. οι πΠὶ ΘοΥ- 

εἰδϑί πλὰ 506 ἃ Π)60 μροῖαϊ, τὰ 1π ΟΠΊΠ 115 ΒΡ γἸτῖὰ-- 

ΤΠ τι5. θθοῖο [Ἀ0Ε15.,. ΘΓ 1π ΘΟΓΡΟΥ5. ΤΩ] ΠΙ βίου 5. αὐ 

θοπα Ορνα ἀιΓ ΠΤ} 115, ΠΠ5 ΓΘ 1} ἢ αὶ ο[Π|-- 

οὰν δὲ ἅ{|6. πὰ δῖπθ ἀπο οὐἱϊ διά ϊαι οἱ ἀ]ὰ- 

οὐἰτὰ5. αοροπεϊιπὴ ΒΟπιι ἀσοδρία διιηΐ, ἰ5 40} 

[οι] ταΐθιι οἵ νἰγθ5.. οὕ ἰρ56. δαὶ ροϑιθπαξιη οο- 
Βουΐαϊιθ. σιἵ, ἃς ἀϊχθυῖ : δείϊ6. οἱ ἀανίζιν οο-- 

δὶς ; φιιογῖίο, οἱ ἐπνθηϊθίϊς ; ρμιιϊξαῖο, οἰ ἀροτὶο-- 

ἐπ υοὐϊς. Οπιπῖς δπῖμι αὶ μοιϊ. αοοϊρῖϊ : εἴ 

ψιὶ φιώτὶι, ἱπνοπῖξ Σ δἰ ριιδαπίϊ ἀρογί οί. 

8. ἈΘΡῚ βοοιπάτιβ. οἱ ααγΕτ5. Βἰπη ΡΠ οἴ τον χενοδόξου 

εὐλαθείας. ΑΙλ ἄπο Μ95. οἵ δα} ἐθελοευλαθείας. 

Ὁ (οὗοχ (0]Ρ. τὴν τρυφὴν τῆς πλησμονῆς, δαἰενϊ[αἰὶς 

πιο ἱαίοηι. 

" ἘΔΊ πρὸς τὸν τέλειον. Δ οἴογοβ αἰϊχιοι ΠΠεὶ πρὸς 

τὸ τέλειον, τοοῖο. 

[ο 

Ε 
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Α 

ΑΡΡΆΑΏΟΟ. ΑΠΟΗΙΕΡ. 

λαχάνων ὑπάρχη, μὴ προφάσει δῆθεν χενοδόξου 

8 ἐθελοευλαδείας, ὡς χρέα παραιτούμενος, ἐπιζη- 

τείτω τῶν ἐδεσμάτων τὰ τιμιώτερα χαὶ χρηστότε- 

ρα, ἀλλὰ τῷ ἀποζέματι τοῦ ἐλαχίστου τεμάχους 

τὸν ψωμὸν ἀπαρατηρήτως ἀποδρέχων, προσφεοέ- 

σθω μετὰ πάσης εὐχαριστίας. Τὸ γὰρ ἐλάχιστον 

ἐχεῖνο τμῆμα εἰς τοσοῦτον πλῆθος ὕδατος ἢ σπεο- 

ματώδους εἰ τύχοι βρώματος ἐμόληθὲν οὐ τρυφῆς 

ἐστι χατηγόρημα, ἀλλὰ ἀχριδεστάτη τῶν ἀσχητῶν 

χαὶ ταλαίπωρος ὄντως ἐγχράτεια. Χρὴ τοίνυν τὰ 

τοιαῦτα μὴ παρατηρεῖν τὸν τῆς ὁσιότητος ἀσχητήν. 

Οὐ γὰρ τῶν τοιούτων ἀπεχόμεθα ἰουδαΐζοντες, ἀλλὰ 

τες. 
τς ΠΥ Σ ΕΣ 
τῆς τρυφῆς " τὴν πλησμονὴν φεύγον 

Ε Ἶ το τ μους ἘἘΡΕ υχύτις ἢ ονεν 
Ὅτι τὸν πρὸς " τὸ τέλειον βλέποντα, οὐδὲν ἣ πρόο- 

ζ ἜΝ ἘΞ ΑΜ 
ὃος παραύλαψαι δυνήσεται. 

ΕΞ τ 
ΚΕΦΑΛ. Κς,. 

2 Ε τς ἀὐμαι 
Εἰ δὲ λέγοι βλάπτεσθαι ταῖς προόδοις, ἢ ταῖς 

ἧς Η , ΄ - 
ὁδοιπορίαις ταῖς διὰ τὰς ἀναγχαίας χρείας τοῦ χοι-- 

νοῦ γενομέναις ὃ ἀσχητὴς, καὶ διὰ τοῦτο παραιτοῖτο 

τὴν πρόοδον, οὕπω τῆς ὑπαχοῆς τὴν ἀχρίδειαν χα - 

τενόησεν, οὐδὲ συνεῖδεν ὡς τουτὶ τὸ χατόρθωμα 

ταῖς τοιαύταις βλαχείαις οὐ τελειοῦται. Βλεπέτω 

τοίνυν τὰ ὑποδείγματα τῶν ἁγίων, πῶς τὴν ὑπαχοὴν 

ἐτελείωσαν, πρὸς οὐδὲν τῶν οὕτω δυσηνύτων ἐπι- 

ταγμάτων οὐδὲ χαταμιχρὸν ἀντειπόντες ἢ ἀντιτεί- 

ναντες᾽ χαὶ παιδευέσθω τὸ τῆς ὑπαχοῆς τέλειον. Εἰ 

δέ τις χαὶ ἀληθῶς " παραύλάπτοιτο, παραχαλείτω 
“Ν , ε ἢ » -Ὁ ᾿Σ Ἀ « - τὴν ἀδελφότητα ὑπὲρ αὐτοῦ τὸν Θεὸν ἱχετεῦσαι, 

ἣν 5 Εν μήδιπν ΟΠ ᾿ - εὖ » 5 ΖΝ 
χαὶ αὐτὸς δὲ αἰτείτω παρὰ τοῦ Θεοῦ μετ᾽ ἐλπίδος 

ἀνενδοιάστου γενέσθαι σχεῦος ἐν πᾶσι τοῖς τε πνευ-- 

ματιχοῖς χατορθώμασι, τοῖς τε σωματιχοῖς πρὸς τὰ 

χαλὰ τῶν ἔργων διαχονήμασι, ἐνεργόν τε χαὶ εὔχρη- 
στον" χαὶ πάντως ὃ τὰς προθυμίας τῶν τὸ χαλὸν 
ΟΣ. ΄ ων ἄφς ὦ »", ΟΣ Δ  ὰΝ 
ξζητουντῶν αἀποοέχομενος οῶσξι τὴν ουναμιν" αυ- 

᾿ 
πιτ 

3 ε ξ 
᾿ Ν ἤΞ ἐι Ἂν -) ’ - Αἱ 

ἣν αἴτησιν προτοέψας, χαὶ εἰρηχώς" Αἰ- 
ἴτε, χαὶ δοθήσεται ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε - τεῖτε, χαὶ δοθήσεται ὑμῖν" ζητεῖτε, χαὶ εὑρήσετε 

τι ἀνοιγήσεται. Καὶ πάλιν ἑτέρωθι . Εἰ δέ τις 

. ἀληθῶς βλάπτοιτο. 

ς Μεΐενες. ἄπο ΠΡΥῚ οὶ ἴοβς, χαλὸν ζηλούντων, 

«πιιιανεῖίιπε ἱνοπαιι, το νουΡρα, ζητεῖτε χαὶ εὑρήσετε, 

«πὸ τθὸχ βοζαππίιν, ἀ 1 ἔιοτα ΟἹ οχ Δ Οββὶῖ νοϊονὶ 
Ἰῖθτο, οἵ ὃχ αἰΠῖ5. 



ἙΟΟΝΒΤΙΤΟΌΤΙΟΝῈΒ 

ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ δι- 

δόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, 

καὶ δοθήσεται αὐτῷ " αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μη- 

δὲν διαχρινόμενος. Καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἁπαξαπλῶς, οἷς 

ἂν ὃ νοῦς ὀχλάση περὶ τὴν τελείαν ὑπαχοὴν, 4 

ὃ σατανᾶς ἐμποδίζη, τὴν προθυμίαν ἀμδλύνων χαὶ 

ἀναχόπτων, τούτῳ τῷ βοηθήματι χρώμενοι, τὸν 

Θεὸν ἱκετεύωμεν, χαὶ αἰτώμεθα δοθῆναι ἧἡμῖν τῶν 

χατορθωμάτων εὐμάρειαν, χαθηλωθῆναί τε τὰς 

σάρχας ἡμῶν τῷ φόδῳ τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἀμετεώριστον 
γενέσθαι ἡμῖν τὴν διάνοιαν, μηδαμῶς ἁλισχομένην 

ταῖς σαρκιχαῖς ἐπιθυμίαις χαὶ ἡδοναῖς. Εν “ γὰρ με- 

τεωρισμῷ διανοίας αἵ χοσμιχαὶ ἐπιθυμίαι τῇ ψυχῇ 

ἐμφυόμεναι ποικίλας ἀνωμαλίας τοῖς λογισμοῖς 

ἐνεργάζονται, καὶ ὀχνηροὺς ἡμᾶς περὶ τὰ χαλὰ τῶν 

ἔργων ἀποτελοῦσι. 

Μὴ παραιτώμεθα τοίνυν ταῖς κοιναῖς χαὶ ἀναγ- 
χαίαις τοῦ σώματος χρείαις συνεισφέρειν τὴν οἰχείαν 

συνεργίαν ἕκαστος, ἀλλ᾽ ἱχετεύωμεν τὸν Θεὸν λα- 
(εῖν τῆς συνεργίας τὴν δύναμιν. ᾿Επεὶ εἰ πάντες 

παραιτοῖντο χατὰ μίμησιν τῶν φθασάντων, τίς 

ἀναπληρώσει τὰ τῶν χρειῶν ; Ἄλλως δὲ καὶ ἐξ ὑπο- 

δείγματος τοῦτο παιδεύεσθαι ἄξιον. ὋΟ γὰρ ἐγχατα- 

λεγόμενος ἄρτι τάγματί τινι στρατιώτης οὐχὶ τοὺς 

ἐν τῷ τάγματι πρὸς τὴν οἰχείαν ' ἕξιν μεταστῆσαι 
πειρᾶται, ἀλλ᾽ αὐτὸς πρὸς τὴν τοῦ τάγματος ἀγω-- 
γὴν καὶ συνήθειαν μεθαρμόζεται. Προσήκει τοίνυν 

χαὶ τὸν ἐγχαταλεγόμενον πνευματιχῷ συστήματι 
μὴ ἐχείνους πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τρόπον μεθαρμόζειν 
ἐθέλειν, ἀλλὰ τὸν οἰχεῖον τρόπον τοῖς ἐν τῷ συστή- 

ματι ἔθεσί τε χαὶ τύποις ἐξομοιοῦν. 

ΜΟΝΑΒΊΤΙΟ Εν 899 

1ὰν ααύϑιι5. αἰΐο ἴθ ἰοοο : δὲ ψαὶς αἰθηι δ ΓΙ ΠΣ Λαὸς τις 

ἱπεϊσοι σαριοπιία, ροσίίει ἃ 1260, ηιιῖ εἶα ὁπι-- 

πὶνιι5. οἰπιρίϊοίίον, οἱ πο ἐπιργορεγαΐ : Εἰ ἀανὶ- 

{ιν οἷ; μοσίιῖοι απίοπι ἐπὶ Πά6, πὐλεὶ! μωσίίαης. 
Ας ἴα οἰμηΐθιι5 ἀδηΐαιιθ το θιι5, ΠῚ πΠΘ "5. πὶ ρου - 

(Ὀοῖα οοάίοηεῖα. ναοῦ! αἱ, ἀπ ἀπίμ! ἀἰα ον 0 ΠῚ 

δα τα πασ ἐπ ροα 11, οθτιπἀοπάο ἰα ηροπάονο, ᾿οο 

τοῦθ απ α Π }ΠΘα πλιι5, ΡΥ ΘΟθπλαα" νἀ] 1061 Πλο 111), 

οἵ. ροβια!οινιιδ. γθοῖο ἀρθηα! [ΔοἸ ΠΙατο πὶ πο 5 
ἀανὶ, Ποίας τἰμηονο ΟΠ ΠρῚ οαγΠῸ5. ΠΟΒΙΓα5,.. ΟἹ 
πίη πι ποίσειν αἰτοπίιι {ΠΟ ν1, Οἱ τ! ΠΙπῖὸ νὰ- 

δα; 516 ἈΠ σα γἢἶ5. σα ρ Δ Δ ἘΠ] ι15 νοΠ αι ρ αΠυβα 6 

ποπὶ σαρίατιν". ΕΤΟπΐπι ΡΟΡ πη μεῖ5. ἈΠΟ ΓΑΠΙΟΠΘηι 

οὐρ  ἀτιαῖοσ. ππι πὰ πὸρ ΔΠΐΠ10. ᾿ΠΠΑΒΟΘΠ ΘΒ, ἴη- 

«μα  τατο5. ψανῖαθ. οἰΠϊοῖαιπι. ἵπ΄ ΘΟ ΤΠ] ΟΠ Πι15,. ΟἹ 

ΡΟἰξγοβ ποθ αὐ βΡοπὰ ορονὰ τοάάιῃι. 
“. Τα ΠΘΠ]0 ΠΟΙ ΓΘΟΙΙΒΟΙ ἃ σομλμι- 

πὰ οἱ πϑοθϑϑανία ΘΟΥΡΟΥῚ5. ΠΗ Π]5[ΘΡΙ ἃ. 5118} ἰΡ51115 

ΟΡΟνἂπι σοπίουνο : 504 ΓΟΘΘΉλι5. Π)6ιιπ}, τὰ} ἔα οι]- 

ταῖν. Δ ναηἀϊ σφι οΡῸ5. }0 ἧρδο Δοοὶ ρ πηι, 

Ναπι δ᾽ Ῥυϊονιιπ ΘΧΘΙΉρ]0 γΘΟιισΘη ἢ ΟΠ Π65, {15 

(ἀποίασιια. δὲ οἰ ο5. ἢ (οιονοαιπ οροῦα ρνὸ- 

αἰππιη, πος τὸ ἀοοουὶ ἁἸ Ια οὐἴαπι ΘΧΘ θυ] 0. ΝΗῚ 

“αἰ πιοάο ἴῃ αἰϊαιοπι ον ἴπθπι. ἀιἰ5 ον Ἴρει|5. 65] 

τ}165, ΠῸῚ 605, «{| ἴῃ ΘΧΘΓΟΙ ται δι, δα δι18}}} 

δοπϑαοιι θην {γα πϑίογγο σοπδ", δθ οοηρο- 

πἰς 56 'ρδθ δὰ οὐ ϊηῖ5 ᾿πδε [τὰ ἅτ 116. ΘΟ ΒιΘΕι- 

ἀϊπϑιι. Ῥὰν ἰρίταν Παουν,. Θῖιπι δ ϊα πὶ, 411 1π 501 - 

οἰ ὰα!οπν ϑδοοϊοίαίοην ἁἰ]θοῖιι5. οϑῖ.,. πο ΠΠ| 05. δ 

5105 ΠΟΙῸ5 ἀσοοιιπιοάανο ν6}16, 5061 1105. ΠΟΙ Ὸ5 

οἰ οίαε5 τον θιι5 15. Π|5ά 116 ΟΟΠ Ὁ Πα γῸ, 

“τι "οὐ χρὴ ἰδίας ἀσχολίας ἔχειν τὸν ἀσχητήν. 57] Ομοΐ ἀϑοοία ποσὶ ἀονοὶ μγὶναία πόροία μαΡονο. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΖ. 

ΝᾺ 
᾿Εξουσίαν δὲ ἑαυτοῦ οὐδὲ πρὸς τὸ " ἀχαριαῖον 

Ν « "» 

ἔχοι ἂν ὃ ἀσχητὴς, ὥστε οἰχείαις ἀσχολίαις ἐνδια - 
, ΝᾺ Ν ΒΕ », " » , 

τρίδειν. Οὐδὲ γὰρ ὄργανον δίχα τοῦ τεχνίτου χι- 
, «4 Ν "- ε ᾿ , Ν ΕῚ 

νηθείη ἂν, οὐδὲ μέλος τοῦ παντὸς σώματος ἐν βρα- 
" “- "- Ἢ ," ῃ Νο » 4 2 - " Α 

χεῖ γοῦν χωρίζεσθαι δύναιτ᾽ ἂν, ἢ χινεῖσθαι παρὰ τὸ 

δοχοῦν τῷ ἔνδον τεχνίτη, χαὶ ἐπιστάτη τοῦ παντὸς 
᾿; ᾿} Α, "-᾿ -" 

σώματος" οὐδὲ ἀσκητὴς παρὰ τὸ δοχοῦν τῷ προ- 

εἐστῶτι πράττειν τι ἢ ἐνεργεῖν χώραν ἔχει. Εἰ δὲ 

ΟΛΡΌΤ ΧΧΥΡΉ. 

Ῥουτὸ πὸ ταϊπῖιο «αϊάοιι ΓΟ ρΟΥ 5. ΠΟΘ Π1Ὸ 

ἀϑοοία δι] {πιν15 511, 1ἴὰ τ} ν 06 5115 Πρ 5115 πόθο - 

εἰϊ5. Νϑάιιο ὀπὶ πὶ ρΟΙοσὲ ἐΠ5 ΓΙ ΠΊΘ ΠΤ}. ἃ ΡΒ. 110 

τι οο ππονογὶ, πα τ16 πο! γιιὴ} θοἴοϑι ΠΘ θῚΠ- 
οἵο «υΐϊάθπν [ΘΠ ρον 5. ΘΘράγαν ἃ τοῖ0. σΟΡΡΟΙῸ, 
αὰϊ την τὶ ργῖου γ ΟΠ ΠΙα ΘΗ ᾿ΠΙΟΥ ΠῚ ΡΠ Ποἷ5, 

ἀπ ῬΥΦ δοΙΪ τΟἵἴπ|5 σΟΓΡΟΥ 5, ΠΘήτι6. ἀδοθίαρ σοι 

[ἀσογο «υϊἀαιιαπν, ἅ1 ΘΧΘΘΙΕΙ θ᾿ ΌΡΓΟ θ ΈΡρΟΒ 
λέ δι ἀσθέ , ΟΕ Ὁ Σ » ἡδ ἀ οἱ ἐἱ “6 ἮΓ ἘΠ ΦΑΠΡΕΥΧΕΙ ἐγοι ὅι ἀσήένειχν σώματος ἀτόονεῖν πρὸς τὰ επι- } 50 ΠΙΘΠ[ΔΠ|. Θιυο 51 (Ἰσαΐ 56. ΡΓΟΡΙΟΙ ΘΟΥΡΟΓῚ5 

ἃ ἘΜ ἢ ὅσα ἐμποδίζῃ. Νο55. Οὐάεχ οὐ ΠῚ ἀγὸβ αὐ 
ἔπ σοπίοχιιι, 

9 Απεχοϊ ἄπο ΠΠΡνῚ οπὶ  ο55, ἐκ γάρ. 

ΓΆΡ. Ῥυΐπιιβ οἵ Ν' ο55,. οἰχείαν τάξιν. 

Ὁ Δ ο5511 γοῖα ΠΠρον ὅτι οὐ δὲῖ, Πυιάσπι Οὐοχ (0]Ρ, 

ἀσχολίας ποιεῖσθαι. Μὸχ ὁ 11 αὐτοῦ. Αἱ Μ55. μ]ονίάιι 

οαπη65 ἑαυτοῦ. 
» (οὔοχ ΟἹ". ἀχαριαῖον ἔχειν προσήχει τὸν ἀσχητήν, 

Πρ άπ ἰάθη Μ5. σαν ἤδρ. ρυΐπιο ὥστε εἰς οἰκείας 

ἀσχολίας. ϑιιθίπάο ἰάσομαι Μ55, δύναται, ἢ χινεῖσθαι. 



Ππύῦτγι τ ἢ. 

Τυϊά. ν. 1. 

δ 4 

᾿ῃΠνπηϊ τα θπὶ ππὰ πα 5 ΟΠ οἰ ΘΠ 5 “πὴ ρα 6 ΠῚ 6556, 

1π|ν πη Γα Θὰ διιὰ π| Ριφοἴδοιο ργΟθαπλ πὶ ρΟγΠηΪ1-- 
τοι. ἜΠ Πα] 51 ππθη πεῖς Θου ρει, Δ πουτα-- 

Βέταν βθίρϑιιμαι ἃ ἰπηρογαΐα μη ρ θα, φααπάο-- 
«υϊάθι. διά θὲ ΒοΡΙρεαγαι ἀἸοθηΐθιῃ : Νοπάμπι 
διὸ αὐ σαπραίγιοπι γϑϑεἰ{ἰςιϊς, ἀὐνογϑιις ρθοοα- 
{πὶ Γοριβηαπίος. ἘΠ᾿ Υγϑιι5 ΑἸ 10} :  γορίοτ ψιιοι 

ΤΠ δα πιατῖι5 οἱ σοίμία δόπιια οτγίριίο. 

Οιιοά ορογίοι ργ[εοίμπι ραΐογπα Ῥεπονοϊοπίϊα 
τὸ αο ποροίζα εὑ αἰἰζονιπι αἰἀπιὶπδίταγο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΠΠ. 

564 δὲ 'ρ86 ρυθροϑίτι5, ν ]αν θαίθιν Ἰθριτἴπιο- 

Ψαμ}. Π]ΪΙΟΡ τι} ΟἿ ΓᾺ ΠῚ 5050] 016 Π5, Ζα 1 [ΡατΡῚ αηἷ- 

σα ιι6. Ορα5. 511, ἁττθπ θὲ, σα αι ]π6 ἀο πη 66- 
δὶ ΘΟην θη θη θη ἈΠΕ : δὲ αι ππθι γι πὶ 

5ῖν 6. ἈΠΙΠΊΟ δῖν 6 σοῦ ΡΟ γΤοῖρϑὰ 10 ΠΡ πλτιτι [ἰϑυὶῖν, 

14 σἵιηὶ οΠαγ τὰτ6 αἴαιι θα πθνοϊοπεῖα ραῖνο ἀἶσπα 
5516 η 18} 0 

(εοά ποτὶ ἀδοθὶ ἔν ἀδοθίϊοο ἐπιϑίτιο ρϑομϊίαΓ πὶ 
ιιαπιάκηι απιϊοίἰαληι 6556 ἐπε οη μος αἰεὶ ἐγὸς 

Πγαίγος. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΧΙΧ. 

Αο ἄδοθι ἔγαῖγοθ. Ἐπαυ αῖοπὶ αυϊάθπὶ ἸΏ ΤΟΥ 56 
γη στὰ πὰ Πα θ 6, 561 πὸπ ἴτὰ ἰδ ηιθπ, αὖ ἀπὸ ἁυὶ 

ἴγ65. 51Π|}}} ΘΟ ΠΒ ΙΓ Π[65, 50 ἈΠ 1165. ἈΠ] τιὰ5. ο01-- 

5{ππᾶη1. ΝΟΩ Θηἶη) ἴθ ΟΠ αν [5 ἐδ, 56] θά 0, 

αἰν᾽βίοαιιθ, δὲ δου), 4] 5ἷς οοθιιηΐ, πη ρ ΓΟ τὰ-- 

ἰδ ἀΥΘῚΙΠΙΘΠΓπ1Π}. 51 ΘΠΪΠῚ ΘΟ Π 6 θΟπαιμη ἐἶ5οῖ- 
ῬΙ δ ἀΠ]σουθης, 41] ἴα165 σαπι, βἷπθ ἀπ ῖο οοη}-- 

ΠΉΠ1ΠΘΠῚ Ὁ 118] ΘΠ] 116 ̓ ῃς ΟἸΠΠ65. αἰΠ]δοιῖὶοπθπι Πὰ- 
Ἰθογθῃι : δὶ ν6)Ὸ βθοδ ποθ ἃ βοράν ηῖο5. 5ΟΙρ505, 
ἈΙΠΖιλα ΘΟΠΊμΠιι Πἰ [5 1η σΟμ πα ΠΪ[ατὸ πὲ, ν Ποβὰ 
651 6] ῃ5π0 1 ἁπη οἰ [ἰδ ΘΟ] αποῖῖο, οἱ δδὶ ΠΟ] 
«ἰϊαα, φιιοα ριθοῖθυ ΘΟ ΔΙ ΠΘ ΠῚ ΥῸΠῚ ἴα]65 οοΠ- 
πη 11, πον ταθ. ν᾽ ἀθ] ]οθὲ ρυδοῖου θιιπι, ααϊ ομιῖ- 
μθὲ, αἰβορ! π8. ν]βονθι. Οὐανο ὁρονίοι ΠΘάιι6 
Θ] αϑπηοϊ 50 Ἀ]1ἴὰ ρϑγμλ 1 πὶ ςοΟπν ΘΠ  θι5, πὸ- 
416 σαν ἔατ5. Βουν ἃ η] σάπια αυθη]παπὶ Πονὶ 

« ἘΠῚ χρείαν ἑκάστου ἀδελφοῦ : 5Ξοα υ]τἰπιαπι νόθοπὶ 
ἀο]ονίηλιβ. νου θιι5 ΠΡ ΥῚς ἀπο ου θιι5. 

ἀ (ἤοχ (ο]}». ἐν συστύήμιατι ἀδελφιχῷ, ἐπ ἤν ατριὴι 
οοπνοηῖα. 

ὁ Ν οββὶ θέν ΠΡΟ εἴ Α]1ι5 Μ5. χατ᾽ αὐτὸ ἤ. ΑἸ1- 
“πδηῖο ροϑὲ (οοχ (10. ἠγάπων οὗτοι. ΠΡ ἄοιη ἄπο 

5. ΒΑΒΘΙΠῚῚ ΟΡΒΑΠΕΞ ΘΑΡΡΑΌΟΟ. ΑΒΟΙΠΕΡ. 

ἘΝ χὰ ; τάγματα, τῷ χαθηγουμένῳ ἐπιτρέψει τὴν δοχιμα- 
, τ . » , ν Ἅ 4: ν᾿ δὴ ΄- σιαν τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας. Ἄλλως δὲ χαὶ τὸ τῆς 

5Ξ ἥ Ἐν Τῆς ; ᾿ Γραφῆς λογισάμενος, ἑαυτὸν παρορμήσει πρὸς τὴν ἜΠΑΘΕΝ ᾿ : τ᾿ τῶν ἐπιτασσομένων ἐχπλήρωσιν, ἀχούων τῆς Γρα- 
ἘΝ ᾿ " φῆς λεγούσης - Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντιχατέστη- Ἶ ᾿ ξ ΘΗΝ ᾿ ἘΑ δΣ τε, πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι. Καὶ πάλιν 

Ἀπ Σ ἑτέρωθι" Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας χαὶ τὰ παραλε- 
᾿ ΄, 
λυμένα γόνατα ἀνορθώσατε. 

Ὅτι τ ᾿Ὶ τὸν οξ - -- Ἃ , ΝῚ ᾿ χρη προεστῶτα πατριχῇἣ εὐνοία τὰ χατὰ 
ἊΝ - 

τοὺς ὑπηχόους οἰχονομεῖν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΠΗ΄. 

Καὶ αὐτὸς δὲ ὃ χαθηγούμενος, ὡς πατὴρ παί- 

δὼν γνησίων ἐπιμελούμενος, ἐπισχέψεται τὴν χρείαν 

“ἑχάστου, χαὶ τὴν προσήχουσαν, χατὰ τὸ ἐνὸν, 

εἰσοίσει θεραπείαν χαὶ ἐπιμέλειαν. Καὶ τὸ κατὰ 
2λ20 »σθενοῦ “" ΠΡ ΚΉΔΗ - αν, ἀλήθειαν ἀσθενοῦν μέλος, εἴτε ψυχικῶς, εἴτε σω- 

τὶ τα υῖες. ἢ , 
ματιχῶς, μετὰ ἀγάπης καὶ τῆς πατρὶ πρεπούσης 

ΓΝ δε τς ἢ 
εὐνοίας διαδαστάσει. 

Ὅτι οὗ χρὴ ἑταιρίας δύο ἢ τριῶν ἀδελφῶν ἐν ὅσυ- 
; 
} στήματι ἀσχητιχῷ γενέσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΘ΄. 

Ἀγάπην δὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἔχειν μὲν προσ- 

ἤχει τοὺς ἀδελφοὺς, μὴ μέντοι τινὰς ἑταιρίας δύο 

“χατὰ ταὐτὸ ἢ τρεῖς γενομένους συνίστασθαι. Οὐ 

γὰρ ἀγάπη τοῦτο, ἀλλὰ στάσις ἐστὶ, χαὶ διαίρεσις, 

χαὶ χαχίας τῶν συνιόντων χατηγορία. Εἰ γὰρ τὸ 
χοινὸν τῆς εὐταξίας ἠγάπων οἱ τοιοῦτοι, χοινὴν ἂν 

ἔσχον πρὸς πάντας χαὶ ἰσότιμον τὴν ἀγάπην " εἰ 

δὲ ἀποτεμόντες χαὶ διορίσαντες ἑαυτοὺς, σύστημα 

ἐν συστήματι γίνονται, πονηρὰ ἣ τῆς τοιαύτης φι- 

λίας συναγωγὴν καὶ παρηλλαγμένον τι παρὰ τὸ 

χοινὸν πρᾶγμα τοὺς τοιούτους συνάγει, ὅπερ ἐστὶ 

χαινοτολία παρὰ τὴν ᾿ χρατοῦσαν εὐσταθειαν. 

Προσήχει τοίνυν μήτε τὰς τοιαύτας ἑταιρίας συγ- 

χωρεῖσθαι ἐν τοῖς συστήμασι, μήτε 5διὰ τὴν τῆς 

ἀγάπης τήρησιν εἰς κοινωνίαν ἔρχεσθαί τινα ἀδελ- 

φοῦ πονηρεύεσθαι βουλομένου, χαὶ τοὺς τῆς χοινῆς 

͵ “ 
Μ 55. ἂν εἶχον. 

Βοος. βοουπῆι χρατοῦσαν συνήθειαν, μγεδίθν" γδ 66 

}ίαπε εοποιοιίιαίπεπι. 

5. Δυμζα ἄπο Ἰοεῖ οαπὶ Ν οβ5. μήτε διὰ τήν, ποι 

ῬῈ» σρθοῖοπε δουυαπά οἰιαν ταις, εἷς. Ἀδρ. βοοὰπ- 

ἅτις υήτε παρὰ τήν. ἘΔ μήτε τήν, ἀοργαναῖο. 



ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΕΒ 

εὐταξίας παραχαράττειν θεσμούς᾽ ἀλλὰ μέχρι μὲν 

ἂν ἅπαντες ἐν τῷ χαλῷ μένωσιν, εἶναι ἑκάστου 

τὴν πρὸς ἅπαντας χοινωνίαν χαὶ ἕνωσιν. Εἰ δέ τις 

ἐναντιοῦσθαι τῇ χρατούσῃ χαταστάσει βουλόμενος, 

τὸν ἀδελφὸν συνεφέλκεται, τοῦτον τὰ μὲν πρῶτα 
παρὰ τοῦ ὑγιαίνοντος, ὡς νοσοῦντα τοὺς λογισμοὺς, 

ἐν ἀποῤῥήτῳ νουθετεῖσθαι" εἰ δὲ μὴ βούλοιτο χατ᾽ 
ἰδίαν θεραπεύεσθαι, χαὶ ἑτέρους ἀδελφοὺς τοὺς συν- 

ετωτέρους εἰς θεραπείαν αὐτοῦ συμπαραλαμῶανε- 
σαι, κατὰ τὸ ἱερὸν εὐαγγέλιον - ̓Εὰν δὲ μή σου 
ἀχούσῃ, παράλαδε μετὰ σεαυτοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο. Εἰ 

δὲ μήτε αὐτοῖς πείθοιτο, τῷ προεστῶτι τὸ νόσημα 

τῆς ψυχῆς αὐτοῦ γνώριμον γενέσθαι" εἰ δὲ μήτε 

τοῦ προεστῶτος ἀνάσχοιτο, ὡς τὸν ἐθνιχὸν χαὶ τὸν 

τελώνην λελογίσθαι αὐτὸν, καὶ ὡς πρόδατον λοιμῷ 
χεχρατημένον τῆς ποίμνης εἴργεσθαι, ὡς ἂν μὴ 

χαὶ τοὺς λοιποὺς τοῦ νοσήματος ἀναπλήσειεν. Εἰ 
δὲ μηδεὶς εἴη ὃ τῷ πονηρῷ βλαπτόμενος ὑποδεί- 

ματι, τότε μόνον ἢ ἐπ᾽ αὐτῷ χαὶ μετὰ τὰ εἰρημέ- 

να μαχροθυμία χώραν ἕξει, ἐλπίδι τῆς διορθώσεως. 

Μαχροθυμία δὲ, ἢ ἐπὶ τῷ μὴ ἀποχόπτειν, οὐχ ἐπὶ 

τῷ μὴ νουθετεῖν χαὶ παιδεύειν τοῖς ἐννόμοις ἐπιτι- 

μίοις. 

Ὅτι οὐ χρὴ ἐνδυμάτων ἢ ὑποδημάτων ἐχλογὴν 
ἐπιζητεῖν τὸν ἀσχητήν. 

ΚΕΦΑΛ. Δ΄: 

᾿Ἐνδυμάτων μέντοι ἢ ὑποδυμάτων μὴ τὰ ἐχλε-- 
χτὰ ἐπιζητεῖν, ἀλλ᾽ αἱρεῖσθαι τὰ εὐτελέστερα, ἵνα 

χαὶ χατὰ τοῦτο τὴν ταπεινοφροσύνην ἐπιδειξώμεθα, 

χαὶ μὴ χαλλωπιστῶν, χαὶ φιλαύτων, χαὶ ἀφιλα- 
δέλφων δόξαν ἀπενεγχώμεθα. Ὃ γὰρ τῶν πρωτείων 
ἐφιέμενος, ἀγάπης χαὶ ταπεινοφροσύνης χεχώρισται. 

σ͵ ΝΥ οὖν - “ς“. "» “ - , 

Ὅτι δεῖ τὸν προεστῶτα ἀνάλογα τῆς τοῦ σώματος 

δυνάμεως δρίζειν τὰ ἐπιτεταγμένα χαὶ περὶ τῶν 

ἀποχρυδόντων τὴν ἑαυτῶν δύναμιν. 

ΚΈΦΑΛ. ΛΑ΄. 

Τὸν μέντοι προεστῶτα προσέχειν χρὴ, ὅπως ἂν 
μὴ τῆς τοῦ σώματος δυνάμεως μείζονα τὰ ἐπιτά- 

ματα ποιησάμενος, πρὸς ἀντιλογίαν τὸν ἀτονοῦν- 

τα διερεθίση - ἀλλ᾽ ὡς πατὴρ ἅπασιν ὁμοίως εὔνους 

καὶ γνήσιος, ἑχάστου τὰς δυνάμεις ἐπισχοπεῖσθαι 

578 γι η 5 εἰ ἰδ ο  ρ] παρ ἤπγὰ νἱοίαγο : 
᾿ 

825 

5Θοἴτιη {πα γ5,. ἤαΪ νον ἐπηρνῸ6 ἀσογΘ, δὲ σοπι- 

56 αιαπηλι 

ΜΟΝΆΘΤΙΟΙ. 

ΟΠΙΠ65 ἴῃ θΌπῸ ρΟΥΠΠ ΠΟ αμηΐ, τα ππ 5 αἰβά 16. Οἵα ΠῚ 

σροῖουῖς Οπμ ἢ ἶθιι5 σοοῖανὶ ἂς σοππησὶ ἄθρει, Οὐοά 
δ᾽ 45 ν θη ΤΟΡΙΠΙ 5ἴαταϊ οθο556 γ δ η5, ἔγα- 

ὑγθη ἀἰεγα Ὁ, ἢἷς ρυϊηνπιὶ αΐἄθηη ἃ ἐὸ αὶ 58- 

115 651, γθ τε πιο πῖθ ἐοα ἴδ 5 5θογοίο δὲ αὐπηο- 
ΠΘηά 5 : 5664 5ἱ ποῖ ρυϊνατπι οὐγαγὶ, ΑΠ11 θεῖα πὶ 

ἔνα νῸ5 ρεπ θητογοα. ἀ θὰπὶ σαπαπάπιπι δἀιη- 

δομαϊ σα η1,}χῖα 54 ΓΙ ΠῚ Ἐνδη πο λαμ : «δὲ ἀμί ἐπὶ Μακιλ Β. 
6 ποπὶ αϑεϊογι!, ἀαεἰ]εϊνο ἐδοιεπι ααἰιμιο ππιπι ὐοὶ 5.17. 
εἶπος. Οτιοά 5ἱ πὸ οἷ φυϊ θη ορδθαιαίαν, ἀθοία- 

ΤΆΠ 15 65. ἱρϑὶ ρυφίδοιο ἀμὶ πα {Π|π|5 πποῦθὰ5: αἵ 

5 π Ῥιοίδοίο αυϊθην ΟΡ Θπιρογανῖι, μαθε μάτι 

δὶ ρουῖπθ τι θιϊηΐοιιθ δὲ ρα] Ἰοᾶι5, δἰ δου 
ΟΥΪ5. β65ι6 σου θα ἃ] ΟΥ̓ ἀγοθπάτι5, αὐ πὸ οξοῖο- 
ΤῸ5 Θιἴδηι ΠΟ ΓΡῸ ἰπηρ θαξ, ΤΠ ηΐ (116 5ἷ ΠΘΠΙΟ δχ ργὰ- 
ψῸ ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ ἀαπηπιιὴι ματίαϊαν, ὐπὸ τἀππμηοίο 

Ραιίθηετῖα, Δ Π}}1εῖ5. τὰ ηθπ ἀπίθα ἡπ85 ᾿Υῖτι5. ἀἰ- 
ΧΊΠΊ1Ι5. ΓΘΠΊ ΘΑ 115, Ἰθουπ δυσα δαιτὶ ΠᾺΡ 6 11, 506 

νἱ ἀδ]ῖοοε ἰρϑύιην 56. Ια πο ἴῃ πιο! ουθπὶ ἔγι-- 

861) ΓΘΟΘΡ γι η]. Ὑ Θυιιπὰ μαι πα ᾽ς ὀχογοθηα 

δϑῖ, τὸ ποθὴ γϑϑθοθίιν Ζυϊάθπ), 56 ποὴ ἰΐα, τι 

ποη ἃἀπηοπθαίτ", ΠΟ 46 Ρἰδοίατιν ᾿ΘρῚ ΕΠ Π}15. Π1}}}- 
Οἵ5 Δ ροηΐβ. 

Οιοά ποῖ εἰονεὶ ἀϑοθία υδϑίζεπι ἀτιὶ σαϊςσεατπεπ-: 
τοσίεπι εἰοἰδοίτιπι δα ροίεγε. 

ΟΑΡΌῚΥῚ ΧΧΧ. 

Οφίθγαπι νυ ϑϑεϊπηθηΐα ἅτ σα] οθαπιθηΐα ργοιϊοσα 

ΠοΡἷ5 ὀχφαϊνοπάα ΠΟῚ βιηϊ, 564 οἰσθηα ὙΠ] ογὰ, 
αἱ πη πὰς οἰΐαπι γὸ μαι} 6 πὶ οϑιθῃμ πηῖι5, δὲ 

πὸ Πποπηῖηθ5. οἰθθαπίθθ, δὲ ἀΠΊΔΠΙΘ5. 501 050 111}, 

οἱ [γαῖουπὶ ΔΙΠΟΥ5. ΘΧΒΟΥΙ68. 6556 νυ] ἀδαάπηιν, Οἱὶ 

δπὶπι Ῥυϊπιὰβ. ὀχορίαϊ, ἃ οἰιαυιἰαῖθ δὲ παπαῖ 

ὀχοίάϊε, 

Ομοά ἀενοῖ ργωζεσίιις υἱγίδιις. ΦΟΓροΥὶς 5μα 
πιαπάαϊα αροοπιπιοίίαγε : οἰ εἶδ ἰἰς φιιὶ υἷγος 

σας οσοιΠατπῖ. 

ι ΟΑΡῸΤ ΧΧΧΙ. 

Ας οἴἶαπι σανοαῖ ορουῖδι ρροϑοῖαβ, ἢ 5ἱ σγὰ- 

νἴογα {παπὶ ΘΟΥΡΟΓΙΝ νἶτος [ογαμτ, ππαπεαία ἴῃ- 

ἤαπραῖ, ἐπῆσγπιιπι ργονοοοῖ αα σοπιγδά!σοηάιιπ : 

56] ρευίπάθ τὰ Ρμαϊου 6χ Θάπι0 ἴῃ Οπηπ65. θεπονο- 

15, ἂς Ἰορτ ἰην115, ΘΟΥΡΟΓΘὰ5. ΟὈ] 5616 ὙἹΓῸ5. οοπ- 



δῦ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΟΠΒΛΕΒῚ ΘΑΡΡΑΘΟΟ. ΑΠΒΟΉΙΕΡ. 

5 ἀθνοῖ, ἅ[4π6 [τὰ πηαπά δία Προ πᾶΐ, ραν ἤαίαγ- τοῦ σώματος, καὶ οὕτως ἐπινέμειν χαὶ διαχληροῦ- 
4116. (ἰδοίθυιιη) σ ἂν Ἰ551Π|6 Ῥ] ΘΙ Πα ἰΐ, (1 {τιὰ5. σθαι τὰ ἐπιτάγματα. Κρίμα μέντοι μέγιστον ἕξου- 
ἃ θο ἐἰαἰαθ. 5101 σΟΡΡΟΥῚ5. ν᾽ "05. Πα θοηΐ, οσοι]- σιν οἵ τὴν ὑπάρχουσαν τοῦ σώματος δύναμιν χαὶ 

ἴδη:, Θὲ Δάνθβιι5 ΡΡΘρΟΒΙ(Ο5 ᾿πη 0146 6} 56 σ0- ΒΕ παρὰ Θεοῦ δεδομένην ἀρνούμενοι, χαὶ χαταναι- 
ναπΐ,. ἃ0. ΠΆΠΑ ]Δ115. ΠΟ ΟἸ ΒΘ τ ΠΕ)", Θ᾽ ΘηΪΠ]. σχυντοῦντες τῶν προεστώτων, χαὶ τοῖς ἐπιτασσο-- 
ἱπηΠῊ] 0. ΡΥ ΘοΙΟ. ΡΘΡΙου τι πὶ ἸΏΒΘΏ5. 6 ἰπΐ0]6- μένοις οὐχ εἴκοντες. Εἰ γὰρ τῷ προεστῶτι κίνδυνον 
ῬΆΡ1]6., δ᾽ ἀρϑοοπ θυ} (ἰοοΙνῚ παρὸ τα] αἴτια πὰ., οἱ μέγαν καὶ ἀνυπόστατον φέρει τὸ ἀποχρύψαι τοῦ 
ΠΟΠ τΠΙ ΟΠ {16 ᾿ ΓΕ αγ ουΣ νϑητιιραπη. Ὁ} λόγου τὸ τάλαντον, χαὶ μὴ ἑκάστῳ προμηνῦσαι τὴν 
ῬΘοσατιη ἢ πη Θ Δ Π|, ἰοησθ πη ρὶ5 ῬΟΓΙ ΟΠ ΓΑ ΠΥ 15 ἐρχομένην ἐπὶ τῇ ἁμαρτία ῥομφαίαν, πολλῷ μᾶλλον 
65, 4] ΔΟΟΘΌΪα5. ἃ Π6οῸ ἃ σομηπηη 6. ΘΟΠΊΠΟ - οἴσει χίνδυνον τῷ λαμθάνοντι παρὰ τοὺ Θεοῦ δύ- 

ἄαηι ΘΟΡΡΟΥ 5. νἱνῸ5. Οἰϊοβαβ γθ α11, οοου]ταία το. γαμιν σώματος εἰς λυσιτέλειαν τοῦ χοινοῦ, καὶ 

ταύτην χαταργοῦντι χαὶ ἀποχρύπτοντι. 

μοί ποι εἰουθμ! {Γαΐ 5 (γι ςεϊία αἰηοῖ, δειπὶ 519 σρ τι οὗ δεῖ τοὺς ἀδελφοὺς λυπεῖσθαι, τῶν ἀσθενε- 
ἢ Ψ 

ἰόναγπθπῖὶ αἰϊητῖ ἀξ ογίιι ἀονϊϊονίϑιιο. ϊ στέρων φειδοῦς ἀξιουμένων. 

ΟΑΡΙΤ ΧΧΧΙΙ. ΚΕΦΑΛ. ΔΒ΄. 

ΑἸἰ4αΙ ποη οοηνεηῖ Ἁ[ΠΠ ρὶ {γαΐγοθ, ἀπ ἱπε1- Μὴ μέντοι τοὺς ἀδελφοὺς λυπεῖσθαι καὶ ἀγανα- 
- - 5 . - - ν 

8], 4πάπο ργρίδοιιιβ ᾿πἢΠ νη] ον ιι5. οοηνο- χτεῖν, ἐπειδὰν τοῖς ἀσθενεστέροις ὃ προεστὼς τὰς ἅρ- 
- Π . . . Ἂ, Ξ - ͵ 

ΠΙΘηΕἰὰ ΠΉΠ πὰ ἀσϑίσηδί, ΘΟβ6. ἱπαπ]ρσοηιία 41-ὀ μοζούσας " ἐγχειρίζοι διακονίας, χαὶ φειδοῦς ἀξιώση 

ὅΠ05 ὁθηϑοι, Πθοθϑϑιίαιθ [ἃ ροϑβιυ!απίθ. ΤῸ γον τούτους, οὕτω τῆς χρείας εἰσηγουμένης " ἀλλὰ τοὺς 
«πὶ φΟ] ΕΠ ΠΟ 5 511Πη1{, 605 Ορο ΘΟ Ὶ5 4{ὶ 1] σθη τα δυνατωτέρους ὡς μελῶν ἀσθενεστέρων φείδεσθαε 

᾿πάίροπε, ταϊηαιιαπ «6 ]} ΠΟΥ ]] 15. ΠΊΘΙΉ.15. ραν; τῶν δεομένων φειδοῦς, χαὶ ταύτῃ "ἢ τὴν πνευματι- 
80 Ρρᾶνοθνθ, δὲ Ἰοὺ ρϑοῖο οΠν απ 5ρὶυἱπα]οπ χὴν ἀγάπην πληροῦν. Οὐδὲ γὰρ ὃ ποῦς ἐν τῷ σώ- 

σΟΠΊΡ]ονΘ. Νϑάιιθ. ΘΠ ΠῚ [65 ἴῃ ΟΡ ΟΡ ἰπδιγαϊ ματι τῆς χειρὸς χατεξανασταίη, ἢ χαὶ ταύτην εἰς 

1 ἸΠΔΠΙΙΠ}., διιδ ΘᾺΠ) Δ(Ϊ 5111} ἰρϑπ|5. πηπηπ5 τὴν οἰχείαν διαχονίαν βιάσοιτο, οὐδὲ ἣ χεὶρ σύμ.- 
Θχρίθηάϊιηιν οορὶς, πθάτι6 τοῖα Ἰηὰπε5 πη πἰπιο {ϊ- πάσα τῷ μικροτάτῳ δαχτύλῳ τῆς οἰχείας ἐνεργείας 
Θῖτο Οἤτι5. Πλι1 1} 581 ΠΏ ρΡΟΠΘΙ : 564 ππυη!πο4-ὀ ἐπιθήσει τὸ ἄχθος" ἀλλ᾽ ἕχαστον τῶν μελῶν ἣν 

«6 ΠΙΘΙΏ απ αιια πὶ ἃ ΠδἰτιΓἃ ΒΟΡΠ ΠῚ οϑὲ (ἃ- ἔλαχε παρὰ τῆς φύσεως δύναμιν, ταύτην ἐνεργεῖ 
οὐ]ταῖθιη,, πᾶηο ΘΧΘΙΌΘΙ., ΡΟ ΟΡ τιΘ θη] ον. διαδαστάζων τὰ ἀσθενέστερα. Ταύτης τῆς τάξεως 
Πώο ἀἰβοι ρ!ιμα. 51 ἴῃ Βρ 1 τπ4}} οομνοπίι 5σοῦνο- ἐν πνευματικῷ συστήματι φυλασσομένης, δειχθή- 

πα ῬουϑΡ απ. ΟΥΙΣ ΠῸΒ. ΘΓ ΘΟΡΡι5. ΟΠ γι σεται, ὅτι ὄντως ἐσμὲν σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη 
7. 6588, Θὲ ἸΠΘΙΏ ΓΑ ΘΧ ΡΑ}16 : {αρρα 4αὶ οοπ- ἐκ μέρους, τὴν ἁρμονίαν τῆς συναφείας χαὶ τὴν 

ἸᾳΠΟΠΟΠἾ5. Πὰν ΟΠ Δ τη ἃ ΘΟΠΘΟΡ πὴ ΟΠΠηἶ5 ἦ15- πρὸς ἀλλήλους ἀστασίαστον ἕνωσιν διαπαντὸς φυ- 
5111 ΘΧΡΘΙΓΘΠ 56 ΠΡ ΘΙ [ΠΙ6Ὶ ΠΟ5 Οπϑιοἠϊαιηῖ5. ( λάττοντες. 

μοί ποπὶ ἰονθηι μγω[δοιὶ ἰἰς πιογιαο ιῖς, φιὶ Ὅτι οὐ χρὴ τοὺς προεστῶτας τοῖς ἀποστατοῦσι 

διαια, ΘΟ η νΘηίτιηι εἰθσ Γι, ἰϊοθτι αι ὁ) 15 τοὶ τοῦ οἰκείου ἀθροίσματος ἀσχηταῖς παῤῥησίας με- 

[ποϊοπά ἄαγο, απὸ πος «πηι ογο απ αἱ ταδιδόναι, ἢ τούτους εἰς χοινωνίαν βίου δέχεσθαι. 

οοπιπι αἰ θην. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΠΠ. ΚΕΦΑΛ. ΑΙ". 

τ. Ορονίοι ἁμΐθπὶ δὲ ϑρ]υ 1 τ] πη} σα [π1Πὶ Χρὴ μέντοι καὶ τοὺς τῶν πνευματικῶν συστη- 
ῬΡΘΙΘοΙο5, ΤΠ ΕΠαΔ ΠῚ ΘΧΟΙΡΟΘΠΙΟ5 Ῥοηθνοϊθηιίαπι, μάτων ἀφηγουμένους, τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀσχοῦν- 
ἘΜ ΓΙΔΙΠΟΊΙΕ. 5111] 050 111} ΟἿ ΓΔΠῚ 5.150] ]Θ 65, 4]- τας εὔνοιαν, καὶ τὴν ἀλλήλων οἰχειουμένους φρον- 

ὁ Οὐάοχ (ΟἹ. ἐγχειροίη. οἴμη 055. χειρὸς κατεξανασταίη, ΑἸῖις Μϑ5. εἴ οὐτιῖ 
 Ἰ] Ὡς ἜΟΠ  ταύτην πνευ τινες τ ; ᾿ " Ὅπι Μβ, εἱ οατιι ταύτην πνευματικήν. ΑἸ1 Μες, κατεξανίσταται. 

Δ ῖη σοπίοχτι, Νὸς τὰ σπααϊ τ Ῥοβὶ Οὐὐϊοῦ5 «αν 



ΘΟΟΝΒΤΙΤΟΌΤΊΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΒΤΙΟΆΙ͂Ι, 

Ὡ " ΕἾ ΞῸ τὴ 
τίδα, μὴ χαταλύειν τὰ ἀλλήλων σπουδάσματα, 

μηδὲ ἁπλῶς χαὶ ἀδασανίστως τοὺς ἀποστατοῦντας 

τῶν ἀδελφῶν ἀλλήλων ἀνθυποδέχεσθαι. ᾿Γοὔῦτο γάρ ἢ 
ἐστι σύγχυσις παντελὴς, χαὶ διάλυσις, χαὶ τοῦ 

πνευματιχοῦ ἔργου χαθαίρεσις. ΟἹ μὲν γὰρ συνετώ- 
τεροι τῶν ἀδελφῶν τῷ τοῦ Θεοῦ φόδῳ χρατούμενοι, 
βεδαίως τῷ καλῷ “ περιμένουσιν " οἱ δὲ νωθέστεροι 

χαὶ ῥαθυμότεροι, καὶ ὑπὸ τῆς περὶ ἀνθρώπους αἰ- 
δοῦς, χαὶ τῆς ἐπηρτημένης ἐξ ἀνθρώπων ἀνάγχης 
πρὸς τὸ χαλὸν παιδαγωγοῦνται χαὶ διευθύνονται. 
Ἅ . 2 - 5" Ἂν τοίνυν ὃ ῥαθυμότερος ἴδῃ ἐξὸν αὐτῷ μετὰ ἀδείας 
ἀποφεύγειν τοὺς ἐν τῷ ἅπαξ αἱρεθέντι συστήματι 

, 
πόνους, χαὶ μεθίστασθαι πρὸς ἑτέραν καταγωγὴν, 

ὶ " ΕῚ ᾿} ἡ ΓῚ - ὧν » 3 2 

χαὶ βιοῦν ἀφυλάχτως χαὶ ἀχρατῶς, εὐχόλως ἀποῤ- 
ῥαγήσεται, καὶ τῆς αὐτοῦ ἀπωλείας ἔνοχος ὃ προ- 
χείρως ὑποδεχόμενος ἔσται. Καὶ τὸ χαχὸν τοῦτο 

προθαῖνον πολλάχις καὶ τοὺς καλῶς ὁδεύοντας τῆς 

ὀρθῆς δδοῦ χαὶ δικαίας ἐξίστησι" χαὶ ἣ τῶν πάντων 

ἀπώλεια ἐπὶ τὸν διδόντα τὰς ἀφορμὰς τοῖς ὀλισηή- 

μασι σωρευθήσεται. Ἵνα οὖν μὴ τοῦτο γένηται, 

τοὺς ἀποστατοῦντας τῶν ἀδελφῶν ἢ νουθετῶμεν 

χαὶ ἐπανάγωμεν ὅθεν ἐξέδησαν, ἢ μὴ πειθομέ- 
νους ἡμῖν φυλαττώμεθα, καὶ ἀποστρεφώμεθα, χαὶ 
τὴν συντυχίαν αὐτῶν παραιτώμεθα, καὶ τοῖς ἀδελ- 
φοῖς πᾶσι τοῦτο παρεγγυῶμεν᾽ ὥστε “ ἢ αὐτοὺς 
γοῦν ἐκείνους σωφρονισθέντας τῇ τοιαύτη ἀποστρο- 

φῇ ἐπανελθεῖν ἐπὶ τὴν οἰχείαν μάνδραν, χαὶ ὑπὸ τῷ ἐν 
Σ , ὲ Ξ 
ἀποχληρωθέντι ποιμένι ποιμαίνεσθαι" ἢ εἶ ἐχεῖνοι 

Ζ , “Ὁ “- 
ἐμιμένοιεν τῇ ἀθετήσει τῆς πνευματιχῆς χοινωνίας, 

εἶ γ- ᾿ ͵ " ᾿ ᾿ 
ποὺς γοῦν λοιποὺς θεασαμένους ὅπως βδελυχτοὶ γε- 

, ΓΝ ΠΥ ΤΕ ΤΥ ὙΌΣ, 
γόνασι, σωφρονισθῆναι τῷ ὑποδείγματι, χαὶ φεύ-- 

͵ , Ν 

γειῖν " τὴν μίμησιν, τὴν αἰσχύνην ἀποδιδράσχοντας. 

σ͵ "» - 

Ὅτι δὲ οὐκ ἐμοὶ ταῦτα λόγοι, ἀλλ᾽ ἐναργεῖς λό-- 

γοι τοῦ Πνεύματος, αὐτὰ τὰ Παύλου ῥήματα πα- 
᾿ ἜΣΑΝ ραθήσομαι, δι᾿ ὧν τοὺς ἀκρατῶς βιοῦντας ἐχόλασε, 

μετὰ τῶν ἄλλων χαὶ τοὺς μεθύοντας χαὶ τοὺς λοι- 

δόρους ἐπιτιμίοις ὑποδάλλων. ᾿Ιὰν γάρ τις ἢ ἀδελ- 
. καὶ ᾿ ι ἿΝ μὴ 7 “- 

φὸς ἦ πόρνος, φησὶν, ἢ λοίδορος, ἢ μέθυσος, τῷ Β 
τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. Καὶ πάλιν ἑτέρωθι περὶ 

ς ι ; Ὁ 
τῶν μηδὲν ἐργαζομένων, ἀλλὰ περιεργαζομένων, 
ἔλεγε Τοῦτον σημειοῦσθε, καὶ μὴ συναναμίγνυσθε 

ΕἸ Ξ ͵ : 
αὐτῷ, Ὅτι δὲ ὃ τὰς ἐπὶ τοῦ Πνεύματος συμθάσεις 

παρασπῶν, τὰ χείρονα τῶν λοιδόρων,, καὶ τῶν με- 
᾿ ἀπτῳ 

θυόντων, καὶ τῶν ἐν ἀργία διατελούντων τολμᾷ, 
, ἈΠ, 5 {, Ψων κἢ ν παντί που δῆλόν ἐστιν. Ὥστε ἀχολούθως ὃ λόγος 

Ν , - 

τοὺς χαταλύοντας τὴν πνευματιχὴν εὐταξίαν τῆς 

ὁ ΜΝ οίογου ἄπο ΠΠΡγὶ οἰ Ν'ο55, χαλῷ παραμιένουσιν. 

ἃ Τρ τε ὥστε δὲ τοὺς γοῦν. Ἀὸρ. ρεΐπηιι5 οἱ Νο55. αἱ 
1ῃὲ σοπίοχίιι, 

α ἴπιι5 Μί5, χαὶ φυ ἦν τήν, Δοχ Οὐεοχ (0]}». ὅτι δὲ 

δ) 7 

τοῦ αι ἰ τοΥἴτι5. δι ἴα ποη εἰοϑίγιιοσθ, ΠΟ 116 51 πι- 

Ρ᾽Τοῖτου οἱ ἱποοπβδί θυ το ἰθβοϊβοθηίθϑ [γα Γ65. πλλ- 

τὸ αἀὐπτοντο, Ηὸς δηΐπι δυιπηπια ΘΟΠΓ[σῖ0 ὁ5ῖ, 

ἰδδοιατοηιιο, δὲ θνουβῖο βρὶυ τ8}15 ορουῖ5. Ετὸ- 
απ ἰὁ [γα ν θιι5 φαΐ θην, αὶ σον ατονο5 διηΐ, 

1 οααπὶ οὶ τοῦτο εἰοεϊποαπίιν, σοποία ἴοι ἴῃ 

βόοπο Ῥουβίϑειπε : 401 ὙΘΙΡῸ ΒΘ ΠΟ 65 51: δἱ ρὶπ 

συίονθ5, 605 ἱποι οι  τι5. ἃ} ΠΟ Πα ΠῚ] 115. ριον δὲ 

νἷβ ὁοχ ποινῖῃῖθι5. ἱπη ρθη θη5. Θυα 1: δ θοπαμη, 

ἀο αἰτίαις. 51 ᾿σῖταιν ατϊ προ] βθπτον οἷτ, Πἰσθνὸ 
510] πὶ τα νου τοῦτ, πη ραπο ἸΆθοΓ65. ἀοϊθοῖα 56-- 

Π16] ϑοοἰ δίδει 5. οἰ σον θ, δι] Δ] τυ 6 5θθπι {γα Π5- 
πλΐσταγο, οἵ ᾿ποαιτθ ἱπο ΠΕ ΠΟ ΠΘΡ]τ6 νἱνοιο, [ἃ- 
ΟἾΠ6 ἀἰδοθάθι, αἴάιθ Θχὶ τ] ἰρδβίτ5. Γθιια. {αἰ ιι5 
οϑῖ, {αὶ ἰρϑιιπὶ ΡΓΟΠΙρίΘ ἂς [Θϑ ΠΑ ΠΙΟΙ" 5.501 0} 0. 
ΑἸφαο. φεϊαπι. πα ]πὶ {Ππ|4 ρυΟρΓοϑϑιιπὶ [λοίθ 5, 

605 4ποητ6,). Τα πὸ Ὧὸ υἱ6 ἱποθάιτιηϊ, πὸπ 
ΓᾺΤΟ ἃ τϑοία δ Τιδία νίὰ θά τιοῖτ, πηι ηι- 

41|6 ἱπιουίτιιθ. οἱ, φαΐ ἰαθ πὶ οσοαβίοπθηι ἐἰθα}11, 

ἀἰτυ  υιθίιιν, Οὐ γΓΘ πὶ πὸ πος ονθπῖαΐ, ἐ6561"- 

ἴογθ5. [γαϊγο5. ἃι σΟΙΠΠΠΟΠΘίδο αΠλ15., ἀπ 6. 

τἀπάο οχϊθυιιηῖ,, ΓΘαἀιιοαπηι5. : ἅτ} 51 ΠΟΡΪ5. ΠΟῚ 

ΟΡΒΘαιια πεῖν, νἸΓΘΠλ 15), ἈΥΘΥΒΘΙΠΕ 16... ΘΓ ΟἸΠΠ 

ἰρϑὶβ. σοησυθάϊ πο] μ5., ἀἴαιιο [γα νἼΠι15. ΟΠ ηΪ-- 

Ῥυ5, αὖ πος ἰάθη [λοϊαπι,, ἀθπιιη εἰ θηλι5 τα νὶτ 

ἀδιϊοθῖ ἀπὶ' {ΠῚ ᾿ρδὶ δ) αδιιοϊ ἀνθυβαιίίοηθ οαϑιῖ- 
σα 11, γϑνθυαπτιν ἃ ῬγΟρυΐ πὶ ον 1]6., δὲ ἃ θὸ, 

416 1} 5616} 5 γ ἘΠῚ ἐπιθυϊη τ, Ράϑίονθ ραϑοαπίιι : 

τι οἱ ᾿ἀθιὴ. 1}Π1 ΒΡΙΡ ΓΙᾺ ]6 πὶ δοοϊθία!θπ ρουβαῃὶ 
ἈΒΡΟΥΠΑΡΙ,, ΓΟ 4ΐ 58} 16}... 41 νιἀουῖπε αι πὶ 
ΘΧΘΘΟΡΆθΙ]65. Γπϑυῖηὶ [Δ]. ΠΟ Θχθιηρῖο Θπθη- 

ἀδπταν, δὲ. ταρρὶ τὰ πθηλ {πρὶ  Π 65... ᾿πλ] αν} οα- 
γϑδῃξ. 

“. Οὐοά δὐθιη. πιθὶ ΠῸΠ 50} Πὶ 5ΘΥΠΊΟΠΟ5; 

564 οἷανὶ 5θυ 0 ΠῸ5 Κρ νἸτπ|5, ἀρροηδπι ἴρ5α Ραμα] 
ψοῦθα, 4υΊ 115 ᾿π ΘΠ ρΟγα Πίθι ν᾽ νη 65 σαϑε σαν, 
ἴα ᾿ΠΊΘν ΟδοἴΘΓῸ5. ΘΌΓΙΟ505. ΘΙ πὶ οἱ οοηνίοἷα- 

ἴον θ5. ρα Πἶδ5 ἂς πηι] 15. 5. }1οἷτ,, δὲ ὀχ, Ἰμαε11, τ. Οον. 

αἰϊφιιὶς [γαῖον ὁ5ι Γογπϊσαίον, απ σοπνϊοϊαϊον απὶ 

εὑ γίοσιις, οἰεπι ὁ) μδπιοαϊΐ πὸ οἰϑιίηὶ διαπογο. ἃς 

Αι ϑιι5. 110 ἰπ ἰοὺ 46 115. «υἱ πΠ}} ἀροθαπι, 566 

συγ οϑίι. πα αν θαπι, αἰχὶ! : Πεπς ποίαϊο, οἴ 5. ΤΊιος5.3. 

πιὸ σοπιι δ οθαπιϊπὶ στιν ἱϊο. Οὐ ἀιιίθηι ἴα «αὶ 11: 

᾿πῖτὰ οὐπὶ ϑᾶποίο Κρ τ πὶ ραοία γἱο αι, ρουροῖγοι 
[οΐπονὰ ρ6]ογα ἀτατὴ Ομ νἸοἰα το 65, δὲ δ νϊοβὶ, 
δὲ οἴϊοβὶ, ρϑυβρθοίιιηι θϑῖ Ομ 115, δὲ ΘΟ ροι- 

τὰπὶ. (τιν Θ ΘΟ ΠβΟ πθητου ἱπν αὶ ΠῸ5 ΓΆΠῸ ἰρδ5ὰ, 

οὐχ ἐμιοὶ οἱ αὐτοὶ λόγοι. ϑαιθίηε!ς οὐ οἱ Δἴ55, ποημι} 

ἐναργεῖς νόμοι, μεγορίοια ἰοκος. ΑἸ ἄτο Μ55, οὐπὶ 
γο85. ἐναργεῖς λόγοι. 

» Οὐάοχ (0]}»., ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος 

5, 



Ρεαὶ. 36. 
25. 

Μαει. 18. 

ΕΝ 

δ.) ὃ δ. ΒΆΒΙῚΙ ΘΕΈΒΛΚΕκ 

τ Βρ᾿οΠ τα }}5 αἰδοῖ ρ! πο. ΘΥΘυΒΟΡ65, ἃ ΘΟΡΌῚ. 

41 ἰρβᾶπι οοηβουνηΐ, ΘΟΏΒ ΘΘΒΙΟΠ6. ἈΡΟΘΆΠΙΕΒ 

ῬγΟΒΙθοαπηιβάιθ. Ταπο Δα ΓΘ ΠῚ τὰπεπμη 040 ἔγὰ-- 

{γ15 ΘΟ Θ 5511 ΠῚ ΟἾΓῸ ΓΘΡΙΘ ΘΟ ΠΘ πὶ. ΟΡΟΥοὶ πλᾶ- 

πο, “παμάο ὁχ ργδίθοιὶ Πα ϊοῖο οὉ αἰ ̓ ιιοὰ 

ποϑοίμπιμ Βὲ. 

Οιιο ποι οροτίοί ἀξοοίαπι ἐπ᾿ αἰΐψιιο δοτινθηιῖῖι 

ἀοροπίοπι φιϊάφιαιη τόγιιπι ἐθΓΓΘπατατη ρῥγῖς- 

ναΐτηι ροσδίάογο. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΧΧΙΝ. 

ι΄. Ορογῖθε διι6 1 ἀϑοθίαη), 411 ΘΑΠῚ , ΠΙᾺ ΠῚ 

ΘΧΡΟϑα Πη115,) 50ΟἸ ΘΙ το ΠῚ ΠΡΟ Χαι5. 5᾽1,. ἃ ΟΠ] ηὶ 

ῬΥυϊναῖα γι πὶ [ΟΥΓΘΠΑΓΙΙΠῚ ΡΟ ΟΒ5Θσϑο 6 ΠΠ ΘΙ ῚΙΠῚ 

6556. Ετθηΐηι πἰδὶ που ἔαοϊ, ρυϊπιιπὴ φαϊάθη οχὰ- 

οἴδ πῃ) ἃς 5᾽ ΠΟΘΓᾺΠῚ δοοϊδίαϊθι Ὀυ γαῖα ΡΟΒ5 Θ5Ί 0 Π6 

σΟΡΡα Πρ. : ἀοῖπ δ νΘΙῸ οβίθπα τ 56. δὲ να] 46 ἴη- 

ογϑά αι, αὶ αὶ αἰ Πα 1)6ο, 4ια5] δο5, 4Ὁ]1 1π 

ΠΟΜΪΠ6 Ἰρδῖτι5. [ἸΘυῚ ΠῚ σΟΠΟΡΘΘΔΓ, ΠΕΡΙ ΓΛ 115 ΠῸΠ. 

51. ποθ δι θεὶς ΤΗΝ ΡΙΟΡΠοίαπι, ἀἸσθη-- 

ἴδηι : ὐπισείον ζεῖ, οἰοπῖπι σθπμῖ, δὲ ποτὶ νἱαϊ 7ι-- 
δίπιηι ἀογοίϊοίτεηι, π6Ὸ 5Θηϊθτι 6715 φιΤ τι5 ράπδ5, 

51ν 6 δρ᾽ ἸτπᾺ] 65, 4 Ὁ] δ πηθηΙΘ ΠῚ ΡΟΡΠΠΟηΐ, 5ῖν8 
5ΘΠΏ5101165, {ΕἸ} 5. ΠΟΥΡ5. πα  γ. 51 Θπῖπὰ τὶ 
ἄτιο ἃ ἔγὸ5 1π ΠΟ πΠ6 ΟΠ ΟΠ γοσαΠ βιηΐ, 

101 1π τπηθἴοὸ Ἰρβουι εϑῖ, Πλλ]1Ὸ πηασὶβ ᾿ὶ δὶς 

ἘΠῚ Ιοπσθ πΠΔ]0} ἃ. [ΓΘ ΠΌΘΠΠΟΥ ΘΧβε θυ. ΠΟ μη]-- 
ΠΠῚ οοὐῖα5. Δα ἸσΊταν Π1Π}} ἀθου ΠΘΟΘΒΘαΤΙΟ - 

ΤᾺ. 51 πη 0. Αἰ Ππϑ νυ] πο 5. ΟΠ γἸβίθβ, οαμη 15- 

ΤΆ 6] 115. 1η ἀδϑουῖο Π1Π1] ἀδίμπιθυῖτ ἉΠΠΊπῚ : δα 

Θεϊαπηδὶ σαι ρίαπη ἀδίπθυῖε δὰ ργοαπος. πῸ5, 

ῬΝΘ5τα ὈΠΠ1π|5 Θδὲ ΠῸ5 ἱΠά Ίσ ΓΘ, δὲ 6556 οπὶ ΟΠ Υσίο, 

4ύαμη. Οἰτνα 1ΠΠ||5 ΘΟοΙ δία ΘΠ] ΟΠ Π 65. ΠΤ] ΠΕ] εἶν ]- 

τἰὰ5. ροβϑι θυ. (δοίθυα!η 6] αβο{] ρόβϑθϑϑῖο θὰ 
ἴῃ τὸ ἀδευ Π ἢ πΠπ ΠῸΠ δἰδίϊτ, σϑά ΠΠπ|ὰ δεϊαμη 

ΠτΟΥῖτ5. ργον ἢ... ἘΠΊ νΘΡῸ 4] ΡΥΟρυία μη. α]1-- 

ἀυϊὰ Πα δ 5ιιιθες 11} αἰτυ, “τι 5ΘΟΘΒ5511ΠῚ 

ἃς ἀθἰδο οπθὴι πθ Πα ι". Ν Δ οἷα πος ἴπ ἁΠἰ ΠῚῸ 

ΠΟ δδῖ, Ζπ1 οδὲ ἀπά αιοὰ 056. μοβϑί θυ 

5ΘΟΥϑι1 ΠῚ} γ6}11 9 ΟΠ) ΡΙ 6. βοῖαϊ, ΟΠ Ἰ511 ΠΠΠΘΓΘ 

ΒΟΡΨΟΒ5. ᾿ρ5ἴτι5. ΟἸΠΙ θῚ15 ΓΘΡιΙ5. ΠΘΟΘΘΒΑΡΙΪ5 5ΘΠΙΡΘΙ 

« Ἄσςρσ. Ρυῖπηι αὐτὴν εἰοξεν χαὶ ἀπεχώλυσεν 

λυσε. Νεο 

τὰ πὰα]το Ἰηῖγα δ 11 τινὶ γίνεται. Ν᾽ εοτος ἄπο ΠΡτὶ 

[πὰ  ὀβϑὶῖ νεϊοσὶ Πρ γὸ ἰοστταν σΖαοσας ἀπ 8 «808 

χγῶνται. ΑΗ ἄπο γένηται, 

4 Απεχαὶ ἄπο ΠΡνὶ ἀσχυτὴν τὸν τήν. ἘΔῚ ἀσχυτὴν 

τύν.- 

ὁ Ἐδτ ἑαυτοῦ μεγάλας. Βορὶϊ ἄπο ες, μεγάλα. 

ΑἸὰς Μς, Ἀορ. οαπὶ ΟΟ]Ρ. μέγα δεΐγυα, 

ΘΟΑΡΡΑΡΟΟ. ΑΒΟΘΗΙΕΡ. 
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Ά 

Βορ. ῥῬυίπιις εἴ Δ ο58. 

ῃ - , Ἂ ᾿ 
διιλίας τῶν φυλαττόντων “ αὐτὴν εἶρξαι χαὶ ἀπο- 

χωλῦσαι παρεγγυᾷ. ᾿Γότε δὲ μόνον ἀνεπιτίμητον 

προσήχει μένειν ἀδελφοῦ χωρισμὸν, ἡνίχα ἂν χρίσει 

τοῦ προεστῶτος ἐπ᾽ οἰκονομία τινὶ γένηται. 

ν͵ 3 ΝΥ Ν ᾿᾿ 7 Ἂ ᾿ » 
Ὅτι οὐ χρὴ τον ἐν συστήματι πολιτευόμενον ασχη- 

“Ὁ 
τὴν ἰδία τι χεχτῆσθαι τῶν ὑλικῶν. 

ΚΕΦΑΛ. ΔΑΔ', 

Προσήχει μέντοι τὸν “ ἀσχητὴν, τὸν τὴν προεχ- 

τεθεῖσαν χοινωνίαν ἑλόμενον, πάσης ἰδιαζούσης 

τῶν ὑλικῶν χτήσεως ἐλεύθερον εἶναι. Εἰ γὰρ μὴ 

τοῦτο ποιεῖ, πρῶτον μὲν τὴν ἀχριδῆ χοινωνίαν “ 

[Ὸ 
᾿ “ΟΝ , 3», 27 ΕἾ ΡΟΝ ΓΝ ᾿ 

ιέφθειρε τῷ τῆς χτήσεως ἰδιάζοντι" ἔπειτα δὲ χαὶ 
Ω ἢ η᾽ Στ {τὶ ΟΞ ΓΙ ἾΘι ἀπιστίας καθ᾽ ἑαυτοῦ ὁ μεγάλα ἐξήνεγχε δείγματα, 

ὡς ἀπιστῶν τῷ Θεῷ;, ὅτι τοὺς ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὖ- 
-Ὁ- ᾿ ,ὔ 

τοῦ συνηγμένους οὐ διαθρέψει" χαὶ οὐχ ἀχούσας 
- Τ , 

παρὰ τοῦ προφήτου Δαδὶδ λέγοντος" Νεώτερος ἐγε- 
3 τ, , Σ 

νόμην', χαὶ γὰρ ἐγήρασα, χαὶ οὐχ εἶδον δίκαιον ἐγ- 
; ἐν το ΤΠ τὸς τ τ 

χαταλελειμμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν 
Χ ων " 

ἄρτους, ἢ τοὺς νοητοὺς τῆς φρονήσεως, ἢ τοὺς αἷ- 

μενα οἷς τὸ σῶμα τρέφεται. Εἰ γὰρ ἔνθα Γδύο ἢ 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, 

ἐν μέσῳ αὐτῶν ἸΕΣΝν πολλ μᾶλλον, ἔνθα πολὺ 
ΕΝ 

πλέον χαὶ πολυανθρωπότερον ἄθροισμα. Ἢ τοίνυν 

οὐδὲν ἐλλείψει τῶν ἀναγχαίων, Χριστοῦ παρύντος 

᾿ 

δὶ 
μηδὲ τοῖς Ἰσραηλίταις ἐν τῇ ἐρήμῳ 

. ΕΗ ΕΠ ἣ “ 
τῶν χρησίμων ἔνδεια γέ ἔγονεν " ἢ ξεἰ χαὶ λείψειε 

πρὸς δοχιμασίαν ἡμῶν, βέλτιον ἐνδεῶς ἔχειν χαὶ 
“" Ἂ 3 εἶναι " μετὰ δῦ τοῦ, ἢ δίχα τῆς ἐχείνου κοινωνίας 

πᾶσι παῖς χατὰ τὸν βίον πλουτεῖν. Οὐ μέχοι τού-- 

του δὲ τὴν βλάδην ἣ τοιαύτη χτῆσις ἵστησιν, ἀλλὰ 
« ᾿ νὰ ἢ Υ͂ ΕΣ 

ποῤῥώτερω, προάγει. Ὃ γὰρ ἴδιόν τι ἔχειν ἐσπου-- ἔ Α τ ᾿ ϑϑὲς 
δαχὼς, οὐδὲν ἕτερον ἢ χωρισμὸν χαὶ ἀποστασίαν 

᾿ δ ραὰ, Ξὶ χ. ΄ , α Η͂ 
μελετᾷ. Ὃ γὰρ μὴ πρὸς τοῦτο βλέπων, τί ἂν χαὶ 

πες ον δον τ τ αε τ ὐα ν Εν ὙΥΣΣ 
χτήσαιτο; εἰδὼς ὅτι τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι οἱ αὖ- 

ρΦΝου » 3 , , - 2 , Ν 

τοῦ δοῦλοι ἐν ἀφθονία πάντων τῶν ἀναγχαίων δια- 

τελοῦσιν ἀεί. Πρόδηλος οὖν ἐστιν ὃ τοιοῦτος ἀποχο- 

πὴν χαὶ νέχρωσιν τῆς οἰχείας ψυχῆς μελετῶν, χαὶ 

ἢ {πιπ ΝΞ. οαπὶ Υοβ5. δύο χαὶ . Μὸχ Βος. ρτὶ- 

ΠῚῚῚ5 ἐν τῷ ὀνόματι. Νς ἴα ταα]ῖο ροβὲ ἀπο Νίξς. μέσῳ 

Ἐν 

Ε Ἀδρ. Ξοοιπάτ ἢ χ' 5. λείψοιεν. 

μι (οάοχ Ο9]Ρ. οὐπὶ Ν᾽ οβ8. ἔχειν τῶν ἀναγκαΐων μετά, 

πδοθςδαγὶϊς οὐιπὶ (ιν ῖδίο ἐπα εναι ΑἸΙφααηῖο, Ροβὲ 

Οὐἄοχ Ν᾽ ο85. χαὶ ἀπόστασιν μελετᾷ. 



ΟΟΝΒΤΙΤΟΤΙΟΝΕΒ. ΜΟΝΑΘΤΙΘΟΕ. 

τοῖς βραχέσιν ὀδολοῖς τὴν οἰχείαν σωτηρίαν ἀποδι- 

δόμενος, καὶ (δότε μοι τολμῆσαι μιχρὸν ) δεύτερός 
τις Ἰούδας "γενόμενος, ἀπὸ χλοπῆῇς ἀρχόμενος 

(χλοπὴ γὰρ ἡ ἰδιάζουσα χτῆσις), χαὶ χαταστρέφων 

εἰς προδοσίαν" προδίδωσι γὰρ καὶ αὐτὸς τὸν τῆς 
ἀληθείας λόγον, ὥσπερ ἐχεῖνος τὸν Κύριον. Ὅταν 

γὰρ ὃ μὲν κανὼν τοῦ βίου ἔχη, μηδὲ χωρίζεσθαι 
τοῦ συστήματος ᾧ συνήφθημεν, μηδὲ ἰδιάζουσάν 

τινα χτῆσιν περιποιεῖσθαι, μηδὲ ὅλως λαθραῖόν τι 

διαπράττεσθαι, ἢ ἐπὶ βλάῤῃ τῶν ἀδελφῶν πονηρὸν 

ὑπόδειγμα τοῖς " σωζομένοις γενόμενον " εἶτα παρι- 
δών τις τὸν φόδον τοῦ Θεοῦ, χαὶ τοὺς θεσμοὺς 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρῶτον μὲν νοσφισμὸν (νοσφι- 
συὸς γάρ ἐστιν ἣ ὁπωσοῦν χαὶ δθενοῦν ἰδιάζουσα 

χτῆσις), ἔπειτα δὲ χαὶ ἀπόστασιν “ ἐννοήσας χαὶ 
χωρισμόν πῶς οὐχὶ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας προ- 
δέδωχε, καὶ δεύτερος ᾿Ιούδας γεγένηται, κατὰ τὸ 

ἐγχωροῦν προδιδοὺς τὴν ἀλήθειαν; Χρὴ τοίνυν παν- 
ἀ κοι- τὶ τρόπῳ φεύγειν, ἰδίᾳ τι χεχτῆσθαι παρὰ τὰ ρόπῷῳ φ γεῖνυ τ ἢ ρ 

σι - ΄“ , Ν 5» , , νῇ πᾶσιν δμοῦ ποριζόμενα, καὶ οὐ ταύτῃ μόνον 
ἀχηλίδωτον τηρεῖν τὴν διάνοιαν, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἔν - 
δὸν ἄνθρωπον πάντων μολυσμῶν ἐχχαθαίρειν " τοῦ- 

τὸ μὲν, λογισμῶν ἀχαθάρτων χαὶ πονηρῶν, τῶν 
“ Ὶ ,Ψ - ,ὔ , ἐπιθολούντων “τὸ ἔνδον τοῦ Πνεύματος χαταγώ- 
Ὑιον τοῦτο δὲ, δόλου, χαὶ ὑποχρίσεως, χαὶ βα- 
σχανίας, χαὶ ἔριδος, τῶν τὴν ἀγάπην πρόῤῥιζον 

ἀνασπώντων, χαὶ τὸν Θεὸν τῆς τῶν τοιούτων ψυχῆς 
ἐλαυνόντων. Εἰ γὰρ ὃ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν, ὃ τὴν 

ἀγάπην οὐχ ἔχων, τῆς θείας ἐστέρηται χάριτος. 

Ἔν ταπεινοφροσύνη δὲ πάσῃ, χαὶ ἁγιασμῷ, χαὶ 
ἑτοιμότητι τῇ περὶ τὰς ἀγαθὰς πράξεις τὴν ἑαυτοῦ 
Ψυχὴν ἕκαστον συντηροῦντα, πρὸς τὰ παρόντα 

συγαλείειν τὸν λογισμὸν, σχοπούμενον, ὅπως ἂν 
μὴ, κατὰ τὸν ᾿ παρόντα χαιρὸν, τινὸς 
Θεοῦ θελημάτων διαμαρτήση, χαὶ τὴν 

τῶν τοῦ 

ἔνστασιν 
ι " Ε 

τῆς πολιτείας σπαράξη. Ἢ γὰρ τοιαύτη κατάστασις 

α Βερὶϊ ἄυο Μϑ5, Ἰούδας γινόμενος, 
» Ψρίοεγοβ ἄπο ΠΙΡγὶ ὑπόδειγμα τοῖς σωζομένοις. Οο- 

ἄοχ Νο5. σωσομιένοις. Ἀερ. βϑοιιπτι5. βδοιπᾶα χηᾶπιὶ 
τοῖς συζωμένοις. ΑἸλ ἄχο Με5. οἱ. βαϊεὶ τοῖς συνεσου.ἐ- ' 
νοις, 115. 7μὶ ποϑίξοιιπι που σαϊαγὶ διισῖ, 

ς ορδὶϊ νοῖτβ ΠΡῸΣ οἵ ἀ}Π ἄπο ἐννοήσει. 
ἃ δρ. ῥυΐπιιβ οἱ Ὗο55. τὰ χοινά. Μοχ ἰάοπ (οάοχ 

Δ 55. οἱ 115 παντοίων μολυσμῶν. 
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απ άαγο, Ῥγοΐπάθ ρογϑρίσυιιη δϑῖ, αι [8115 5ἱ1, 
Θιιπὶ εἶδ γοβθοιπέδα ἀ τηογ ἐραἀοηεα ἀπ πὰ ἃ 
σορίίανθ, ραποίδαιιθ ΟΡΟ 5. 5] 6 πὶ ϑαᾶπι γθη- 

ἄδθγθ, δὲ (Π]᾿οθαν μΐμὶ ραυ]ο αὐ οπεῖι5 Ιοατι) 4]-- 

ἴδ διάαπι οἤϊοῖ, αν ααΐ ἃ {ἀγο Θχογά αι 

(Γαγίυμι θὲ θηΐπι ρυναῖα ροββθϑϑὶο), δὲ ἀοϑίπαὶ 
ἵπ ΡγΟἀ ΟΠ πὶ, οὐλὴ δὲ ἴρ56 νϑυϊτατῖ5. ἀοοιυ πα πὶ 

Ρτοάαι, μϑυϊηθ αὐ {Π|6 Τλοπιΐπι. ργοα ἶι. 
Ουδπάο δηΐπὶ νἱτα5 ποβίγο ᾿πϑε τ Θϑῖ, ΠΟ 6 
5ΘρΑΓΑΓῚ ἃ} 110 σαστιι, οὐ Γαΐ πιι5 ἀἀ πα ποῖ, πδαὰδ 
ὉΠ] πὶ ΓΘ ΠῚ ὈΥΪν ἴα Π ΘΟΠΊρΑΥ ΓΘ, ΠΟΙ Π6 ΟΠ ΠἶΠῸ 

αυϊάαυδπν πο] νΐ, «αοά οἰαπδϑεϊμτιπι 511, ἁυῖ 

Ο] υσπιοάϊ., «απο δ [Ραγιιπὶ ρου ποῖοι. τηα]ὸ 

ΘΧΘΙΏΡΙΟ 511 115. 40] βαϊνὶ ἤθυὶ οὐρίππες; [ἀπ 5ἱ 
415. ΠπηΟ Ὸ Τὶ ϑια 5416 βά ποῖ ϑρ᾽ Γπ5 οο0Π-- 
[ΘΠ] Ρ 5... ῬΥΙΠλτ πὶ 4] ἀθ πὶ δι Ὀγοριοπθηι (5. Ὀγ6-- 
ΡΟ Θηϊπὶ 8. Πια ΘΟ ΠΙ 4116. οὐ. πιπδοιτη 6 
σοπιραναΐα Ρυϊναία. ροββθϑϑιο), ἀθιπάθ νοτὸ ἐ6- 
[δοιίοπθπὶ Θιϊα ΠῈ ἃ6. 5θοθϑϑιη σοοσ νου, 400-- 
τηθο 15 ποῖ Ῥγο 41 νου ἔα εῖς ἀοο πᾶ πὶ., 4πο0- 
πιοέονο ποη ἴδοίιιβ Θ: αἰτθυ Τ᾿ ἀ45, οἴ Π 4 ΠΤ ΠῚ 

ἴπ 856 {{|{, νυ ττθπὶ ργ ἀεὶ ἢ Οανθπηάϊι οὶ 

Ἰθίταν μη ποθ, πθ ΤΖυϊἀααδη ρυϊν αι π) μοϑϑὶ- 
ἀἰδάπηι5, ὈΥΘΟΙΘΙ Θὰ, 4 1185. 51|Π|1}} 1Π ΘΟΙΏ ΠΝ Πΐ 5110 - 
ῬΘάϊταπίαν ΟΠ Π 115 : ΠΟΑῸΘ. πᾶσ ΤαΙΟ ΠΟΘ 50] 11Πὶ 
Ἰπτοσραπι 4}0 ΟΠηηὶ ᾿4 06. ΠΙΘΠ ΓΘ ΠῚ 5ΘΡΎ ΘΙη15, 56 
᾿πίθυ πα Πὴ ΘΕ Δ ΠΟ ΠΉΪΠ 6 πὶ ἃ} ΟΠ ΠΙ 115. σου θι15 
ΘΧΡΌ ΘΠ.Ι5 5 νἀ 6] 106 8 τππὶ ἃ ἙΟΡΊ ἈΠΟ ΠΙΠ 15. 1π}-- 

Ῥ ΙΒ ἃ ῬΓΑν 5... 4165 ἱπίθυ παπὶ ϑΘρ᾽ εἸτπ5. Πα ὈΪ1ὰ-- 

{ΠΟ ΠΘΠῚ ΘΟΠΘρ ΓΔΕ, ΤᾺ Π| ἃ ἄο]ὸ ἴσα δἰμλα-- 
τοπθ, ᾿πνι 116, δὲ σοη πε οπ, 4186 Θμαγἰὰ- 

το πὴ γα οἰ τπ|5 Θν θ! Ππΐ, ΠθΘῸ ΠῚ 116 4}0 ἀπ πὰ ΘΟΓΙΙΗῚ 

41] Βα] αϑπηο αὶ διιηΐϊ, ἔπραπε, 51 Θηΐπι Πρ ιι5 ΟΠ τοα, ὕοκη. ἡ. 
ΥἰΓὰ5 6ϑῖ, αυϊ οΠπαγίτοπὶ ποι Ππαθροὲ, ἀϊνίπα σγαιία 8: 
σαγοῖ. 

2. ϑουνθὲ Δι ΓΘ ἢ 5118 ΠῚ Πι]56116. ΠΙΠἸᾶ τη ἰπ 
οαπηὶ παι} 1αἴδ, ϑα ΠΟ ππομΐα., οἱ π᾿ αἰαουϊταῖο 

οἶγοα θοπὰ ΟροΡα, πηθπίθιηιθ δὰ ρυφοβοητα οο- 

οἴαίαι, δὲ νἀθαϊ, πὸ Ῥγϑθητὶ ΓΘΠΊΡΟΥδ ἃ}0 αἰϊπα 

Τ)οὶ νοϊυπίαιθ ἃρουγθὶ, Πα} Π5 6416 ᾿πϑίϊ 1 νἱσο- 
το [γαπρσαῖ. ΝαΠΙ 6] υϑπηοϊ δηϊπιΐ βίας Ὁ 

ΟΠΊΠΪ ΠῸ5 ΠΊΘΠ 5 ἀθΘΡγ το πΘ Πρ σαὶ, [ἀοϊοίαι ὁ 

4 Απεφψαὶ ἄπο Ἰἰθυὶ ρσαῖεν Λοββ, τὸ ἔνδοθεν, Μὸχ 
τἰἄοπι ἴγτο9 Μ955. τῆς τῶν τοιούτων, ΕΔΓ τῶν τούτων. 

Ιριἄάομι ὐοχ (0}}ν. ἀπελαυνόντων. 

ΓΝ ίοτγοβ ἄπο ΠΡτὶ οὰπὶ Δ΄ ο55. κατὰ τὸν ἀεὶ παρόντα. 

διαῖίπη ἄπο Οοάῖοος, φαΐθὰ5. Ἀδρ. βοουπά ας ἐπ οη4- 

ἴι5 ἴανοεῖ, πολιτείας παραχαράξῃ, ἰὰ υἷα σόπιις αεἰιῖ- 

τον οἴ, εονγμπιραί. ΑἸλὶ ἀπο Δ55, οἵ Θατε πολιτείας σπα- 

ἄξε, αἰϊδεογραί. ραφῃ, 
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τ ἴῃ ποία ἂς σομβία πε ργοροϑιῖο θοπᾶ Ρ᾽Ό56- 

“αδηλ ΟΠ] ηΪἃ 5. ΘΌΠῚ νι ἀθ!τοθὲ τὰ δθηη6] νη το} 

ΔΠπ16 οπηπία ἴῃ ἀπί πηι ἱπ χορίηιιβ, Πθαπ ΡῸ- 

Παιπὶ 6556, ΒΟΠΟΡΙΠΠΠ116 ΟΠΊΠΙΠῚ Διο ΠΊ, ΠῸΠ 

δαιτθ πὶ ΑΠΠ 15. Οὐ 5 ΠῚ 4116 ΤΠΔ]}} : ΠΙοθὲ ΠῸ5 ΓΘ Πη6- 

ἀἴπιπὶ ἀιπανῖ5. σαϊάθηι., 564 δὰ δηιθη διοπ θη 

πδοοββαγί τι ἀδραδίθησιβ. ΝᾺΠῚ ΟἸΠῚ ΠΟ Ἰοι5. 511 

ΠνυιΠ]Δ ΠΑΤΊΛΠῚ ἃ ΠΙ ΠῚ. ΠῚ ΤΠ τ15, ῬΓῸ ΤΟΥ ΟΓιι ΠῚ Πᾶ- 

ἀπτὰ γί τη Ἰσαιηδητογιιηι ᾿ἀοπθαπ [ΘΙ ΡΟ ΐ, 

ὉΧ ΘΧΡΌΡΘΘΙ, Ομ ΟΡῈΙ5. [6] 1, ΠΕ πη τ πὶ ψἽΠ11. 
Οὑμμ Ἰρίταν πος ἰτὰ 586 μα θ6 16 Ρ]ΔΠ6 1π16}}ΠΠ σα πηιι8, 

δΡδ 5. ἀΡΆΠηΙΙ5. 56 061", ΘΠ] μηδ, 4111} ΒΘ ΔΤΠῈ 
ἃ ΠΟΘ] ΘΗ 15,. Π]Θ 46] Δ ΠῚ. ΘΧΡΘΥΙΠΙῸΓ ΔΟΡΙΟΥΘΗΙ. 
Αἵ ρδὺ τϑπιδ!οπθ5. ΡΓΟΠΔΠΟΠΘΠῚ δἤδτη δα θυ γο, 

Ῥαποονη ἀἀιηοάπιπι. ΟΠ ΠῖιηῚ Θϑί., οἱ ἈΡγΆΠ 

5 μΉΠπππι. ΠΟ ἰσίταν δαπῖ, 4085 ἀϊν᾽πα σ γάτα «ἡ 

ΘΧΠουίαπος νῸ5., 48] ΘΟΙΠ μη 6 ΠῚ ἃς 5ΟΟΙ 6 ΠῚ 

ν]απι Πρ] οχὶ ἔι15115,. ΒΘ Ώ 5. ΠΟΒΕΓ Ἰμαα 1} 1181] 

δα Πα] ἰδίαν. Οὐ νἱϊαΡ σοπειο Πα]]τη} {1] 

οὐαῖο ἀδοϊαγαν, οἵ ΤΠΘη5. ΠοΟδίγα ΠΟΥ) ἅπ κι 

ΒΡ] 6 πἸἀτιι5,. ἀὰ} Ἰποα Πα π|5, δὰ 51 ΟΠ ΠΠλ1π15. 1ΠΊΘΙ 

ΤΟ 65 ΓΘΡΘΥΙῚ Ροίοϑε. (ἴλη ἃπιῖθηι ΘῸ5 δ 8 ΠῚ. 

{|| βο!!τατίαπι νἰταπὴ ἀθθαηξ, Ρ᾽Ὸ ψ Γ 1 ὀχ μου ἢ 

51 Π}1Π155). ἩΠΙΠΊΖ 6. αἴιιθ Ἰάθηι 511 αἰνῖδαπθ ΡΙῸ- 

Ῥοβίτιιμι, πἰπαΐγιιπὶ ὈΙασθυ6 ΟΠ γῖδίο, οἱ ἱπιθυσοαι 

ΦΟρΠΆΠῸ ἰπῖον ἐν ῖτα Π5 Θὲ 115. ργθοθρία, ἰ6- 
ϑαμηῖῖ5 Παοάιιο Πα τᾶ πὰ δ 1105 γα! ποηι. ΕῸν- 
[556 δηΐπὶ {Π|πὸ διϊατη ἀΠ}]6 ἈΠ Πα! ἴπ Ππιπὸ 56}- 

τπόποιη ἱπίθγοι αν, {Ζυοα πηασὶθ 80. Παρ ὶβ (1 νἱτ 
Θθηιι5 {5 ΓΆ 6 ἃ ΘΧΟΥΠΆΓΘ ΡΟϑϑ [. 

8 δσ. ῥυίμηιιβ οἱ ἴοββ. πρὸ ἁπάντων. Μοχ Οοάεχ 

(15. δυθπ ἄς ὙΟΚ5 νοῖιβ ΠΡον δὲ οὐδὲ ἀγαθός ἐστι. 

οὖν. ες ἴἴαὰ ται]το μοσί ορ. βοοιηάι θεραπείας ὅπ 

γευώμεθα. 

 ψοῖογος παΐαον ΠΥ ἐχχαθάραι. ΠΙΆ οπὶ Οοδεχ 

(01. βαθυτέραν. Ἀδρ. ῬτΙπηι5 βαρυτέραν, 

αι Ν ΌΚ511 νοῖαβ ΠΡῸυ δὲ ὅπιο 11 Δ55. {πιὸ5 οὐση ἴρ50 

οἰΐατο σοπϑιιονπηιβ, πος οί, Οοάοχ (910. οἵ δα. 

Ῥυΐπηιβ (ρ]οσασαιιος δαϊπὶ μὶ ἔγοβ ΠΡΥῚ σοπβοπίμιπί 

ἴπίον 56}. αἱ ἰσῖταν ἔτο5 (οἸοο5 1ἴὰ Πα θοπξ, ὀλιγωρίας 

χαὶ πονηρίας χαθαιρόμιενοι, οιπὲ ρει 5 ἀπέ" πος ἰϊϑεπ- 

εἰΐς αἰφιδ ἐπὶχεϊιαιδιι. ΤΡΙἄθπι 611 τὸ δὲ τὸν πειρα- 

σμιόν. οἵ 1[ἃ Ἰδρὶ Ργιβίαγος, 851 γ6]} ππιὶ5 Νῖς, παπο 5ου]- 

Ῥίαγαπη. ἔπογοῖαν. Ν᾽ Ο5511 ὙΘΕτι5 ἸΡῸΓ δὲ 111 «ααΐιοῦ 

Πιαθεπὶ διὰ πειρασμόν, 564 11 ἴἄπηεπ, τ} ἄτιο σογγθοιὶ 

5'ηξ, ΠαΡαουἸπίχιιθ. ῬΥΙπηὰ τπάπὶ πειρασμῶν, αὶ ἴῃ 
Βορ. ῥυῖπιο βουϊρίσπι ἱπυθιῖξαν, ἶ 

» ἘΔ 1Π εὐ Ν5. (οπι)εῖ. παράχλησιν ὑμῶν. ΑἸ ἄτιο 

ἘΠῚ απίϊαι παράκλησιν ὑμῶν. Ἀδα. Ῥυΐπεις οἱ (0}}». 

παράκλησιν τῶν τόν, 5: ΠΗ ]Π1Οἷτι5 ΟἹ ἔογ 6 το] 15, αἰ 6α- 

5, ΒΑΒΙΠΠ ΟΕΒΛΑΚΕΙ ΟΑΡΡΑΏΘΟΟ. ΔΒΟΠΙΕΡ, 

τῆς ψυχῆς παντὸς μὲν μετεωρισμοῦ ἀπαλλάξες: 
ΣΥΣ Ὑ ΙΣ ᾿ ες ἡμᾶς, ἐν εὐλαδεία δὲ χαὶ ἑδραίῳ φρονήματι πᾶσε 

τοῖς χαλοῖς παρασχευάσει συνέπεσθαι, τοῦτο χαὶ 

: τναθὸ τ ΞΡ ΕΣ, προ αΣΣτ, ΚΣ ΜῈ 
ἀγαθὸς, χαὶ πάντων ἀγαθῶν αἴτιος, χαχοῦ ὃὲ ὁ 

πος κι 5 κόρες δ᾿ ΟΣ ΚΗΡῸΣ ἔν τταν ͵ 
ὁπωστιοῦν οὐδενος, χάν ἡμεῖς πρὸς τὴν χρε! τ ίαν 
Ν , Ὁ 

διορθώσεως δριμυτέρας τῆς θεραπείας γευσώμεθα. 
᾿ ΡΣ πνν ττὰ ἐααΣΑς θην τ 
[ἰατρὸς γὰρ ὧν ὃ Θεὸς τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, 

᾿Σ ᾿ “, -Ὁ- “Σ“ 

πρὸς τὴν φύσιν τῶν νοσημάτων τὴν τῶν φαρμάχων 
, χίρνησι δύναμιν ἵχανὰν, " ἐχχαθάρας βαθυτάτην 

τ , [} , ΓΙ ΄ -- - 2Ν 7 χαχίαν, ὅταν τούτου δεήσειε. Τοῦτο γοῦν εἰδότες 
ἐς ἐπ Ξ ΕΣ 

σαφῶς, εὐχαριστῶμεν ἀεὶ, χἂν σφοδροτέρας τῆς 
582 , 
ἃ θεραπείας ἐπαισθανώμεθα,, τὰς "ὀλιγωρίας χαθαι- 

΄, τ Τὸ 3. Ὁ Δ. σω Ἀν “ « 
ρόμενοι. 10 δὲ διὰ πειρασμῶν χα: δοχιμασίαν ὑπὸο- 

Ἴ Ε) “Ν “9 , ξ- ᾿ 
μένειν, ὀλίγων σφόδρα χαὶ Αδραμι:αίων ἀνθρώπων. 

“ ΄ Γι." ᾿ ἘΑΤ ς - - , 
Ῥαῦτα μὲν οὖν ὅσα ἣ τοῦ Θεοῦ χάρις τῇ ταπεινο- 

- ᾽,ὔ , 

τήτι τῆς ἡμετέρας διανοίας ἐπεχορήγησεν 
, ς« “« - ᾿Ν ᾿ α΄ 

ράχλησιν μῶν τὼν τὸν χοινώνιχον βιον 
᾿ 
: 

ς ᾿ 
 ἥμετε- ᾿ - μένων. Οὗπερ, ὡς ὃ λόγος ἐδήλωσε, χα 

ἘΡΙΡΟΡΟΣ Ἔτι ἤΡΤῈ ἢ Ἔα 
ρα χατεῖδε διάνοια, οὐδὲν οὔτε λαμπρότερον, οὐδε 

͵ “ “ ΄ ΡΥ τες ΨΡ  Ὶ 
χαριέστερον, οὔτε ὑψηλότερον εὑρεθείη ἂν ἐν ἄν- 

θρώποις πολίτευμα. ο᾿Ἐπειδὴ δὲ χαὶ τοῖς τὸ μονα- 

δικῷ βίῳ προσέχουσι τὴν ἐνοῦσαν παράχλησιν εἴση- 
ἊΨ ξ Σ , ΕΣ ᾿ 

νέγχαμεν, εἷς δὲ καὶ ὃ αὐτὸς ἑκατέροις σχοπὸς, τὸ 
πλσαν δ (τὶ -“Ὡχ “ " Ἂ - . ἀ εὐαρεστῆσαι τῷ Χριστῷ, χαὶ συγγενὴ τὰ πέρ! 

᾿ ἘΠῚ , τα τνν ᾿ 
τούτων παιδεύματα, χἀχείνων τὸν λόγον ἐπίωμεν. 
8 - - 

Ισως γάρ τι χἀχεῖθεν τούτῳ τῷ λόγῳ συνεισηνε- 
7 ᾽΄ δ 

χθήσεται χρήσιμον, λαμπρύνειν ἐπιπλέον χαὶ δια- 

χοσμεῖν τὴν πολιτείαν ἅ δυνάμενον. 

πογιατίοπεπι δόντι, “μῖ, εἴς. Μοχ Μ οΚ5511 τοΐὰβ Πρὸ σ᾽ 

εἴ 411 πόπμα}}1 λόγος ἐδύλωσε. {ΠΠπ|πιὰ νὸχ ἴῃ δας 

ἀεοϊάοταΐαν. ϑυθῖπᾶθ ἄσο Νί55. οαπὶ  ο55. οὐδὲν οὔτε 

λαμπρότερον. ἘΘΙῸ διάνοια οὐδὲ λαμπ. 

ς Τοίαπι 4, ἐπειδὴ δὲ χαὶ τοῖς, εἴ 4 Ξεφαθηίιιν 

οπηπΐα, ΤΟρΡΟΥῖτο πὸῃ οὶ ἴπ ΜοΞοῖὶ νϑΐογι τὸ : βού 

Βοσα πὶ ψ ΥΡοσιπὶ ἴοοο ΓΟΡΟΓΙΠΠΓαΤ' {πιὲὉ Δα Ξογιθίπιῖ, 

ἐν ᾧ χαὶ εὐαρέστους ἡμᾶς ἀνέδειξεν ᾿ησοῦς Χριστὸς ὁ θεὸς 

ἡμῶν εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου αὐτοῦ χαὶ προσκυνητοῦ ὀνόματος, 

χαὶ τοῦ παναγίου αὐτοῦ πατρὸς, χαὶ τοῦ ζωοποιοῦ καὶ ἁγίου 

πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς ἀτελευτήτους χαὶ μαχα 

ρίους αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν : {1 οπηπῖα οἴϊοϑβο ἃ οι 

ἸΙθγανῖο, ποὰς ᾿ρβὶ βουϊριουῖ ἀὐϊρθαθπα ὅ556 ταὶ νἱ- 

ἀεπίαν. Ἐογίασθθ οαπὶ Οπλϊβῖσθο 56 αἰ ψαα νἹάογοῦ, ᾿ο- 

σταπα ἴοοο αἰϊα δ 5 αἄάοτγε σόϊ. ΑἸ1 Οοάἴοε5 Α]1- 

ἴον μαβοπῖ : 564 οαπὶ πιὸ δ ππουῖῖο σνογουὶ ἀεθοαπι, 

πὸ ππι]ῖο ματα, {πᾶπι ΡᾶΓ ὀγὰξ, ποΐαϑϑο σἰάσαν, πο- 

σαπὶ ΠΡτογιπὶ νανῖαβ Ἰδοϊίοποβ ργωτογιπ πὰς 558 

Τυάιοανὶ. 
ἀ ψὸχ δυνάμενον αἀάτία εκ ἐχ οξ. 4παᾶγίο. 



ΑΡΡΕΝΩΙΧ 

ΤΟΜῚ ΒΕΟΙΝΩΌΙ 

ΟΡΕΆΌΜ ΒΑΘ ΜΛΑΑΔΙ, 
ΘΟΟΜΡΙΒΟΤΕΝ δ 

Ορνα αιιδοαιη , ἀτιδο ἡ τις ΠΟ} 15. φαϊάοπι ν᾽ ἄθιι, οἱ [α]50 ἀ βου! ἴα δὴ}. ΟἸιογ αι ΟἸ Πα 

ἱπάϊοθπι ᾿πνθηΐοβ ροϑὲ ΡΠ] Π θη. 

ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΤΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡΟΣ ΠΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 

Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΟΜΙΛΙΑ 

ἢ Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Ὃ βαπτιζόμενος, εἰς Τριάδα βαπτίζεται,, εἰς 

ἸΠατέρα χαὶ Υἱὸν χαὶ ἅγιον Πνεῦμα " οὔτε εἰς ἀρ- 
Μ᾿ . ᾿Ν , ΝΜ Σ , Ῥω τῇ , 

χὰς, οὔτε εἰς δυνάμεις, οὔτε εἰς τὰ ἑξῆς ἐν χτί- 
“ ΥΎ ΓΙ Τ᾿ , μι ΄ὰ 

σμαᾶσι. Δῆλον οὖν αὐτῷ ἔστω, ὅτι ἣ Τριὰς ὑπὲρ 
, ὃς ν" Νὶ Ὁ Ὕ ,Ν Γ: 

τὴν χτίσιν ἐστί" χαὶ μηδὲν τῆς Τριάδος εἰς χτίσιν 
ζ΄ » , , Ν" Α "Ὁ » 

χατάγειν ἐπιχειρείτω. Μεμνήσθω δὲ χαὶ τοῦ Κυ- 

ρίου, Πνεῦμα ἅγιον ἐμφυσήσαντος, χαὶ δείξαντος 

διὰ τῆς ἐμφυσήσεως, ὅτι τὸ Πνεῦμα τῆς θεϊχῆς 
ΠῚ ,ὕ ν ,Υ ΟἹ Ὁ -᾿ , ΄ 

οὐσίας ἐστὶ, χαὶ οὐ τῆς χτιστῆς φύσεως. Λογιζέσθω 
δ ᾿ ἌΓ “ λ 2 ΠΗ͂Σ Α ἢ Ὁ Ἅ 

δὲ χαὶ τὴν ἀποστολικὴν ἐξήγησιν περὶ Τριάδος, 
μ᾽ ͵ αι. ἀτὰρ ᾿ Π ὝΣ ᾿ 

ἐν ἢ μίαν ἐνέργειαν δρῶμεν Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ 

ἁγίου Πνεύματος" ὡς οὖκ ὄντος χτιστοῦ χαὶ ποιη- 
"-Ὁ- , . ἃ "Ὡ ΝΟ Ν - , 

τοῦ τὴν φύσιν, οὔτε τοῦ ΥἹοῦ, οὔτε τοῦ Πνεύματος. 

Ὅτι μὴ τῆς ἑαυτοῦ χτίσεως ὃ Θεὸς ἢ" ἐπιδεῖται 
Ν ᾿ » “ιν » δ5᾽΄.'ι᾽ιει",; , 

πρὸς τὸ τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν ἀποδιδόναι. Λέγει ὃ 

ἀπόστολος " Διαιρέσεις χαρισμάτων εἰσὶ, καὶ τὸ αὐ- 

τὸ Πνεῦμα. Καὶ διαιρέσεις διαχονιῶν εἰσὶ, χαὶ ὗ 

α {Ππγάσας οαϊεῖο ὁμιλία εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, Πο- 

πιλἰϊα ἐπ σαποίιηι ϑαριίσηια, Ἀσ τ υιϊ «ἰτιο ΠΡ ΥῚ ὁμιλία 

ΑΛ 

ΒΘΑΝΟΤῚΙ ΡΑΤΕΙ5 ΝΟΤΆΙ 

ΒΑΘΒΊΠΙῚ:, 

ΟἸἜΒΑΒΕῈΨ ΘΛΡΡΑΌΟΟΙῈ ΛΕΑΟΘΗΙΕΡΊΙΒΟΟΡΙ. 

ΠΟΜΊΙΠΙΑ 

εἰ ϑρίγειιι βαποῖο. 

Οὐἱ Ἰναρεϊχατιν, ἴθ Τυϊη!ταΐον θα ρίζαι", ἴῃ 
Ῥαΐγοαι οἱ ΕἸ] πὶ οἱ ΒΘ Ρ᾽γ απ δα ΠΟ 1}, ΠῸῚ 1 

ῬυΪποίραιιβ, πϑάτιθ ᾿π γἱντι65, ΠΟΘ τ πὶ ΓΘ] υιὰ5 
οὐθαῖαναβ, Πα Ζτιο ᾿ουϑρθοίαμ οἱ 51 Τυϊπιτα οὶ 
5 Πργὰ ΟΥΘα ΙΓ ΠῚ 6550 5 Π60 αι ἰαυαπὶ 46 Τυϊπὶ- 

ταῖο αὐ ογοαϊαναμι ἀδρυϊπηουο ἀρογθάϊαίαν, Μὸ- 

101 511 οιϊαπι ΠΟ ΠλϊΠὶ ,. αι] ΒΘ θ᾽ τι πὴ ΒΔ ΠΟΙ ΠῚ 
᾿πϑα Πὰν ἡτ, Πα α6. ἱπϑα ΠΠ] ατίοπθ οδίθπα τς 5ρὶνϊ- 

{ππππὶ ϑϑθητα ἰνὶ ποθ, ΠΟ Π αἰ 85 ΟὐΘα 0. 6556. 

Ἑιδρυίου οιϊα πὶ 5θοι πὶ. ΔρΡΟΒΓΟ σὰ πὶ (6 Τυϊπ τα 6 
ΘΧΡΟΒΙ ΠΌΠΟΙ, π΄ {πιὰ τπᾶπὶ| ΟΡΘΓΔΠ ΟΠ ἢ. νἱἷ- 

ἄδηνι5 Ῥαιῖθ. δὲ ἘΠῚ: δὲ ΘΡΙν Πιι5. 5 ΠΟΙ, οἷο τὶ 
ποθ ΕἾ] 5, πο τι6. ΒΡ ν᾽ τι. οὐ ΘαΓα15. 51, ἀπ} 

[ἀοῖτι5. ϑϑοιπεϊιηι παιιγα πη). ΝῸΠ Θηΐπ Τ)Θι15. στιὰ 
Ἰρϑίτιβ. ὁγθατασα ἱπά 50 Ὁ ἃ διὰ πη. Ορογαπι θάθη- 
ἄαμι. Ὀϊοῖς ἁπΐοθτη ΑΙΡΟβίο! τι : 7) ινίδίοτιος ἰοπο- 1. ὕον. 

τὰιπὶ διεπί., δὲ ἰάθη ϑριίνίίις. ΕἸ αἰνίδίοτιος. τιῖ-- 

περὶ ἁγίου πνεύματος, Πιοπεῖἑία εἰς ὁαποίο δρὶνία, 

"»ὐοχ Οοπ)οῖ, ἐπ 

582, 

Ι͂Α αι. 

τῶ. 

ἴοαπ. 30. 
32. 

4.-τὸ. 
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γεϊςισαἰἱοητιν οιιγεῖ, δὲ ἰάδηι Τοναίπιις. Ετ αἰνῖ- 

δίοηθς Ορογαϊ οι δι, ἑάοπι σοῖο ἴοιι5, ψιιῖ 

ορεγαίιιτ' οπιτῖα ἐνὶ Ομ πίνεις. Τῖληπι6 {πᾶ ορογᾶ- 

ταν Πεῖι5, θὰ Ορθγάῖι Βρίγιιπ5. Οπεπῖά, ᾿Π 4 110, 

ορογαξπτ τἰπιις οἱ ἰάθπι δρίνἰιμι5,. εἰν τάοτις οἶπι-- 

δεῖς ργομε σαἶ. ΝΘήμο 1 βθυν!ταῖθ πὶ. ποδὶ 
Θρ᾿ν τα, οὐτη} ἅΠ 1 διι πη], ΡιΟσ να], ΟἸηηἰᾶ 

{πὲ Τὶ διιπΐ Ορορανὶ. Αο ΓΙ 5115: 7) οηείτειι5 ατι-- 

(οπὶ δρὶϊ ἱΐιι5 ὁ5ῖ. {δὶ αἰτίου ϑρίσιιπις5 ]λονιϊγιΐ. 

ἐνὶ ΠΡογίας. Ἐκ πη Πἰϑὶ ἀἴοαι ἀϊν τ ηἸταΐθη ἴῃ Π0- 

5 1ηΠ ὈἸ α ΠΊΘ πὰ ΒΘ ΡΊΡ τα πὴ, ἀϊοθπῖθ οληπὸ : {πε 

ἤοο δοβποβοίημις ιίοα ἱπὶ τιοὐνὲς πὶ, αὶ δρίτίει 

ητόηι «ἰδάϊι τοῖσδ. 5ΡΘΙῚ ΟΠ ΠΘ 6 πθά]ο το οι. 

ΝΙβὶ δηϊπὶ Ποῖ π΄ ποθ. {πουῖτ,. ΠΘ]Π6. νΠ[ᾺΠ|, 

ΠΘΙ6. θΟπᾶ Φοου πὰ ΘΟΠΒΘΩ ΠΙΘΉ11}. ΠΟΤΕ 116 ΠῚ 

Ἰτουι πη Ραα]ι5 : «70π| ποϑοϊιἰς φιοί οπιρίιπι 1) 6ὲ 

ἐςἰϊς, οἱ δρίγίειις 1)6ὶ μανιίαί ἱπὶ υοὐῖς ὃ ἘΠ σγϑιιϑ, 

Οογρογα υὉϑϑίγα ἐεπιρίπεπ ϑισι! ϑρίγίπι5 δατιοιῖ, 
τ: ΕΞ : δ 

ιιὶ πὶ σονὶς 65ῖ, φιίθπι ᾿ιαὐοιῖς ὦ 1260. Ἐκ οΥθα-- 

τὰ τῶ Ταϊάθιη, τ σοσποβοαὶ {6 Π 6 ὲ ϑαηΐ, Οριιθ 

. 651 ΛΟ ν ΘΙ Π0Π6 : 564. ΒΡ ΓΙ τπ|5 Πδθο σονοϊαῖ, ἡ οδὶς, 

᾿π4α1:, “ θιι5 γονοίανϊξ ρμὲγ δρίγιτηι διιίηι. Οὐ] η 

οἵ σαιιϑα ποϑβίγα βουαία τι", 406] ᾿ἴπ 60 ΠΟΒ5 50Γ- 
ἴάτηῖιν. ϑρίγιπι5, ἸπΠ4 11, σογμίαίπι οἰΐαπι ρῥΓο-- 

ἢασιάα 1)εἰ. ϑ6 5θοιπάιιπι 56 ΘΟ  ΠΟβοΙ, βίοι! εἴ 

ΠΟϑίθι" ΒΡ Ρ 5. μεῖς δπΐπα , ἸΏΖΟΪΕ, 

δοὶζ χιι διιπὶ ποπιϊηῖς, τιϊδὶ δρίγιξζιις, αι ἵπι ἴρδο 

6513 Πα εἰ χιιῷ 1)6ὶ σι πεηὶὸ οοσπονῖξ τισὶ 

ϑρίνίειις 1) οὶ. Αἴάιιθ, τι νὶν Πσαΐ Τλθιι5 ; αἰ ΘΠ] ΠῚ 

Ῥαυ]ι5 : ᾿γιωθοῖριο οογάπι 1260, γιιὶ υἱνίξεαξ 

οηιῖα : ἰϊὰ αὐ νἱΐατη ΟΠ δίιβ, 41 ἀἸοὶε : Ονος 
τπϑίδ υοοσοπι πιθαπιὶ απ τιτιῖ, οἱ 650 οἱΐανι (δίογ- 

γιατ (0 οἷς. Ν ̓ ν Ἡ[Ποὰ πη τιν ἀτι ΓΘ πὴ Ρ6Ὶ ΘΡΙ ΡΠ}. απ 

Ῥαυ]ι5 αἱὶ : Ομ οιδοϊανὶ! (Πιγισίμιηι δα πιογίτεῖς, 
υἱνίποανῖ οἱ πιογίαϊία οοΥροΓα Ὁ δσίΓα ρ6᾽ ἔρδῖτις 
δρίσί τίη ἐπ]ιανι ατείθπι ἵτὶ ὐοὐὶς. ὙἸνΊ[οαΥ]5 ᾿σὶπ 

τὰν ἃ Π 60 ρδὺ Ομ νϊβέπη ἵπ ϑρίγια. Ετ᾿ Ζιοπίδηι 

ὉΠΊΠΪ5 ΟρϑνΡαῖῖο ΕἾΠῚ μὸν ΘΡΙΡ τα π]Δ Π] δια τιν, 

Ἰάοῖγοο ϑΡΊν [5 νοσδίθ" ΠΟΙ Πι5. ΠΟΠΉΪΠΙ πὸ- 

ΤΪΠῸ ; δὲ ΟΠ νῖβειιβ, Πομλπ6 ΟἸ ιν σε], αὶ πιο ἀϊ- 

ΘΘΡΔΠ.15 : 7)οηεΐγιι5. απεΐοιν δρίνίτις ὁ5ῖ. οί πη 
4ιοααθ δβὲ : 705 ποτὶ δες ἵτὶ σαγπα, σϑ ἐπὶ δρὶ- 

εἰφιίάθπι ϑρίγιιιι5 1)εὶ παῤῖιαξ ἱπ υορὶς. 

δὲ φιιὶς απΐθηι δρίσίειιπι ΟἸιγιδεὶ τιοτὶ πανεῖ, }ιῖς 

Πποπιΐπιίηι 

χίία τ: 

ς ἙΔΙΕΠο Βα51]1. οἱ ἄτιο Ν55. μηδὲ εἰς δουλείαν, ψεὶ 

δαρτίξαίιν, πεψιάφιαπε δ᾽ ριγ ιν ἴηι δεν ἑμίοπι αν- 

ἀμοαιὶ. ἙάΊΈο Ῥατῖς. μιηδεὶς δουλείαν : φαοᾷ Ἰϊχιεῖ ἐχ 

δο δνεπῖθϑθ, 404 ΓὙΡοσγαρΠ Ργὸ αὐδὲ εἰς σοπ]απ- 

οἴϊπι εἀϊἀογῖπε μηδείς. Οὐάοχ φυϊάαπι (οπθεΓ, υνηδεὶς 
εἰς δουλείαν εἴς., πϑηῖὸ δϑρίνἑλθι πε σδογυίίοπε σον ἕδη 
γοαὲς αι. Τθϊάσπι τιπτις Με, χαταγαγέτω. 

ΛΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

Α 

ἃ. ΒΆΒΙΠΠ ΜΑΟΝΙ.- 

ΤΣ Ξ Ἐπὶ : ΤῊ 
αὐτὸς Κύριος. Καὶ διαι ιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσὶν. 

ὃ δὲ αὐτὸς Θεὸς, ὃ ἐνεοὴ Ἔν, τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 

Οὐχοῦν ἃ ἐνεργεῖ Θεὸς, ταῦτα τὸ Πνεῦμα ἐνεργεῖ. 

Πάντα ἐνεργεῖ, φησὶ, τὸ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, 

διαιροῦν ἑχάστῳ χαθὼς βούλεται. “Μηδὲ εἷς δου- 

λείαν χαταγέτω τὸ Πνεῦμα, ἀχούων, ὅτι χαθὼς 

βούλεται πάντα ἐνεργεῖ τὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν 

ὋὉ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν. Οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα 

Κυρίου, ἐχεῖ ἐλευθερία. Καὶ γὰρ εἰ μὴ θεότητα λέ- 
γει κατοιχεῖν ἐν ἡμῖν διὰ τοῦ Πνεύματος χατοιχοῦν- 

τος, λέγοντος τοῦ Ἰωάννου, Ἔν τούτῳ γινώσχομεν 

ιν, ἐχ τοῦ Πνεύματος οὗ 3 
ᾳ 3 ς - “"ν 
τι ἕν ἡμῖν ἐστ εοῶχεν 

ς 
ἡμῖν, πᾶσαν ἀπολεῖ τὴν ἐλπίδα. Εἰ γὰρ 

ἐν ἡμῖν, οὔτε ζωῆς, 

αἡ Θεὸς 

οὔτε ἀγαθῶν αἰωνίων τευξόμε- 
μοι 

θα. Λέγει δὲ 

τοῦ Θεοῦ ἐσ 

χαὶ πάλιν ὃ Παῦλος Οὐχ οἴδατε ὅτι 
Ἶ ὟΣ. ΗΝ ἘΡ χε ΓᾺΡ 

ναὸς τε, χαὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰχεῖ 
ΕῚ ἕ 

ἐν ὑμῖν; Καὶ πάλιν τὰ σώματα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν 

ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ. 
. - “- ων, 

Καὶ χτίσις μὲν ἀποκαλύψεως δεῖται πρὸς τὸ εἰδέ- 
Ξ Ξῷ ἢ ἘΟΧΟΝ 

ναι τὰ Θεοῦ - τὸ Πνεῦμα δὲ ἀποκαλύπτει. "Ἣμῖν, 

φησὶν, ὃ Θεὸς ἀπεχαλυψενὃ διὰ τοῦ Πνεύματος αὗ- 
« 

τοῦ. " Καὶ χαθ᾽ ἡμᾶς μὲν ἐρευνᾷ, ὅτι ἐν αὐτῷ τὴν 
ΕΣ , ω - ᾿ πο ς τ 

ἔρευναν ποιούμεθα. Τὸ Πνεῦμα, φησὶν, ἐρευνᾷ χαὶ 
; ἐξ ἈΡΌΕΤΝ ᾿ 

τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. Καθ᾿ ἑαυτὸ δὲ ἐϑν ϑτεν ὥσπερ 

ΕΣ φησὶν, ἀνθρώ- Γίς γὰρ οἷδ 
τΞ ͵ 

πὼν τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῷ: 

" δ: 
τὸ ἡμέτερον πνεῦμα. 

Οὕτω χαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωχεν εἰ μὴ τὸ 

Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ζωογονεῖ μὲν Θεός λέγει 

γὰρ ὃ Παῦλος, Παραγγέλλω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
ΕΣ Ξ ἜΣ πο τ 

τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πᾶντα᾿ ζωὴν δὲ δίδωσι Χρι- 
ἣ ζυ ΄ }Ὶ , ν Ὁ , Ὁ “- 

στὸς, ὃ λέγων, Τὰ προβστα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς ῦ 
ἀν , ΕΥΦΥ 

χἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς. μου ἀχούει, 
“ωοποιούμεθα δὲ διὰ τοῦ Πνεύματος, ὥς φησιν ὁ 

Παῦλος, Ὃ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ 
}} ( , ε« 

σει χαὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν, 

νεχρῶν,, ζωοποιή- 

διὰ τοῦ ἐνοικοῦν- 
το τ , πὰ τἀ Υ Κι ον τὴν Ἔν 

πος αὐτοῦ Πνεύματος ἐν ὑμῖν. "ἢ Ζωογονῇ τοίνυν 

ὑπὸ Θεοῦ διὰ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι. Καὶ διὰ τοῦτο, 
»-Ὰ - “πο - , 

ἐπεὶ πᾶσα ἣ ἐνέργεια τοῦ Υἱοῦ διὰ τοῦ Πνεύματος 
Ἂ ᾿ ὑπ  Ἴππε ἀο. 

φανεροῦται, Κύριος ὀνομάζεται τὸ Πνεῦμα, τῷ τοῦ 
ἔ ΩΣ τ τ τὰ δὲ 

Κυρίου ὀνόματι" χαὶ Χριστὸς, τῷ τοῦ Χριστοῦ, ὡς 

ἄρτι μὲν ἐλέγομεν - Ὃ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν. 
ΤΥ ες δὲ τὰν τῆνος νι τος ριον. τ Ν 
Εἴρηται “δὲ καὶ τὸ, Ὑμεῖς οὐχ ἐστὲ ἐν σαρχὶ, 
ἀλλ᾽ ἐν Πνεύματι, εἴπερ Πνεῦμα Θεοῦ ἐν ὑμῖν. 

Εἰ δέ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐχ ἔχει, οὗτος οὐχ 

ἃ Απεχαὶ ἄπο ΠΡτὶ δέδωχεν. ΑἸΐ5 οἱ δα ἔδωχεν. 

« Τ΄ςτᾺς7Ἢ7αχὰὸ δά τ10 ὑμῖν. Αἱ Μϑβ5. ἡμῖν. 

ΚΊνιάς Αἀάεπάα 1 

» ἘΠΙο Β451}. εἰ Ῥθσ. βοσαπήιϊις ζωογονῇ. ἘΔΙο 

Ῥατῖβ. οἱ ἄτιο Μ55. ζωογονεῖ, τηα]ς. 

ς ΑπΕζαὶ ἵγοὸς Πθνὶ εἴουται δὲ καίτε: ὑμεῖς: 



ΟΜ Α ὈΚᾺ 

ἔστιν αὐτοῦ. Εἶτα ἐπάγει, Εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 
"» ᾿ "-- ,᾿ ὅ 3. ,Ἃ ἿΝῚ ᾿ς ἢ 8 2Σ "τ Π ΣΣ 

ἀντὶ τοῦ λέγειν, ὅπερ ἀκόλουθον ἦν, εἰ δὲ τὸ Πνεῦ 
μα ἐν ὑμῖν. Οὐδὲ ἔστι φωνὴ θεία ποιητὸν τὸ Πνεῦ- 

Ἐν 25. ἥδ ὙΡν ἘΥΊΒΕΠΣ 
μα εἶναι διδάσχουσα. Τὸ γὰρ, Πάντα δι᾽ αὐτοῦ 

ἐγένετο, περὶ τοῦ πλήθους τῶν χτισμάτων ἐστί. Τὸ 
δὲ Πνεῦμα οὐχ ἐν τῷ πλήθει. ἀλλὰ μετὰ τῆς δυά- υ Ἵ ἱ ᾽ ἣν [ 

δὸς Τριάδα πληροῖ, καὶ χτίσεως ἀπηλλοτρίωται, 
- , Π ἣν ΄ 

καὶ πλεῖστον ὑπερέχει, ἅτε δὴ ἁγιάζον τὴν χτίσιν ἢ 
Ἁ ζἴ -- , Ἢ ,ὔ ἩΕΈΨΝΤῚ - Ἁ, χαὶ ζωοποιοῦν, χαὶ χρίσμα ἐφ᾽ ἡμῖν ὃν, 

» 8. σὦ - "-Ὁ΄᾿ ᾿ ΄ δ ὁ ον , 

ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ Κυρίου σχρχί. Οὐ δήπου δὲ ὁ Κύ- 
ρίος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ χτίσματος ἁγιάζε- 

ται, ὡς λέγει ὃ Πέτρος" ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲῇ, 
ΓῚ ΕΑ Ὧν ἐς » 2 δὶ 3. ἐν ῆς ΄ 

ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὃ Θεὸς Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ δυνά- 

μει. Οὐδὲ διὰ χτίσματος δύναται" λέγει δέ " ᾿Εν 
Πνεύματι Θεοῦ ἐχβάλλω τὰ δαιμόνια. Οὐδὲ ὑπὸ 
χτίσματος ἄγεται, γέγραπται γὰρ, ὅτι Γγετο ἐν 
Ὁ π ᾽ εἷ τὴ ΕΣ ἊΞξί 5, πὰ "Ὁ 

τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον. ᾿Αξίωμα μὲν τοῦ 
Θεοῦ προφῆται παλαιοὶ χεχράγασι - Τάδε λέγει Κύ- 
ριος. Οἱ δὲ νέοι προφῆται" Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα 
τὸ ἅγιον. Καὶ οἱ ἀπόστολοι" ΓΠδοξε τ 

Α - , Α -᾿ ᾿ Ν, , 

ματι χαὶ ἡμῖν. Διόπερ χαὶ ὃ ἀπόστολος, δειχνύων 

ὅτι θεῖα ῥήματα φθέγγεται, ποτὲ μὲν λέγει" Ἢ μ᾿ ᾽ ἔ 

δοχιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ; 

ποτὲ δὲ, Δοχῶ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν. Πλήρης δὲ καὶ 

ῦ 
᾿ 

ἥ παλαιὰ Γραφὴ τῆς τοῦ Πνεύματος δοξολογίας. 

Τῷ λόγῳ Κυρίου, φησὶν ὃ ψΨαλμῳδὸς, οἱ οὐρανοὶ 
ἐστερεώθησαν, χαὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐὖ- 

τοῦ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτῶν. Καὶ ἐν τῇ βίόλῳ τοῦ 

ἸἸὼδ γέγραπται" Πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ ποιῆσάν με. 
“Ὥσπερ δὲ Λόγον ἕτερον παρὰ τὸν ΥἹὸν οὐχ ἔστιν 
ὑποθέσθαι, ᾧ ἐγένοντο οἵ οὐρανοὶ ( ἢ γὰρ ἂν οὐχ- 

ἔτι διὰ. τοῦ Κυρίου γεγονότες εἶεν, εἴπερ δι᾿ ἑτέρου 
" , Ψ ΣΕ 5» -» ἀσ , 

λόγου γεγόνασιν )" οὕτως οὐδὲ Πνεῦμα “ ἕτερόν 
ὃ . ΄ ᾿ “" , “" ᾿ 
ἐστιν ὑποθέσθαι, τὸ μετὰ τοῦ Λόγου στερεοῦν τὰς 

ΡΤ ΘΑΝΟΤΟ. 

ἐὴὰ ͵ 
ᾧ ἁγίῳ Πνεύ- κὶ 

8.0) 

ποσὶ δε 675. ἘχΙηαδ ϑ )] υπσὶε : δὲ ἀμί ϑηι Ο]ιγῖ-- 
δίμς πὶ ὐονὶς δ5,.,. οὐαὶ σΟΠΒΘ ΠΟΘ ΠΟΥ ΟΠ ε͵5501 
ἀἴσονο : 51 ἁυΐθηι ΒΘρ γί τὰ5 ἴῃ νΟθ]5. οϑῖ. Νδο οδὲ 

νῸΧ 1} ἀἰνῖπα, {ιώ ϑριντσπὶ [ἀοἵτιπὶ 6556. ἐο- 

οθαῖ. ΠΠῸὰ οπΐμη, Οπιπῖα ΡῸΡ ἰρδισα γαοία διισιΐ, 

βρθοῖαι δαὶ οὐδα τα γανιι πὶ πλι} ΠΕ ἀπ  λ : ΒΡΊΓ 5 

ΔῸΤΘΠ ΠῸΠ ΘΟΠΙΡΙ πα τιν ἴῃ πνα] ἰτπ ἴπ6 : σοὶ 

σαπὶ «πα ] Πτατ6 ΤΥϊπἰΓατο τ ΘΟΙΉΡ]οΙ., δϑίαιο ἃ 
ογδαῖανα ΘΧΙΡΠδις., οἵ ΤΠαΧῚ ΠΟ 50 ΘΥΘ ΗΠ Ὁ 

ΟΠ ΘΠ ΟΠ Π θὲ ογθαταινατη, Ὑἱν Ποοῖ 6, εἴ τη - 

οἵἶο ὀχϑιδίας. ἴῃ ποθ, 'πι0 οἱ π᾿ ἴρβὰ Ἰ)οπηϊηὶ 

αν Πο, ΝΟῸΠ διιθ πὶ ΤΟΊ Πιι5. Ποῖον }6515. ΟΠ γῖ- 

δ[1ι:5 Ῥ6 1 ΟΓΘΑ ΤΙ ΓᾺΠῚ 58 ΠΟΙ Πσαταν, απ πηοί πὶ 

ἀἰοεῖς Ῥϑίγιιβ : ὐέσηι α δαταγείι : φιοηιοίῖο τιπ- 

αἰΐ διιπὶ 1} ιι5 ϑρίγίτ ςανιοίο οἱ υἱγίμῖο. ΝΟαυΟ 

ῬΘΙ ΟΥΘα ΠΡ ΠῚ ῬΟΐΘΠ5. Θϑς αἷΐ Θηΐπὶ : 71η ϑρίσίιι 

Τεὶ εἼϊοῖο ἀφπιουΐα. Νοάτιθ ἃ γα τινα ἀπιοίτιν, 

ΒΟΥ ΡἴΠ ΠῚ ΠΑΠΊΠ]ΙΘ. δϑὶ : βεναίτ ρμῸγ δρίγι τη 

ἐπι εἰοξονίπηι. ῬΥΟΡΠ Ποῖα νϑίουοϑ ΠῚ αἰσ πἸα 6 ΠῚ 

ΠῚ 65 τα ΓΘ ΠΊ 116 ΘΟΠΟΪ πη λιπὶ : ἤφο αϊοῖς [)0- 

πιΐπιις. Αἴ νθγο πονὶ Ρυορ οί : ἤφο αϊοῖ! ϑρῖ-- 

γέζιιΣ βαποίτις. ἘΛ᾿ ἈΡΟΒΙΟΙΪ : 7 ἴδιιπι θεῖ ϑρὶνϊ ἐπὶ 
δαποῖο οἵ πιο "ὶς. ΘΟ ρΓΟρ ον δυϊατῃ ΑἸ ΡΟβίο τ5, τὶ 
οϑίθηαι 56. ἀϊνίπα νοῦρὰ Ἰοαιΐ, τηοάο ααϊάθπη 
αἷτ : “1π|᾽ ἐαρογὶπιθτιίτιπ, ψιαιογ εἰς ἰοφιιογειῖς ἐπι τὰ δ 

Ομγιςιϊ ταοάο νεῦο, Ῥμίο ψιοά ϑρίνίζινι ΤΠ) οἱ 

μανϑαπι. Ουΐπ δὲ βου ρτιγα νϑίτι5 Βρὶ εἴτι σἹουῖ- 
Πσα πο ηθ ρ]θπὰ θϑῖ. ἢ εγθο Π)οπιῖπῖ, Ἰπχυῖς Ῥ58]-- 

ἴ65, οὐδἰϊ βγπιαιὶ σειτιῖ, οἱ δρίγί μι οΥῖς 6}τι5 Οπιτιδς 
φίγίτις ΘΟΓισι. ἘΔ ἴῃ ΠἸΡγῸ 100 βου! ρειπι οϑῦ : 
7) υΐπιιις ἀπίοπι ϑρίτί(ιι5 φιὶ {δοὶ! τα θ. Τὶ αὐιῖθμη 

Ῥίον ΕΠ. Ὑου θα αἰϊιὰ 4ὰὸ σφ] [δοιὶ 
51π|, ΘῈ ΡΡΟΠπὶ ποῖ Ροίθϑὲ (]Π]οατὶ δηΐπὶ ΠΟ 65- 

56ηΐ ρ61 ΠΟΠΉΪΠιιπὶ {Θϑιιπ [ὰοἴΪ, 5 Ρ θαι νϑὺ- 

δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. Πνεῦμα δὲ στόματος ἀκούον- τῷ Ἰειπὶ [4611 [ἰἰϊ556 1) : ἰὰ πϑῆτθ ϑρ γ τπι5. Δ]1τι5 
ν ᾿" 

τες, οὐχ ἀνθρωπίνως ἀχούομεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ Θεοῦ 

πρέπον ἐστὶν, ὥσπερ χαὶ τὸν Λόγον. Οὔτε γὰρ ὃ 
᾿ -" ᾿ “" -{ι: , 

Λόγος ῥῆμα διαλυόμενον, ἀλλ᾽ ὡς ὃ ψαλμῳδός φη- 
᾿ , , ; 

σιν" Ἐὶς τὸν αἰῶνα» Κύριε, ὃ Λόγος σου διαμένει 
στ πος χε Ἐπὰν, 
ἐν τῷ οὐρανῷ. Οὔτε τὸ Πνεῦμα διαχεομένη τίς ἐστι 
πνοὴ, ἀλλ᾽ ἑστῶσα χαὶ μένουσα. Ποῦ γὰρ πορευθῶ 
ἀπὸ τοῦ Πνεύματός σου; φησὶν ὁ Δαδὶδ, ὄντος δη-- 

λαδὴ, καὶ πεπληρωχότος τὰ σύμπαντα, χαὶ ἐν ἀξία 

θεϊχῇ καθεστῶτος. Ὅπερ γὰρ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύ- 
ματος, τοῦτο χαὶ περὶ προσώπου λέγει Θεοῦ, χαὶ 

4αὶ οατῃ ἡ ΘΡθο υἱγίθτο5. ορθ] στ πὶ ΠΡ πλθὲ., μοῖθϑὲ 

δι ρΡοηΐ. Οὐπὶ ἁπτο πὶ ΞΡ ̓ ν πὶ ΟΥἿ5. αὐ ἴπηι15, 
ΠῸΠ Πιιπιᾶ ΠῸ ΠΊΟΓΘ ἀροΙ θ᾽ Πλῖ5.. 56 τὸ Ποιιπὶ 

ἄδοθι, συθπιαιηοάιπὶ δὲ Ὑ θυ ιιπ ἸΠ 16 }} 15] ΟροΥ - 
ἴθ. Νϑάπιθ θηΐπὶ θυ θιιπὴ νὸχ θϑὲ αι (1550]-- 

νάτιν : 564... αὐ ῬϑΑ]ο5. αἷΐ, 7. ἰθρπιίηι, 1)0- 

πεῖτιθ, Τ ὀγϑιισι {πιπὶ ρογπιαπθὶ ἵτὶ σοῖο. Νϑάιιο 

ϑρίνἴτιι5. Πατιβ. αυϊἀα πη Θϑὲ, «αὶ αἰ πάλιν : 
50 {Ὶἀτπ|5 Θ5ὲ απ σΟηΒ 511, ρον ηθίσιθ. Ομ 
ὀπΐπι ἰνο ὦ δρίγίίι {πο ἢ ἰπαιῖς Τὰν ἃ, οὐ 5ἱῖ 

περὶ δεξιᾶς αὐτοῦ φάσχων ἑξῆς "Καὶ ἀπὸ τοῦ προσ- απ ατι6, ἐπηρ]θαῖαι οπληΐα, οἱ ἴῃ ἀἰσηϊζαιο ἀϊνὶπα 
᾿ "- , ν] » - » " ΕῚ Ἀ 

που σου ποῦ φύγω ; ̓Εὰν ἀναδῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, 

σὺ ἐχεῖ εἶ " ἐὰν χαταδῶ εἰς τὸν ἅδην, πάρει " ἐὰν 

ἃ αύγαχις οαϊεῖο οἱ ΟἹ}. ῥυΐνηιις ἑτέρως. σα, 56- 

σαπήτι5. ἕτερον, θοῆς, οχ Οὐοχ (ομ)εῖ, οὐρανῶν 

ὀχϑίϑίαι, Θυο θηΐπι 6 ϑρίγίτα αἰχῖς, ἃ δὲ ἐδ 

ἴλοϊο Τ)6ὶ ἀϊοῖς, ἀθαιθ {ΠΠ1π|8 ἀδχίθνα., οἵὰπὶ 50-- 

αὐτῶν. 

ἐνιά. ν.1τ0 

“οαπ. τ. ὃ. 

Αει.106.3}. 

Δαίιπ. 15. 

28. 

ΖΔ. ἤ.1τ. 

Αει.15.28. 

ῳ, ον. κι3. 
τς 
τ. το 7 

ἠο. 

Ῥεαί.32.0. 

ον.33. ἡ. 

Ῥεαὶ. τιϑ. 

80. 

Ῥεαὶ. κι38. 
7" 



Το: π 
--ιὸ. 

Ἴ:α.50 41. 

Μ] απ. 
26. 

ΤῊΣ 

Ποῖ ΠΠπά : 

894. 
Ταπρῖι - Εἰ ψιο ἃ ξαοὶο ἐμὰ {δίαηι" δὲ ἀϑοθη- 
ἄδγο ἵπι σαί, πι {ἰΠ0 ἐς : δὶ ἀθσσεπάθνο ἴπ 

ἐπι δγτειιτι, αὐθς : δὶ δι ΘΟ ρθππας πιθας αϊΠπι- 

ομῖο, εἰ μανίζανογο ἐπι δα ΓΘΙΠὶς τα ῖδ : Θἐεπιῖηι 

ἀΠπιὸ τπαπις ἐπα ἀδάπιοοιί πιὸ, δἰ ἑθποθὶϊ πιὸ ἀδα- 

ἰόγα τὰ. Ἐὺ νοὸχ Ποῖ 46 56. ϑπηὰ]} οἱ ἀθ ϑριντα 

Εδο 5ιιπὶ ἵπὶ υοὐὶς, ἱπιψπί Π)οηιῖπιι5. 

εἰ ϑδρίνίτπις πτθῖι5 δἰεϊῖἐ ἦπὶ πιϑάϊο τϑϑίτιιη. ΝΘ ατι6 

ΑΡΡΕΝΌΙΤ ΟΡΕΒῸΝ 

Ἰσίταν ἀἰθηιιβ θδὲ ἃ δὶ β]ουῖα ΒΡ υ5.,. Ὁ ἀαΪ 

δΧ οὐ 1πο[{Ὰ}0}}} ρυοάθαι ᾿πϑ  Ὀ}}} πιο : πϑήιιθ 
Ἰλθῖιβ. 'ρ56 ἀῦβαιιθ ϑριγιτι. δϑὶ : 564 Π6ὶ ϑρὶγιτι5, 

οἱ ἀρ Πϑιιηὶ οϑί, Π} 5515 ἃ Πθὸ, ρϑυαιθ ΕἸ] πὶ 

ΒΡ Θά ταιι5. ΟἸθπηδἀπηοάπιπι (ἰἸοῖτιι ὁχ Ῥαΐγὶβ 
Ρούβοπὰ : ϑρύσίξιις. πῖθιις, πὶ δδὲ ἐπὶ 16. ΤΙοῖταν 

γοῸ ἃ Ποιηϊπο, Ραγαοίοίμπι πιάτα. ὑοῦ : 

ἀ4πθηι ππψθ. νοοαξ οἰϊαπὶ ϑρυίμπι υογισίϊς. 
τῦππτὴ Ἰΐαιιθ. ῬΓΡΘ ΠῚ), ἀπυπὶ ΕἸ] πιτ, δὲς ἘΠῚ 

ΒΡ νυ ταπὶ βθοιπάμιμ γα ἃ ΠΟ πΘ πὶ αϊν ἐπὰπὶ οοπῇ- 

τ Πλ11" ΟρΟΥ Θ᾿, ΠῸΠ ῬαΓΓῸ5 ἄπιο5, ΠῚ ἄτιο5 Π]105: 

«ιυαπάοασιϊάθηι ϑρ νυ τπι5. ἢ] 15. ΠΟ δϑῖ, ΠΘτ6 πο- 
τὐϊπαῖαν. ΝΟ Θηΐμη ἃ ϑρ γι “θη ρα πὶ ἃσοὶ- 

Ῥίμηι5., φαθιμδἀπηούιμι ἃ ΕἸ]Ο ϑρίν πη : 564 
Ἰρϑῖπιὶ ἃ πὸ5 ἀοοθθηϊοπι), ΠΟΒΊ τ 58 ΠΟ ΠΠοδη- 
ΤΘ ΠῚ 51Ι5ΟΙ ΡΊΠΉ115.. δἰ [4115 νἹ δ] θὲ σοι 1 ]0-- 

ΠΟΙ, ΔἀΟΡΕΟΠΪ5. ῬαΓ ΟΡ ΠΟ ΘΙ, ἐοίθυ ποθ Πδο- 

γα ϊταιὶ5. ἀυγ μα οπθηι,, οἵ {τ ΓΟ τι ὈΟΠΟΙΙΙΠῚ 

ῬΥΪ αἰ 85. Νοο αυϊβαθατη, θχῖνα βαογα ποθ πο- 

μλϊπὰ ΟΕ ΙΟϑῖτι5. ᾿πυθϑισθῦ ; πϑάιιθ ΕἾ ἀρρθ]]ὰ- 
το πηι, ΠΟ]16. ΘΘΠεγ ΠΟ Ποπὶ υἱοϊθηΐθι δ 50 1- 
υἵταπι ἀδιουαθαξ : 504 ΒρΙΡΙ 5 ἀρρο!]ατοηθ ο0Π-- 

το Πτι5 δι Ὁ ἀῦτι6 δἰ πη] ϊπ6. 56 θηΐπὶ ὃχ Πεὶ 

ορτπιὶ σγαῖα., γϑοουἀαιοηθ γϑυ ον πιη]56- 

αἰτὶ ἘΠῚ Τοὶ νἱνθητῖβ, δὲ βὰ ΠΟΙΟῚ 6115 Θν Δ - 
Θα βίασατη δὲ ἃροβιοουα μι δὲ ΡΓΟΡἢΠ ΘΙ ιΙη., 48] 

6]ι5. χαρά ββοιπάϊπι Ἐνδηβθ πη ΤΟΙ πο- 

511 7165ιι ΟΠ σι οϑὺ ΠᾺΡ Ε5ΠΊΔ Ἐ15. ἀΟΟΙΡῚ Πᾶ ΠῚ 58 115 

πο) 5 ΘΟ Ιαμαγιη!, Θθ 011 ϑπιηι5 θαριίδηγα ΠΠπῶ 

«πο ἴῃ ἴσο ἢϊ, πὶ δα πιλ] ἴὰπὶ ΛΘ α ΘΠ ἈΠ}, [τὰ 

δὰ Ομυῖβεῖ Ππϑατίαμι γεοὶ ρ᾽θπ ἀπ ᾿ΟΠθιι πὴ 6556, 

516 αὐ 51π}1} τα] 1180. οὐλὴ δὲ νἰγ 15 ἀθϑ ἀθυ 1ΠῈ 
Ραγίαῦ : 116 πὶ ρθι ἢ ἀθπὶ βαποιΐπο (ΠΡΙ5ε] ἃ} ΟΠ ΠῚ 

Ῥϑοσαῖο ραρσανὶ, ἴα ἴῃ ἃτιὰ θαριΖαῖοβ ΠῸ5 ἴῃ 

ΠΟΥ ΘΠ ΤΟ πὶ, 4 πιαϑὶ ΘΟἢ [ἘΘϑΙ ΟΠ 6 ΠῚ 5ΟΓ  Ρ Δ ΠῚ 

4 Ἑαϊτῖο Ῥατὶβ. τοῦτο λέγει, Βα Ιεῖο, ΒΆ51]. οἱ ἵτὸβ 

Ἅ155. λέγουσα. Ἀδ6. Ξοσιιπῆ τις ῬτῸ τ' 

» Τύιγαψας βάϊεῖο εἰ ἱτὸς. βαϊζοση Ἀ155. 

οὔτο μαΡΕῚ ὁ οὕτω. 

ε αὐτὸς ὁ 

θεὸς ἀλλὰ θεοῦ : φαῖριιβ ἴῃ γθυ ὴ5. Ὑ1ΠῚ ἈΠΟ] ̓πθβϑο 

βαπρίοου, Νοο οπὶπὶ σ]άθο, ἃ 4υϊ τὸχ αὐτὸς τεΐε- 

γαῖαν, σπὶ ἃ γΟΟΕΠὶ πὸ 

δϑῖ, τ ίογγ ποῖ αποαϊ. Οὐάοχ φαϊάαπι (πιθοῦ, ἀ 

ἔῃ σοπίθχτο, 

εὔμια, 4Ζιια πϑα  ΓΙλ5 σ ΘΙ ΘΓῚ5 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ἸΑΟΝΙ. 

ΕΣ » }} ΄ ,ὔ ὅν ᾿Ὶ ἀναλάδω τὰς πτέρυγάς μου χατ᾽ ὄρθρον, χαὶ χατα- 

σχηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τὴς θαλάσσης" χαὶ γὰρ 

κεῖ ἣ χείρ σου ὁδηγήσει με, χαὶ δες με ἣ δὲε- 

ὶ Πνεύ- ἑαυτοῦ 
3 δὶ 

ἐν ὑμῖν, 

Καὶ φωνὴ Θεοῦ περὶ 

ς τοῦτο “λέγει - Ἐγώ εἶμι 
΄, - ᾿ 

τὸ Πνεῦμά (μου ἐφέστηχεν ἐν μὐσῷ ὑμῶν. Οὗτε 
ἐπα τ Ξ 

ὃ Θεοῦ δόξης τὸ Πνεῦμα, ἐχ 

ἌΤΟΡΝ πα ΨΝ ᾿ - 
χαὶ διὰ Υἱοῦ χορηγούνενον. 2 

εὖ 

λ 

πα τρικοῦ προσώπου; Τὸ Πνεῦμα 

ἐπὶ σοί. Λέγεται δὲ πὸ τοῦ Κυρίου, ὅτι ; Παράκλη- 

τον πέυιψω ὃμῖν" ὃν δὴ χαὶ χαλεῖ τ' ὃ Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας. “Ἕνα μὲν οὖν Πατέρα, ἕνα δὲ Υἱὸν, ἕν 

δὲ χαὶ Πνεῦυα χατὰ τὴν θείαν παράδοσιν διμολο- 
γὴ τε δύο υἱούς" διό- 

περ τὸ Πνεῦμα υἱὸς οὐχ ἔστιν, οὐδὲ 

Οὐ 
͵ 
ὥσπε 

ητέον, χαὶ οὔτε δύο πατέρας, οὔ 
ὀνομάζεται. 

γὰρ παρὰ τοῦ Πνεύυατός τινα λαμόάνομεν, 

τὸ Πνεῦμα, “ἀλλ᾽ αὐτὸ 

εχόμεθα᾽" θεότητος 
παρὰ τοῦ Υἱοῦ 

προσιὸν ἡμῖν χαὶ ἁγιάζον ὑποὲ 
: ΠΣ τως 

χοινωνίαν, χαὶ υἱότητος μετουσίαν, χαὶ τῆς αἰω- 

τῶν μελλόντων 
- ᾿ 

νίου χληρονομίας ἀῤδαδῶνα, χαι 

ἀγαθῶν ἀπαρχήν. Μηδέ τις ἐχτὸς τῶν εἰρημένων 
ΚνμΝ σαν Ὰ 

ἱερῶν ὀνομάτων περιεργαζέσθω " μηδὲ Υἱοῦ προσ- 
βιαζέσθω - μηδὲ 

τὸ Πνεῦμα προσ- 

; 
ματος τιθέναι 

ὦ 
γεννησὺΣ ἄλλ᾽ ἀρχεσ ον τῇ κατὰ 

ἊΝ 
δ ὉἙ 

Ἴχθρίον ἐπὶ Πνεύ 

ἡγορία χαὶ δμοιώσει. ᾿Επεὶ δὲ Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ 

χάριτι, τῇ μνήμη τῶν τοῦ μονογενοῦς γιοῦ τοῦ 

Θεοῦ 

εὐαγγελιστῶν τε καὶ ἀποστόλων χαὶ προφητῶν, 

ον" 4 , ΞΟ ἘῊ 9. ὦ 
τοῦ (ζῶντος ρημάτων; χαι τῶν αγιὼν αὐτου 

Ε 
- Ν ἣ Ὁ 

αὐτάρχως ἡἥμῖν σαφηνισάντων τὸν περὶ τοῦ χατὰ 
ν - τ - 3 - Τ᾽ - 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου. ἡμῶν Ἰησοῦ Ἄριστοῦ 

βαπτίσματος λόγον , ἐπαιδε εὐθήημεν ὅτι τὸ μὲν ἐν 

τῷ πυρὶ βάπτισμα ἐλεγχτιχὸν μέν ἐστι πάσης χα- 
εν ας ΤΜΝ. Ὑ ἀπο ραν ἀντ ον ᾿ 

χίας, δεχτιχὸν δὲ τῆς κατὰ Χριστὸν διχαιοσύνης, 
τ ᾿ τ ΚΣ ΩΣ ἢ Ἐξ 

αἷσος μὲν ἐμποιοῦν τῆς χαχίας, ἐπιθυμίαν δὲ τῆς 

ὑπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ὯΝ μ᾽ Ὁ» Ι 

ὁιὰ ὁὃξ τῆς πίστεως 
᾿ τ τς ΤΟΣ Ξ ἢ 
Χριστοῦ ἐχαθαρίσθημεν ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, ἐν 

ΡᾺ ᾿ ἌΣ α 
δὲ τῷ ὕδατι χπτισθέντες εἰς τὸν θάνατον τοῦ Κυ- 

, τ Ε , ᾿΄ 

ρίου, ὥσπερ ἐγγρᾶάφον διολογίαν χατεθέμεθα " νε- 
ἐὰ ν πε ὉΣ 

γεχρῶσθαι ΩΣ ν τῇ ἁμαρτία χαὶ τῷ χόσμῳ,, ἐζωο- 
ΕΞ ; ΞΞ Σ ξλ ες 

ποιεῖσθαι δὲ τῇ δικαιοσύνη, χαὶ οὕτως ἐν τῷ ὀνό- 

ς Ἑδπὶ ἀλλὰ 

σιόν. ΑἸῖὰ ἀλλ᾽ αὐτὸ 

ἀ Βοος. : δόξα εἰ 

τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Ομοπίαπι δἰεπε ἀεοεῖ σἰονγῖα ἐπ σε- 

ς Τοΐαπα {16 

προσιόν. {πι5 Μί5. ἀλλ᾽ αὐτῷ 
προσιῦν. 8 ΕΡι ψο 

ὅτι αὐτῷ πτ5 χαὶ ὌΝ πρέτει 

οἰἴα, ἀπῖδπι : σομ γα, Ροβὲ υοσθμὰ ὁμοιώσ 

ἴῃ Βοσῖο βοοαπάο αἀάϊταμπι ἱπτεπῖϊαν, ἐπεὶ δὲ θεοῦ τοῦ 

ἀγαθοῦ εἴο.; ὦ ἤποπι πβάαο. 



ἘΟΔΜΙΙΛ ΒΚ 

ματι τοῦ ἁγίου Πνεύματος 
ἐγεννήθημεν" γεννηθέντες δὲ 

βαπτισθέντες, ἄνωθεν 

χαὶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
ἐς 3: ς Ὁ τονε ,. δ86 

Υἱοῦ βαπτισθέντες, τὸν Χριστὸν ἐνεδυσάμεθα ἐν- Ἃ 

δυσάμενοι δὲ τὸν χαινὸν ἀνθρωπον,, τὸν χατὰ Θεὸν 
χτισθέντα, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρὸς ἐβαπτίσθη- 

΄ 5 , ΨΥ, τ μεν, καὶ τέχνα Θεοῦ ἀπηγορεύθημεν. Χρεία οὖν 
» " ΄ - "Ὁ 2 ᾿ 

λοιπὸν τρέφεσθαι ἣμᾶς τροφὴν ζωῆς αἰωνίου, ἥν- 

τινα παρέδωχεν ἧμῖν πάλιν ὁ αὐτὸς μονογενὴς ΥἹὸς 
- - "- , -} Γ Ἐν ἘΔ. ’ , 

τοῦ ζῶντος Θεοῦ, εἰπών᾽ Οὐχ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζή- 

σεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐχπορευο- 
μένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. Καὶ πῶς τοῦτο γένηται, 
ἐδίδαξεν ἐν τῷ εἰπεῖν" Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα 

- κ 2). “-- τ᾿ 1] ΞῊῸ Π , κ Α 

ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός. Καὶ 

πάλιν" Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν. Πρὸς βεδαίωσιν 
τῶν ἐπιφερομένων χαὶ πληροφορίαν τῶν ἀχουόντων, 
ΕῚ ’ - ᾿Ἃ, ΓῊν ὅτ ἜΣ ᾿ δι , 
ἐχ δευτέρου τοῦτο προθεὶς, φησίν" ὅτι ᾿Εὰν μὴ φά- 

γητε τὴν σάρχα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πίη- 
τε αὐτοῦ τὸ αἷμα » οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς: Ὁ 

τρώγων μου τὴν σάρχα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, 
ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναπαύσω αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρα. Ἢ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶ- 
σις" χαὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις. Ὁ τρώ- 

γῶν μου τὴν σάρκα, : χαὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ 
μένει, κἀγὼ, ἐν αὐτῷ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα Ὑξύρδπται. 
Πολλοὶ οὖν ἀχούσαντες τὸν λόγον τῶν μαθητῶν αὖ- 

τοῦ, εἶπον" σχληρός ἐστιν ὃ λόγος οὗτος. Τίς δύνα-- 

ται αὐτοῦ ἀχούειν; Εἰδὼς δὲ ὃ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ, 
ὅτι γυγγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ δα πες 

πεν αὐτοῖς" τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; ᾽Εὰν οὖν ἴδη- 
᾿ ᾿ -» ᾿ » ΄ “ ἢ ᾿ 

τε τὸν ΥἹὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναθαίνοντα ὅπου ἦν τὸ 
πρότερον; Τὸ Πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἣ σὰρξ 
οὖκ ὠφελεῖ οὐδέν. Τὰ δήματά μου πνεῦμά ἐστι 
χαὶ ζωή ἐστιν. Ἀλλ᾽ εἰσί τινες ἐξ ὑμῶν, οἱ οὐ 
πιστεύουσιν. Ἤδει γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐξ ἀρχῆς, τίνες 
εἰσὶν οἱ πιστεύοντες, χαὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων 

αὐτόν. Καὶ ἔλεγεν" διὰ τοῦτο 
- 5 ᾽ 

δεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον 
αὐτῷ ἐχ τοῦ Πατρός μου. Καὶ πρὸς τῷ τέλει - Λα- 
ν. τ " ““,Υ ΠΕ ὯΔ), 

Θὼν οὖν ὃ Ἰησοῦς ἄρτον, χαὶ εὐχαριστήσας, ἔκλα-- 
σε, χαὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, καὶ εἶπε: λαδετε, 

εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐ- 

φάγετε’ τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
χλώ ὄΜ03 - -" τ ᾿ Η . “ «ἢ 

μενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
Καὶ λαθὼν ποτήριον, εὐχαριστήσας, ἔδωχεν αὐτοῖς 
εἰπών" πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες" τοῦτο γώ; ἐστι τὸ 
αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήχης, τὸ περὶ πολλῶν 

ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ὁ ἀπόστο- 
λος " Ὅσάχις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, 
χαὶ τὸ ποτήριον πίνητε, ἘΠ ἀστὸν τοῦ Κυρίου 

χαταγγέλλετε. Τί οὖν τὰ ῥήματα ταῦτα, χαὶ τί τὸ 
᾽ Ψ» ταῦ ΒΕ σ Ε] ΄ ΄, ι , 

παρ᾽ αὐτῶν ὄφελος; ἵνα ἐσθίοντές τε χαὶ πίνοντες, 

ἀεὶ μνημονεύωμεν τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος 

ΤΟΝ, τι 

5ΡΙΠΙΤΟ ΒΑΝΟΤΟ. 

᾿ 

Ρ {ιοτὶϊ οἱ ἀαίμπι α Ῥαίγε πιθο. Ἐλ βοβίγθπιο : (ει δἴαειη, 56. 

δ. Ὁ 

ἀεροθϑιιῖθδο, 4ὰ ΡΥ δηλ ΠΟΥ 05. ΠῸΝ 6558 

Ρεσσαῖο δὲ πηπέο, γἱν σαν ν τὸ [πιϑετἴα», εἰ ἰτὰ 
ἀἰδηλιι πὶ ΠΟμΐπ6 βαποιὶ ϑρίτίτα5 Βαρεϊχαϊοσπ, ἀὁ- 
ἤτιῸ σΟΠογΆΤΟΝ5. [αἶδ5θ, πϑπουαῖοβ νογὺ εἰ θαριῖ- 

ζαῖοβ ἴῃ ποιηῖπο ΕἸΠΠ, ΟΠ γἰϑίστη ᾿πά εἶ556, ἐπέ ετο5 

ἀπίθην ποπλΐπο πόνο, 4 σϑουπάτμ Πδιιπὶ ογθὰ- 

ἴι|5 Θϑὲ, ἰὴ ποιηΐπο Ῥαϊγὶ5 θαρεϊζαϊοσβ ἔεἶθςο, Πεἰ-- 

41 ΠΠΠῸ5. ἀρρε!!αῖοϑβ. Ομριι5 6ὁ5ὲ ᾿σίταν πα τυ πῸ5 

ἀθίποορϑ οθοα νἱΐαθ δίθγπε : “τιὰπὶ ΠΟΡΪ5. ΤΠ 5115 
ἀθάϊε ᾿Ιἀδπν ππὶσϑηΐτις ΕΠ 5 Ποὶ νἱνοπεῖς, εἰ- 

965 : οπ ἐπ σοῖο ραπὸ υἱνῖ! πόπιο, σεα ἐπὶ οπιτεὶ ΜΙαιι. 

σνεγο, φιοα φργοάϊίιιι ρον ος Ποῖ. Ἐκ φυοπηοίο 

Ἰά Βαϊ, ἀοουῖϊε 'ρ5ε, σἵἴιπὶ αἰχὶς - εις εἶψιις δεῖ, 7οαν.ἡ.3ή. 

εἰ [αοίαπι σοἰμπίαίεπι ἐ{τι5 φιιὶ πιϊσῖί πὸ, Ῥαιτῖς. 

Ετλ στυγϑιιθ, “9}}ππὸπὶ ἀπιὸπ ἴσο υοῦϊῖς. Ἡο ᾿ἰΐδγιιπι γοαπ.6. 54. 

ΡΓΟΡοΟΠρηΚβ δὰ δὰ 42 σδθηπαπίϊ σοπἤνπαηα οἱ στ 77- 
δ Δι! ογ65 σον ποθπέοβ, αἷὶ : δὶ ππαπάμοα- 

νογι(ἰς σαγπιθπὶ ΕἸ ᾿ιοπιὶπῖς, εἰ δἱνογί εἰς θγιι5 

δαπαφιίπθπε,, τισὶ Ππανείῖς υἹίαπι ἐπ υοὐῖς. Ομὶ 

πιατιαϊμεοαί πιθαπὶ σαγπθπι, οἱ διε πιδιιπὶ σαπ- 

δι {ΠῚ πανοὶ υἱίαπι ἰογταπὶ, δἰ ἐρὸ ταϑιιδοῖ- 

ανοὸ διιπὶ ἐπ πιονίσείπιο εἰς. ατο ἐπῖπι πιεα 

δ Θ5ί οἰνιιδ 1 οἱ δαηριιῖς τιθιι5 ΘΕΤΘ δ5ί ρμοίιις. 

Θεὲ πιαπάποαΐ πεθάπὶ σάγποπι, οἱ ὀϊψὶξ πιϑιίηι 

δαπριίπεπι, ἐπ πιθ ᾿παπεί, οἱ ὁρὸ ἐπ {ἰϊο. Ἐπ 
Ῥάμ]ο ροβὲ βογιρίμηι δβὶ : 

ΓΤ δδὶ ἤία ϑέσπιο. Ομ μοίεξέ δέπι απ ϊγε 9 

δοίοπς αἰιίεπι 7 65ιις5 ἀριε σοπιδίΐρσιεπι, ψιιοῖ παῖιτ-- 

ἡπμγαγοπί εἶὸ ἤος αἰϊδοίρι ἐγιι5, αἰχιι! εἰς : τος 

νοὸς βοαπεαϊίται" δὶ ἐγρὸ υἱάεγι(ῖς Εἰ ίπεπι ἢιο-- 

ταϊπῖς ἀϑοοπεϊοτεΐεπι 60 τιῦὶ οταΐ ργίι5.3 ϑρίγιεις 

ἐδ ψιὶ υἱνίβοαί : σατο ποθ ργοάεδοῖ φιίάφψιιαπι. 

Ζεγνα πιϑα ερίγί(ιις οἰ υἱία σεπῖ. δε σιιπί ψιιῖ- 

ἄαπι ἐς υνονῖς, φεῖ τιον ογοάμτιί. Νονογαῖΐ θηΐηι 

αν ἱπιιῖο ὕόδιις, πιιὶ ο55επὶ ογσάοπίος, οἱ ψιιὶς ἰγα- 

εἰϊίιισιις Θ55θῖ ἔρια. 11 ἀϊοσεναὶ : Ῥγορίογοα ἀϊκὶ 
υονῖς, φιιοῖῖ πιόπιὸ ρμοίθδί γ'δτῖγο αὐ πιὸ, τισὶ 

ἜΓΘῸ αοοορίσεοὶ «]}65ιἰ ράπεπι, οἱ στγαίϊας δορί ςϑεῖ 

εἰ οοπιδεϊϊίδ : πο Θ5ὶ σΟΓρΡιι5 τηθπι, ψμοα ᾿γὸ 

νοδὶς ζγαπρίίαιγ. Πος {αοῖίε ἱπ ππϑάπι σοπιπιε- 

τπογαίϊοπεπι. Εἰ ἀσοορίο οαἴϊοο, σταιίϊϊς αοιῖς. 

ει ἱρϑὶς αϊσοπς : Βιίϑίιθ δὰ πος οπιπος : ἢῖς 

ἐξὶ δπῖπι σαπιριιῖς ππθῖις πονὶ ἰδοίαπιθπίϊ, χε ρΓῸ 

πιιιῖεἰς ἐ[Πιπάϊιιν ἐπι τοπιϊσδίοπθπι μεοοαίογιιπι. 

Ἐλ Αροϑίοϊιιϑ : Ομοξίοσομταιθ Θπῖπι σοπιθεοτιἰς τς Οοτ.τι. 

Ραπέπι ἤμιπο, εἰ σαϊΐσοιπ δι νοτγί εἰς, πιογίοπι 1)0- ““" 
πιϊτιὶ ἀππιιπίϊαιὶς. Οὐἱὰ ᾿σίταιν νεῦρα πο δαπξ, 

εἴ φυῖὶς δογιπ [γπιοῖι5} ἴ{ εἰ σοπιράθηίξ5 οἱ θὲ- 

δέ 

ή. 

58.--- 

4. 

28. 

Μαϊεὶ ὀγροὸ δὰ εἰϊσοῖ- [ὑἱὰ.ν. 6ι. 
5 - 5 . Ω͂ 

ἃ ριεῖϊς δγιι5 ατιάϊοπ! ες σετιποηόπι, αϊχογιιῖ: Πιι- δ: 

εἰ δας. 22. 
ορσίι, ἀοφαϊιφιιε αἰϊδοὶ μεῖς, οἱ αϊαὶξ: «1οοἴρίϊε το. :ο. 
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ῬΟΠ 65.) 5ΘΙῚΡΟΓ ΠΙΘΙΠΟΓΟΒ. 51 Π|115. 6715. 4πὶ ΡΙῸ 

ΠΟΡὶ5 πιουίμτιβ δϑῖ, δ ΓοϑαγΡΓ ΧΙ, βίοι θἀοοθᾶ- 

Π111Π1 ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΟ 56 ν "6 ἄθθθι 6 ἀροϑιο!σιιηι {Ππ|4 
πὰ παἴιπι, {πο πΟἷ5. ἐρδἀ τιμὴ θϑῖ, 410 ἀΠο1- 
ταν: Ολαγὶίας ἐπΐπ Ολγιςιὶ οοπεοίγιπσὶς πος, {ι|- 

αϊοατῖες ἐἰϊι, ψιοαί αἱ πτππις ῥΤῸ οπιπίϑιις τη τ. 
{πιιι5 {πἰϊ, ΘΓΒῸ ΟΠιι65 πιο Ρίμεὶ ἐμ δνιισιί ; δἰ ΡΓῸ 

οπιπῖδιι πιογίπει5 65, μὲ φεῖ οἰνιπῖ, ποπ ἀπιρ{ϊιι5 
οἰνὶ υἱναπῖ, 56 δὶ ψιιὶ ῥΓγὸ ἱρϑδὶς πιογΐμιι Θ5ὲ δὲ 

τ ϑμγγ αὶ. Οὐἱ Θπῖμη δὲ δὲ ΒΙΡῖτ, απ [ἃ (Δοὶὲ 

δ Ξουναπάδμ ᾿Π 6] 6 1] 6 τὴ πη θην αιη Ὁ Ἰθη [125 
ΤοιμΪ πὶ δὲ ρ] αϑίδ, {1126 δ ΠΟΥ ΘῈ τ5 6116 [λοίὰ ϑϑί, 

4] τηθα οαϊιθα [λοι ι5. ὁϑι Ἰὰ «ποα Θρὰπὶ ἢσπΊθη - 
τὰπι. ΝΘΈ 16. γ6ΓῸ δἰ πη 0] οἴ τον Θά 6 ν 6 τι55ι15. Θδῖ, 

ψΘυιπὴ διϊατη [416 ΤΠ ΪΠὶ σΟΡΡιι5. Π] Θπλε" {π|}}- 
οᾶγθ, ἀθροβίίο 50 ]]Π16 δὲ σα ΓΠΪ5. ἃ6 Βρ 10 {5 ἸΠ ΙΗ Πὰ-- 

τηθπῖίο; δὲ οἱμπ ΘΟ δοθυ 5. ΠῸ5. σθῖὶ θ᾽ ΡΙ[πᾺ}15 

ἘΠΟΌΘΗΙΙ γϑοθρί δου], τὰ ἀδιηιιηῖ. δ θ ΓΙΙ ΠῚ 
ϑδορ Ποῖα ἀσοοάοθνο, ἰπ ΟΠ γῖδῖο 6θϑ ΠΟΠΉΪΠΟ 

ποβίγο, οἱ σ]ουῖα εἰ ἐπι ρου  Π} ατπ6 ΘῈ 1 δϑθοῦ]α 

ΒΟ. ]Οστιμ. ΑἸΘη. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 

Ε 

5. ΆΒΙΠΗΙ ΜΑΟΝΙ. 

Ἅ5 ηΖ Η ΠῚ » - » ͵ 
χαὶ ἐγερθέντος" χαὶ οὕτω παιδευθῶμεν ἀναγχαίως 

“κ᾿ δ .9 λρ το, τς ΔΑ ΥςΣ πο ον τονὰ ἐν 
φυλάξαι τὸ ἀποστολιχὸν ἐχεῖνο τὸ ἥμῖν δεδομένον 

, ᾿ , τ . Βλμ τ - 
παράγγελμα, τὸ φάσχον" Ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χρι- 

- -"Ὕ - Γ τ᾽ 
στοῦ συνέχει ἡμᾶς, χρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς 
ΓΟ , ΡΕ ν᾿ , 2 ἡ Η ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἵ πάντες ἀπέθανον 

χαὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηχέτι 
ς: ΓΞ ν ἀλλὰ φ  ς οἷ 3 “Ὁ ἘΔ ’ ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι 

ΣΎ ΄ « " 2 , ΟἿ , » ΄ 
χαὶ ἐγερθέντι. Ὃ γὰρ ἐσθίων χαὶ πίνων, δηλονότι 

Ἐν “Ὁ τε 
εἰς ἀνεξάλειπτον τῆς μέχρι θανάτου ὑπαχοῆς μνή- 

- , κ , ᾿ ἌΝ οὕ ων, 
μὴν τοῦ Δεσπότου χαὶ πλάστου, χαὶ δι᾽ ἐμὲ ὅπερ 
ΕΥ Ἃ , - ἦν τὸ πλασθὲν γεγονότος. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ἐσθίειν 

προστέταχται, ἀλλὰ χαὶ διαχρίνειν τὸ τοιοῦτον τοῦ 

Κυρίου παραχελευόμεθα σῶμα " δηλονότι σαρχὸς 

μολυσμὸν χαὶ πνεύματος ἀποθεμένους ᾿ χαὶ δο- 
“- -Ὁ- “- , 

χεῖον τοῦ πνευματικοῦ μύρου παρασχευάσαντας, 
- “ω κὸ , , Ε γ' “- 

οὕτως τῇ χαθαρᾶ προσεγγίσαι θυσία, ἐν Χριστῷ, 
᾿ ΝΑ ΑΕ ἤ ἢ τὸ Ἔρος ἰοατ,Σ τ ον , 
[ησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ κράτος 
-" ἥν Ὁ ν 5». “- »,, ᾽ ΄ 
γὺυν χαι εἰς τοὺς αἰωνᾶς τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ΒΠΟΜΠΠΙΑ 

Πιοία πὶ Γιαροϊτὶς. 

τ. Ῥιισπαῖ ᾿ΠῚ 1 Οτ15, οἵ ΘχίθυηῸ {ππλ.] τι σΟΠο]- 

ἰαἴο, 50} {1Π} 56 ΓΠΠΟΠΘ. ΠΟΒΓΡῸ ΠῚ Ϊ]ΟΓΘΙ δ ογῸ 

ΘΟΠδα" : 56 ΠΟΘ ΟΠ ΒΙ ΠΟΥ ΠῚ ΟἾ 115. παι ᾿σπανὶ, 

ΔΌΡῸ5. ἃ ΠηΘηἴοη ἃ δὰ “τις. ῃἰϊο Ιοσπιη μι", σοη- 

ψ ΘΓ Δ ΠΊ115,. ΘΟΥΠῚ 4ῸΪ 2}0 πος Δι Ἰ του ἀΡϑιιπὶ 
ΠῚΪΒΘΥ ΤΙ, ΠΟ τιηὰ ΟἸΠΠῚ 115. 41 [ὉΥἰ5. σι πὲ ἀθοιι η 65 

Π]Θη}6 : ἃΓ ὉΠῚ ΘΟΥΡΡΟΙῸ 511 Π}115, 51 Πλι15 {ΠΠ|Ὸ δὲ ἃ ηΪ- 

Πη15. Ἀδνοοαῖθ, ἥτι8650, ἴῃ ΠΙΘΠΙΟΡΙ 1 ΘΡΙ ΙΓ Ά]Π1ὰ 
ΟΥ̓ασι]α αι. ΝΟ ἷβ πηὰηθ ἰθοΐα ϑιιηΐ, ἀοοιῚ Πὰ ΠῚ 
ΔΠΙΠΊΔ] 15. Ὁ ΠΠΘΠῚ., ἀπ᾿ ΠΤ Πηθ οἰαηλ. ΔΙΘηλΐ-- 

ΠΟΙ τ5 ἀοοα πη ΠΟΥ} π᾿ Ῥ ΒΔ] Π}15 ΠΟΙ ΘΠ ΤΟΡΊΙῊΙ 

ΘΟΠΠΙ τ τ] Πὶ ἀΘϑιιπηῖα 6 Ριον  υ ἰΪ5. ρυθθοθρία 

ῬΘΡΒΟΡ ΓΑ ΠΉ]Π] [}Ἰ5ΓΟΥ Ἰαυιι Ρα] ον τὐἀϊπθὰ : αὐ- 

ΠΙΟΉΙΠΟΠΘ 5. ἈΡΟΒΓΟ]Ιοα5. Πἰ5. Δα] σ᾽το, Τὴ ΡΥ μηἷ5 
γαῖ σον πΙ θη Δι] 616 ον απ ] ]οοντπὶ νουθο- 

ΤΠ ΠΠΘΙΠΠΟΥ Δ ΠῚ, αὖ σὰ ρίο δχ οπηηΐθιι5. {Γποῖα 

Α]Ίαιιο, ἀοπλιιηῖ ΓΘΥΘΥ ΤΠ} πὶ, αυΐπατιθ δα 1 αιοά 

σαρῖε, ἈΠ] αΐθπ. ὁχ ϑρίγ τι ρονοϊρ᾽ θη αι οοπ- 

56] 15. 516. ΟΠΠΠΪΠΟ 165 56. Πα θὲ ἴῃ ἔθήτιοη - 

4. Ἧχο ογαῖίο 5 υϑρουῖταν πὶ Βος. βεσιπῆο. παης 
ἀσζομι {Πππ|Πππὶ Πα Ὁ Ῥυῖπλο ἴοθο, περὶ χρίσεως, χαὶ β 
περὶ θυμοῦ, καὶ ἀγάπης, καὶ πλεονεξίας, χαὶ φθήνου; δη- 

Ρ 

ἽΟΜΙΛΑΙΑ 

δηθεῖσα ἐν Λαχίζοις. 

᾽ - ἘΠΕ Ὁ, 
Ἀνταγωνίζεται ὃ ἐχθοὺς, φιλονειχῶν τῷ ἔξωθεν 
ἥ ἥ ᾿ , Ε: Ξ 

θορύδῳ τὸν ἡμέτερον λόγον ὑπερηχῆσαι- ἀλλ᾽ 
- -Ὡ Νν ᾿ “ 

ἡμεῖς αὐτοῦ τὰ νοήματα μὴ ἀγνοοῦντες, τρέψωμεν 
}Ὶ - λὶ ΙΝ }Ὶ ΝΟ , - τ' “- ᾿ τὰς ἀχοὰς χαὶ τὰς διανοίας τοῖς ἐνταῦθα λεγομέ- 

Φ Ἁ τ 

νοις, οἰχτείροντες τοὺς ἀπολειπομένους τῆς ἀχροά- 
χ ᾿ δῷ, Ἣν ὐκς δῆς, , 3.5» 

σεως, μὴ συναπερχόμενοι τοῖς ἔξω τῇ διανοίᾳ - ἀλλ 
- ΄ μῈ - 

ὅπου τοῖς σώμασίν ἐσμεν, ὠμεν χαὶ ταῖς χαρδίαις. 
ἘΙΕΑΝ ΣΕΝΝ ΑΝ ᾿ ᾿Ξ "Ν 
Ἀναλέξασθέ μοι τὰς μνήμας τῶν ἐξ ἑωθινοῦ πα- 

ραναγνωσθέντων ὑμῖν λογίων πνευματιχῶν, διδα- 

σχαλίας Ψυχωφελεῖς, θεραπείας ψυχῶν. Μίνήσθ ς Ψυχωφελεῖς, θεραπείας ψυχῶν. Μινήσθητε 
ἈΝ -“ Ὁ , ᾿ Ἀπ σδε " 

τῶν ψαλμιχῶν διδαγμάτων" συναγάγετέ μοι τὰς 

παροιμιώδεις ὑποθήχας " ἐρευνήσ τε τῶν ἱστοριῶν 

τὸ κάλλος - πρόσθετε τούτοις τὰς ἀποστολιχὰς πα- 
, Ἂ " “-- δὴ ᾿Ν Ὁ - 

ραινέσεις. ᾿Επὶ πᾶσιν οἱονεὶ χορωνίδα ἐπίθετε τῶν 

εὐαγγελιχῶν ῥημάτων τὴν μνήμην, ἵνα διὰ πάν- 
, ψι τος 5 « τ 

τῶν λαύόντες τι χέρδος ἐπανέλθητε, ἕχαστος, πρὸς 
ἧς ’ - ὃ τυγχάνει ἀσμένως διαχείμενος, πρὸς τοῦτο λα- 

- ΄ 

δὼν τὴν ἐκ τοῦ Πνεύματος ὠφέλειαν. " Πάντως οὔ- 
Ξ Ε εἰ 

τως ἐν πολυπροσώπῳ ἐχχλησία,, ὅσαι τῶν προσώ- 

θεῖσα ἐν Λαχίζοις : 126 Σιιαϊοῖο, εἰ δ ἔνα. εἰ ο]ιαγιίαίο, 

εἰ ανανίκία, οἱ ἱπνιαϊα, αϊοία πὶ Τιαεϊτῖς. 

». 60}}ν. τογειι5 διὰ παντός. 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΑἸΙΟΌΟΤ ΒΟΚΙΡΤΘΚῈ ΚΟΟΘΟΒ. 

πων διαφοραὶ, τοσαῦται χαὶ τῶν γνωμῶν" ὅσαι 

τῶν ἡλικιῶν, τοσαῦται χαὶ τῶν ἁμαρτιῶν. Πολυει- 

δεῖς δέ εἰσι καὶ πολύτροποι αἵ τοῦ διαθόλου ἐπί- 
νοιαι" ἄλλον ἄλλως ὑπάγεται᾽ πρὸς ὅπερ ἂν ἴδη 

ἐπιῤῥεπέστερον, πρὸς ἐχεῖνο χέχρηται τοῖς ἰδίοις 
δελεάσμασιν. 

Ἕστηχέ τις ἐνταῦθα φθόνῳ τὴν ψυχὴν χεχαχω- 
μένην ἔχων ; Εἴη μὲν οὖν μηδένα εἶναι" καὶ τοῦτο 
ἐμοὶ εὐχή ἐστι πρέπουσα. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ δύσχολον 

ἐν ἀνθρωπίνη φύσει μὴ εἶναι ἕν τι τῶν παθῶν μι- 
χρὸν ἢ μεῖζον, ἕχαστος ἐκ τῶν εἰρημένων ἐχλεγέ- 

σθω τὴν ὠφέλειαν. Βάσχανος εἶ; Λάδε τὴν θερα- 

πείαν. Θυμώδης εἶ; Πρόκειταί σοι ἣ ἴασις. Διαλέ- 

Ἵεταιν γὰρ περὶ τούτων πάντων. Καὶ, εἰ δυνατὸν, 
ἐροῦμεν βραχέα ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν εἰρημένων ἀπαν- 
θιζόμενοι. Πλεονέχτης εἶ; Ἐνταῦθα ἢ ἴασις. 

ὙὙπερήφανος εἶ; Ὧδε δαμάσεις τὴν ὑπερηφανίαν " 

ὧδε χολάσεις τῆς ψυχῆς τὸ ὕψος, ἐὰν θελήσης. 

Πάντα, ὥσπερ πηγῆς βρυούσης, ἀρυόμενος τὰ 
ἀγαθὰ τῶν λόγων τῶν πνευματιχῶν, οὕτω πλου- 

σίως σεαυτῷ ἐπαντλήσας ἐπάνιθι, ᾿ΐἴρηται πρῶτος 

λόγος ἐν Παροιμίαις, κατὰ τὸ εἶδος τὸ παροιμια- 

χὸν, πρὸς γυμνασίαν τοῦ νοῦ τοῦ ἡμετέρου τῆς 
ἀσαφείας ἐπιτεθείσης, ὅτι Ὃ βλέπων λεῖα»; ἐλεη- 

θήσεται. Ἄρα αὐτόθεν ἥρπασας τὴν διάνοιαν τοῦ 

ῥήματος, ἢ ἐπιζητεῖς, ὅγε φιλόπονος ἀχροατὴς, 
πῶς ὃ λεῖα βλέπων “ἐπαινεθήσεται ; ̓ Επαινετὰ γάρ 

ἐστι τὰ χατὰ προαίρεσιν. (σρῶμεν δὲ οἵ ἄνθρωποι 

οὐχ ὁποῖα ἀβουλόμεθα, ἀλλ᾽ ὁποῖα ἣ φύσις τῶν 

δρωμένων ἐστίν. “Ὥστε ἐὰν μέν τι τραχὺ ἦ χατὰ 
τὴν ἐπιφάνειαν, οἷον ὑπάρχει τῇ φύσει, τοιοῦτόν 

ἐστιν ὁραθῆναι. ᾿Εὰν δὲ τοῖς λείοις ἐπιόάλωμεν 
τὰς ὄψεις τῶν δρωμένων, πόθεν ὃ ἔπαινος τῷ δρῶν- 

ΑΥ̓͂ “- - 

τι τὰ λεῖα ; Λεῖά ἐστιν, ἃ τὴν ἐπιφάνειαν ὦμαλι- 

σμένην ἔχει" τραχὺ δέ ἐστιν, ὃ ἀνωμάλως σύγχει- 

ται χατὰ τὴν πρώτην ὄψιν. ᾿Επεὶ τοίνυν ἀνώμαλός 

ἐστι τῶν ὁρωμένων ἡ φύσις, πῶς ἐπαινεῖ ἡ ἸΓραφὴ 
τὸν βλέποντα λεῖα, ὑπὲρ τὸν τὰ τραχέα; Καὶ χα- 
ταχρίνει ᾿ τὸν ὄρη; χαὶ σχοπέλους, καὶ φάραγγας, 

χαὶ ὕλης πυχνότητα, καὶ γεννήματος συνέχειαν 

τραχύνουσαν τὴν ἐπιφάνειαν, ἢ καὶ θάλατσαν πολ- 

ὁ Ῥαυϊο ἀπίς μαθροπς αυΐϊάοτα οἱ οὐ 11 οἱ γοΐογος Τὶ - 

Ῥεΐ οπὶποϑ ἐλεηθήσεται : 5κεα πος ἴοοο ἴϊὰ γανίατ!, αἱ 

ἴπ οὐϊείοπο Ῥαγῖβ, οὐ ()01}».. Ξβοουπάο Ἰοσαίαι {ποίμιο 

ἐλευθήσεται, πεϊδεγἰοονΐαπι σοπσεηιοίια", οἀϊιῖο γοτὸ 

Ἰθαβὶ], εἰ 601}. τογὲ. εὐ (οἾ5]. δὲ τὸς. Ἀορι παρθοατς 

ἐπαινεθήσεται. Ηϊο αὐΐεπι Ἰοοι5 πὸπ ὁσοινγιῖ ἴῃ Ρτο- 

γον 18, πῖϑὶ ἀαΐβ ἀϊσας νουβίο! απὶ 556. 326 σαρ. ἡ : 

οἵ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, οομἰϊ τὶ γεοία οἷ- 
ἄεαπι. Νόχας γότο αυϊάίμιαμι ἴῃ Ἠοχαρ]ῖ5 ἱπυθαΐζαν, 

" 

ΟΣ] 

τἰσοῖπηα δοοϊοϑία {ποῖ διπῇ να] την ΠΠΓογοπεῖδ, 
101 οἱ πὶ ΟΓΊΠ Ἢ ἢ {π|0} ἐ ἀ {π1}}.) 108 ΟἹ Ρθοοαῖο- 

χαιπι. Πίνοῦθα ἀπ] οἵ ναγΐα ϑ1Π| ΡΠ οἷα ἀὰ-- 

ΒΟ] ; αἰ πα πὶ αἴτιον δοάιοῖς : αι «ποιὰ ππιιπγ τιθη- 

πὸ σοπροχϑυῖς ργοο!νίονοπν, δὰ 14 ΠΠΘο θυ Ὶ5 

5115 ΕΠ τυ, 
“. Αὐπίαϊ εἶδ πππτι8. ἈΠ 1 015. οὐ} 115. ἃ ἶ πλτ5 ἰηνὶ- 

αἶα Ἰα]νονοι ἢ {{|πᾶτὰ δι θ πὴ ὩΜΠ}Π|5. 65561, 416 

7ὰτο μἱ πὶ πὶ νουΐβ ὁ5ι. 56 αεἴα ἴθ Πομΐ πα πὶ 
παΐανα «ἰἰ ΠῚ ῸΠΠ6 ο5ὲ νι Πα] τη} 6556, Πθήτι6 

Ράνναπι, ποήτ6 ΠΑΡ ΠΕ, “υΐδαιιθ. «πο 5] ὶ 
ῬΓΟ τυ αμὶ 651, [ἃ οχ 115. αὐτὰ γϑοϊ ἴα ϑπὶ 56- 
Ἰῖσαῖ, Την] άτι5. 657 Ασοῖρο πιθάοίαμν. Τυδοιιηειιϑ 
65 Ργοροθίία {Π0] 51 δα μἰὰ5. ΤΠ βϑθυῖταν Θηΐπι ἀδ 

Τεῖ5. Ομ πΐθιι5. Αἴ 6, 5] Πουὶ ροῖοϑι, ρᾶιτιοα αἴδο- 
Πλι15., ΘΧ 5.π|ι}}5. 4ιᾶ5. ΠΙΘΠΊΟΓΑν γ115. ΠΟΠΏΪ1] 

ἀδοθυρθπίθθ. Ανάγιβ 65} ΠΆΡ65. Πΐο ΓΘΠΊΘ πη}. 

ΘΌροΥΡι5 657 Ηἰἷς ἀοιηα 15 [βίη : ῃΪο, 51 γο]65, 

ἀηϊπΐ ΓΟρΥπλ65. δ᾽ αεοπθιη. ΟΠ πὰ 5Θ ἢ Θἢ ΕΠ. 1 

ϑρ νυ τπα! απ ΠΟ Πα αιϊα δὶ ὁ [ὍΠ16 5οατινίθηῖο ᾿διι- 

τἷαβ ; οἱ ἰτὰ «διε αὶ Εἰ} ἴρ56. ἀθαπάο Παιι56- 
υἷ5, Φοπνηι γτονουίονο, Τίοίτ5. 5: θυ] ηλ115. 56 ΓΠ]Ὸ 

ἴῃ Ραγαῦ μη 5. ἴῃ τποάτιπὶ ρΡΌνοΡὈΙΪ, Δ ]θοία ἡπ- 
ἄδιι ΟΡ δοινίτατο, ἀαἢ πηθητθπ) ΠΟΙ ΠῚ ΘΧΘΙΌΘη - 

ἄδην : μὲ υἱάοι ἰἸονία, πιϊσονοογἀϊάπι σοπ56- 

φιιοίι". ἈΡΡΥΘΙ Ιου ἰβεῖπθ θρθι" τοί ρϑιιπὶ ἢαι}ιι5 ἀἴοιῖ 

᾿π|ο}]Πσοπτίατη, ἀἢ ᾿πΈ 1015, οἵ! ἢ} 515. ἀΠ]Π5 ΘΠ 5. δῖι- 
ἀϊτον, φιοιηοάο 4] Ἰονία νἱάθι, 15. 518 Ια ἤθει 

οὐπαπάιι5 7 Νά {π|ὴ ἃ νοϊππίαιο ροπάθηϊ, πη6-- 

γοπίαι ἰαάθην. Ὑ άθηλι5. ἁυιΐθηι ΠῸ5. ΠΟΠΙΪΠ65 
πη {ιΆ}1ὰ νοΠτητι5, 5661 4118} 15 688 Πα ταγα ΘΟΓΡῚΙΠῚ 

{πα ν᾽ οητν, Οὐαν, δὲ 4α]} 4 ἀδρόριιμι Γαοεῖς Ἰῃ 

δ ρον οῖο ἢ 4πα]6 Παίινα Θχ βίδα, [416 νἱ ἄνα ἀὰ- 

τὰν. 51 νοῖὸ ἴῃ γῸ5 ἰδνθθ Θοιι]ο5. ΘΟΠ]ΘΟΘΓΙ ΠΉ15. 

ππο [ατι5. αἰ αθίαν ᾿ονία σοηβρίοϊθηιὶ ἢ Τιονῖὰ 

501 4180 5 ρενβοῖθπν ρ᾽απαμη μα ΡΟ ΠῈΣ ἀΒΡΟΛιιηὶ 

νοόνον ποᾷ ρῥεΐπιο ἱπταϊτιι περι ! τον σομπιρὰ- 

οἴππι δῖ. απ ἰσίταν δοῦπὶ «πῶ» ν ἀθηιιι", ἱπε- 

Η Σ 

{π4}}15 511 παῖανα 9 αὶ Πκ αὶ θαμὰ 41 Ἰονία νϊάθι, 

Ῥ δοῖου Αἰ ἔθνει «1 ἀΒρ Θὰ σοπϑρίοιι, ἰαιάθι οι ]- 

ΡΝἵανα ἢ Τὰ οοπάοιηηαὶ ν᾽ ἀοπίθην πιοηῖοϑ,, δὲ 56ὸ- 

«πο ποβ 110 πποᾶο ἤανοῖ, Αἀὰ 115 οἱ ῬΠποοάοιῖο τα 

ἰπϊουργοῖατϊ βαηῖ,, οἱ ὀφθαλμοί σου εὐθυνέσθωσαν κατε- 

ναντίον : Οομἰϊ καὶ αἰνὶς ἀπίιι" ὁ αὐνεῦδο. ϑγταπιᾶ - 

οἴ, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὸ εὐθὺ βλεπέτωσαν : Οεμὶ 

ταὶ ἱπ γδοίμπει ἀϑριοϊαπί. 

ἃ Απεϊφαὶ ἄπο ἸΠργὶ οὐχ οἷα βουλόμεθα. 

α Ηἰς εἰ] ρ5ῖ5 ἐδι. Ἐτοπῖπι Ροβὲ νόγραπι χαταχρίνει 

βαρΡ᾽ πα οοἵ γοχ βλέποντα : σἱς “ἰαπιπαΐξ διιηι, ει 

υἱαεῖ πποπίες5, εἴς, 
Ὁ, 



δὺ 

Ῥυ]ο5, δὲ βαυατηνα, Θὲ Πθιηον ἄδπβα, οἵ σϑυηϊπα 

ἰηΐου 56. φοΠυθπτΐα {6 ΒΡ ΘΡ Ποἴθην. ἈΒΡΘΡΔ ΠῚ 

Λα 56 [δυιιπῖ, ἅπΐ ΘΕ]Δ ΠῚ ΤηΔΓῸ 5506. ἃ γΘηΓ5 

ΘΧΑϑρδγα απ ἃ 8 ΘΕΪΔ ΠῚ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ἀΓΑΙΤῸ ΘΟΠΒΟΙ55ΔΠ], 

οἱ ἴῃ ρᾶγίοϑ ἀβροναβ [Θν 8115 Ἰθο0 ἀἰσϑθοίαλη, ΝΠ) 

41 πος νἹάθε, οοπαάοιμπαρθίταν 7 ἘΠ ἘΠῚ, α12650, 

Ταβίαμι Τ)οἱ {πιάϊοῖτιπι, 51. Ο]» θὰ απ ΠΟΡῚ5 1ην 115 

ἐοπεποαπι, σΟπ οπηπαμηι ἢ 51. ν᾽ ἀθυῸ [ΘΥΓἂ ΠῚ 

αἰϊαπια πὶ 485. παῦανα ᾿Περητι}15. 511 (αι1}}}5 ΘΠ 

οοπά τα δϑῖν [8115 σΟηϑρ] ον: πα Θ6Ὸ ΡΙΟΡρ θυ - 

δὰ οοπάσιηπον ὃ ϑ6ὰ ΠΠπ4 : Ομ υἱέ ἰονῖα. 

γΘ]ην δϑηϑι ἉΠΠογὸ ᾿π 6} }Π|6 5. Αἄδιπὲ σοΡἂπη. ἴθ 

ἔγαιμο5 αἰ νουιϑδθ 50 15: ΔἸἰπι5. θαυ}, ἈΠ1Ὲ5 ἀἶνθϑ : 

Ππ5. Ποβρο5, ἅΠ1π|5 ἀομπιθϑείοιιβ, αἱ ἅπ} τ ἠιιάϊοο 

Ἰπαϊοαπαϊ ϑαπῖ, ἀὰϊ 4] ταῖς Τὰν ΠΟΠΊ] 5. ̓πα!]- 

ϑοηῖ. 851 βϑάουῖβ Ἰιάθχ, πὸ νἱἀδὰβ ᾿πϑπΆ}1ἃ, πὸ 

νι ἀθας. ἀἰνίτοπι 5] πλθ πλ, ἃπῈ ρα θη ΠππιΠ}]-- 

Ἰδι}. 851 [Θυ]τι5. ταϊ5. ἰϑ. τον} {πὶ ΠΡ Πα ΐδΡ. 58 
ἀπῶγαὶ Ἰοναιηθη, ΠῸ 5. Ζυϊ θη ν᾽ άθα5 ἱπεοοαιας 
11ὰ. Νὸ ἀϊχουϊϑ : ΠΙς διηΐουιθ θϑί, πἶς σοηβδηρα]- 

Ποῖ5, Πίος ποῖον δϑὲ ΘΟ] ]ατὶ ἴῃς πη ΡοπθῇοΙὶ, 

1ΠῸ ρονδϑυΐπιιβ,, ἀἰΐθηιι5, ἰβποῖαδ. ΤΠ πα} 1. δὶ 
νἰάοαθ, πὸπ σΟηβθήπθγθ ΠΙβθυ ον ἀἴδηὴ ; ἰθνίὰα 

νά ο. Ναΐανα δὲ ἀπ : ἴππ Πϊο τη 116 ΠΟ η]Ὸ 
ὁ51. Ῥδηνῖα ἀπὰ, δροϑίαβ ἴῃς ἘΠΌΘΜΙΘ. Θαίθι : 
[ρτνὶ ἃ, δὲ ρουθσνῖπο, δὲ οᾶγθ [ΐγθη ἀγθυθο- 
υ͵5. : ρϑγοσγίπαπι Ἀ ΘῈ ΡΓῸ [γαῖγο Πα}06. Τα ]ιιο 
Ἰονία ν᾽ άθυθ ορουᾶ Ρ ΘΕ ΠῈ οδῖ. ΑἸηϊοιι πὶ Θοδίδτὶ 
διι σΟΠΒ.Ϊ ΘΠ Θ ΩΣ Δ]16ΠῸ ΠΘ ΡΥ ΘΡΘΏ 85. Ὑ 1} Πρ ῖις 

τὸ ἱπα Ἰσϑη τ} τι5. ΒΟ] τι πὶ Α[Γου 6, ΠῸ]]Δ πὶ ρϑυβο- 

ΠΑΥΠἢ ΓΑΙ ΟΠΘΗΙ ἢ 6 "6, ΠῸΠ ΡΙΌΡΙ ΠΟ αν, 

ῬογΟσΥπτιπὶ ψΘΓῸ ΤΌρΡΘΙ]Ογθ. ΟΠηΠῸ5. ΡΙΌΡΙ Πα], 
ΟΠΊΠ65. [γα 65, ἘΠΙῸΝ. Ρ Δ[γ15. ΠΠῚ Οἴηπο5. ϑρὶν1- 

ἀπά ]θ πη ΡΑΙΓΘΙῚ δὶ {ιν β, 116 σϑ! οβυὶβ οϑί τ [Ο}- 

τὸ πα δὶ 4: 155). Πα. δϑὲ ἔθυγᾶ, ἃ {τι Θχ Θϑά θη) 
Ἰπῖο σομ αι ϑιιιηιι5. ΟΠ Π65. Θὰ 6 Πα Γᾶ, “τ 

δὲ βϑοσπαιιῃη σα  ΠΘΠῚ, ΟΡ ΠΊὰ Πα δὲ  ΒΘΥΠΊ Πὰ 
ἀποαιι 6ϑὲ θα, {0185 5Θοι ΠΩ 1}}} ΒΡῚ ΓΙ [11 δϑὶ σ6Πη6- 
νατο. Βαπιηάθη. ΘΔΠΘΊΠΘΠ ἃ ΡΥΪΠΟ ΠΟΠΉΪΠΘ 

μα] οῖ, αιθαι τὰ : δαιηάθιη. ἃ ΠοΙηΪπῸ σι αἰ ΠῚ 

ἀοοορὶε, αιιαπι τὰ. Ὑ 146 Ἰρῖταν Ἰθνα, τ Π]βθυὶ - 

σου Ἰὰπὶ σοπβθηιανο, ΝῸ ἀἸχθυὶβ : Ηἰο αἶνοβ ἐβὶ, 

ν Ψοίονοβ ἄπο ΠΡΥῚ μεταδιδόντι οἱ χούσοντες, ϑΓατίπι 

( 01}. Ῥυΐπηις μὴ τὸν μέν. 

ς ἙΔιτο Ῥατῖβ. αὐτοῦ ἐπανορθούμενος. Ἀος. τοΓΕ ας 
ἑαυτοῦ ἐπανορθούμενος. ἘΔΊΓο Β451].., ἄτιο (01}., (ΟΜ. 

εἰ Ἀερ. βεουπάι5 ἑαυτοῦ ἐπανορθούμιενον - 4ιια πη 50}]- 

Ῥ[αταπι 56 4] πη, ΠῸᾺ 4ποά παι] τιπι ποθὶς ἀγτιἄδαΐ, 

564 φυσᾷ ἴϊὰ ΘΟπηραγαιὶ βἴπλιιδ, ἀξ ἃ πη] 15 Οὐ οΊΡιις 
ἴαυον 56. σοπβ ΠΕ] ΠΕΡ 5 στο ἀἸβοθδπηιιϑ. 

ἀ Τύνασχας οὐϊιῖο οἵ Βς. τογίϊις πατὴρ, ὁ οὐράν: 93. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕῸΜ 8. ΒΑΘ ΜΔΟΝΙ: 
τ ἐκ τῆν Ἀπ ἐν 
λάχις ὑπὸ ἀνέμων τραχυνομένην, ἢ χαὶ γὴν ὑπὸ 
ΡῈ ἜΤΡΩΣ Ν ἡ ΥΣΕ 
ἀρότρου σχιζομένην, χαὶ ἀντὶ τῆς λειότητος εἰς 

, Ν ᾿ ΝΥ - - 
τραχέα διαχοπτομένην. Ἄρα ὃ ταῦτα βλέπων χα- 

τ ᾿ δ δι ΝΣ ΚΑΝ - "- -Ὁ 

ταχριθήσεται; Καὶ ποῦ ἣ διχαιοχρισία τοῦ Θεοῦ, 
ὌΝ ᾿ ; Ξ 

Β εἶ ἃ ἀκουσίως πάσχομεν, ἐπὶ τούτοις καταδιχαζό-- 
ἘΣ  Υ Θαν ον Ἐς ΣΈ τῷ τ ἜΣ 

μεθα; Ἐὰν ἴδω τὴν φύσιν τῆς γῆς ἀνωμάλως ἔχου- 
9 νι }} “ ς,.», Υ. σαν( ἐπειδὴ γὰρ οἵα ἐχτίσθη, τοιαύτη δρᾶται), 

ἌΣ ΌΝΝ ΣΝ ᾿ 5 
ἐπὶ τούτοις ἐγὼ χαταδικάζομαι; Ἀλλὰ νόει μοι 

᾿ 
μεταδιδόντι σοι χρήζοντες. ᾿Εὰν χάθη χρίνων, μὴ 

: ἀνώμαλα, μὴ τὸν πλούσιον ὑψηλὸν, τὸν δὲ 

πένητα ταπεινόν. ᾿ὰν παραστῇ τῇ θύρᾳ σου ὃ τὴν 

χρείαν αὑτοῦ ἐπανορθωθῆναι ζητῶν, μηδὲ οὕτως 

ἀνώμαλα ἴδης. Μὴ εἴπης " οὗτος φίλος, οὗτος συγ- 

γενὴς, οὗτος εὐεργέτης - ἐχεῖνος ξένος, ἀλλότριος, 

ἄγνωστος. ᾿Ανώμαλα βλέπων, οὐχ ἐλεηθήση᾽" λεῖα 
; 

. ἔνδε 

ᾧ χαὶ τῷ ξένῳ. Μήτε τὸν ἀδελφὸν ἀποστρα- 

τὸν ξένον ἀδελφὸν οἰχεῖον. ποίησαι. Λεῖα 

χρὴ βλέπειν. Μὴ πρόκρινε τὸν φίλον ἀπὸ τοῦ 

ἀλλοτρίου, τὴν χρείαν ἑαυτοῦ “ἐπανορθούμενον. 

Βούλεταί σε παραμυθητιχὸν εἶναι τῶν δεομένων, 

προσωπολήπτην, οὐ τῷ συγγενεῖ διδόντα, τὸν 

ξένον ἀπωθούμενον. Πάντες συγγενεῖς, πάντες 

ελφοὶ, ἑνὸς πατρὸς ἔχγονοι πάντες. ᾿Εὰν τὸν 

πνευματιχὸν ζητῆς “πατέρα, ὃ οὐράνιος" ἐὰν τὰ 

γήϊνα ζητῇς, μήτηρ ἣ γῆ, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ πη- 

λοῦ διηρτίσμεθα πάντες. “Ὥστε ἀδελφὴ ἣ φύσις χα- 

τὰ σάρχα ᾿ ἀδελφὴ ἣ γένεσις ἣ χατὰ πνεῦμα. Τὸ 

αὐτό σοι αἷμα φορεῖ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἀνθρώπου" 
᾿ ΨΦ ; ,ὔ 

τὴν αὐτήν σοι χάριν 

Βλέπε οὖν λεῖα, ἵνα 

Ἑ πλούσιος, χαὶ τιμῆς ἄξιος " ἐχεῖνος πένης; χαὶ φαυ- 
πρῶ, Τὰ ; Ἢ 
λίζω τὸν πένητα " μηδὲ “ταῖς τ 

Υ" Ὁ 

ἔλαθε παρὰ τοῦ Δεσπότου. 

ἐλεηθῇῆς. Μὴ εἴπης - οὗτος 

᾿ τὶ ΤΣ ͵ τοῦς ροχαῖς ταύταις 

ἀνωμάλως διάνεμε τὰς τιμάς. ἔστι γὰρ ὃ πλού- 

σιος ψεύστης, ὃ πλούσιος ἅρπαξ, ὃ πλούσιος πόρ-- 

νος; ὃ πένης δίκαιος. Μὴ τοίνυν τῇ ἔξωθεν ἐπιφα- 

νείᾳ πρόσεχε, ἀλλ᾽ εἰς τὸ χρυπτὸν εἰσερχόμενος, 

ἐκεῖ τὰς διαφορὰς διάνεμε. 'Γίμα τὸν τὰ τίμια χε- 

ΑΥὐ ΟΟΙΡογιῖηὶ ἄπο πατέρα, ὁ οὐράνιος : αὶ πιοῖατὶ ροϊοϑι 
Ῥτοὸ ζητῇς ἴπ ΟΟ]}. ἰοντῖο Ἰοσὶ εἴπῃς. 

ς ΠΙυά, ταῖς ὑπεροχαῖς εἴο., 5ῖς νοτίοταίὶ που Γος 

σοΐιβ : δίοίλ ἐπ εἰϊσιν διε πεῖς Πιοπουγῖνιις γδδρεοίιις 

διαϑενδ ἱπωψιαῖες. ϑεα χαοηΐαπι γοσος ταῖς ὑπεροχαῖς 

ἜΧΡυόβϑοδ πὸ ἔπογαπί, πιά] ἴτα Τπτογργοίασι Οομ- 

Βοίίϑιιιβ : πϑῴιθ Πιὶς δα οεσδίδιις ἐπεδῃμαϊίεν" ποποῦες 

αἰδειὶϑιιας ; ἀοτιιπι γογθοσιιπὶ 5οη θη ἰατη 5ὶ πΘὲ 5ιι- 

πλτις σοπιβοιπιῖ, ἀὉ σοη ποεῖ [ἀπηθῃ σοπατὶ Ξαπιιι5. 



ΙΝ ΑἸΠΟΌΟΤ 

Ἀτημένον. ΤΊ τιμιώτερον, ἀρετὴ, ἢ πλοῦτος ; Τί 

ἐκ τῶν ἔξωθεν δοχιμάζεις, τὰ κρύφια μὴ διερευνώ- 

μενος; Ὁρᾷς ὅτι ὁ Βὴλ ἔξωθεν μὲν εἶχε γαλχὸν, 

ἔνδοθεν δὲ πηλὸν τῷ περιαστράπτοντι χαλχῷ ὑπο- 

κρυπτόμενον. ᾿Ιὰν ἴδης τοὺς ἐν τῷ βίῳ περιφανεῖς, 
γίνωσχε ὅτι χαλχὸς αὐτοῖς περιλάμπει, ἔνδοθεν δὲ 

πηλός εἶσι, τοῦ χαλκοῦ τὸ σαθρὸν ὑπερείδοντος. 

Πολλοὶ μὲν χρυσὸν ἔχουσιν ἔνδον, ὄστραχον δὲ 

ἔξωθεν περικείμενον. Οὗτος ὁ θησαυρὸς ὃ ἐν ὀστρα- 
κίνῳ σχεύει χεχαλυμμένος. Οὗτος σωφρονεῖ, χά- 
χεῖνος πορνεύει. Τίς πλουσιώτερος, ὃ τὴν σωφρο- 

σύνην ἔχων, ἢ ὃ τὰ χρήματα ἐξ ἀδικίας συνειλε- 

γυένα ; ̓Γούτου τὸ μνημόσυνον ἀναφαίρετον ᾿ ἐχεί- 

νου ὃ πλοῦτος πρόσχαιρος.  οὔτο χλέπτης οὐ διο- 

ρύσσει" "ἐχεῖνο σήμερον ἀνθεῖ, αὔριον δὲ ἀπομα- 
ραίνεται. Ὥστε βλέπε λεῖα, ὁμοτίμως χατὰ τὸ 
αὐτό» τὴν μέντοι διάχρισιν τῶν τιμίων μὴ ἀφανί- 
σῆς, ἵνα ἧς ἠλεημένος. 

Καὶ ἀνδρὶ θυμώδει μὴ συναυλίζου. " Ι“ἰπὲ δὲ, 
ὅτι ἔστι τις ἐν ἡμῖν φιλόδοξος, χαὶ οὐ θυμιχός. 

Φιλόδοξος εἶ, Οὐ! βλέπεις λεῖα. Θυμώδης εἶ; Καὶ 
ἀνδρὶ θυμώδει μὴ συναυλίζου. Εἶδες πῶς ἐν βρα- 
“ λ ,ὔ ὃ , ῃ "-ὉὋὉ-Ἠ [- , ΙΝ ᾿Ξ χυλογίᾳ ἣ διόρθωσις τῶν ἁμαρτημάτων δίδοται, 

ἐὰν μὴ ἄρα τὰ μὲν ὦτα κρουώμεθα διὰ τῆς φωνῆς, 
ΒΕ ρα ἊΣ Ξ ψὴν ΚΟΦΡῸ τ 
ἐπὶ δὲ τὴν καρδίαν τὴν ἔννοιαν τῶν λαλουμένων 

δὺ παραπέμπωμεν. Ἀλλ᾽ ἐξέταζε μὲν, ποῦ τὸ ἐμὸν 
“ , ΨΙ Α - - “ ἢ 

ἀνεγνώσθη; Τὰ περὶ τῶν θυμιχῶν ἐπίγνωθι, ὃ 

θυμιχός. Εἰπὲ, τοῦτο ἐμὸν τὸ πάθος" γνωρίζω τὸ 

α Απεΐϊψαϊ ἄτιο Πἰθεὶ (ὐοἶ5!, εὐ ΟΟ}}». τουεῖεις ἐχεῖνος 

σήμερον. ἘΔΤΙ εἰ 411 Μ55, ἐχεῖνο. 51 Ἰόβας ἐχεῖνος, 

ΒΡ] νόοσοπι πλοῦτος : 5[π διΐοπι Ἰορογο τη] ]5 

ἐχεῖνο, ΒαρΡ]. νοσοπὶ πρᾶγμα, 

» ΠΙιιὰ, εἰπὲ δὲ ὅτι οἵο., τὰ Τνατῖπο το αἰαῖ νοῖι5 
Ἰμίογρυοβ : 7) ο, αϑ8, ἐδίπο ἱπίον τος ἡείσχιαπε ἔπια- 

πὶς αἰονία σιρίάιις, χιὶ ποπ. σἱε ἱγαοιεπάίιις ἢ Νοο 

τὰ αἰϊτον (Ομ! νο 5ῖτις, οὐ) ι5. ἰνσο διηΐ : δίοπε 

αἰϊηιιῖς ἱπίεν πος βἰονία σρίάιι5, εἰ ποι ἱναοιπεῖις ̓  

δεῖ ποιΐεν, πἰσδὶ να ς {}Ὰ]]|ονς σοπιοπίαση, [να] 1ι5 ἸοςΪ 

ΘΧΡΥοσϑῖς. Ῥιυΐο Ἰρίταν ᾿π ουγοσαιϊοηοπι ροηΐξιις [0] η- 

ἄλπη ο55ὸ, οιπὶ Ο᾽ πδηοϊ ποίτ νοβιϊ σιν ποιὸ ἴπ 
ααὐτεἰ5 ποάιιο ἦπ γο οτῖθιι5. ΠΡ γῖβ σοροτγία αν αΠ] πὶ. [πὶ 

ἐο ἀὐιΐοπι ροσσα νου η} 1 {π105 εἰἶχὶ ἰπ ον ρτοῖο5, φαοά 

γόσςπὶ εἰπὲ μὸν ἱπιροναῖναπι το ἀἸ]ογῖη!., τα Γαΐ 

ΒΟΙΡΤΌΤ ΤΟΘΟΒ. 890 

οἱ Πιοποῦθ ἀϊσηι5. : ἢ μαπ ρον, 501 ραμρονθηι 
Ραννὶ [δοῖο τ ποάπιὸ 15. νἱτρ» οο πα Ἰοπ  λιι5. 41 - 

ΨΥ 15 ἰ τον Δ] τουὶ ρυφϑίαι, ἐπ {Ποὺ ΠΟ ΠΟΙῸΝ «[15-- 

ἀεὶ θιια5. δε δαΐμν αἶνος. ππθπάαχ, ἀΐνθθ γᾶρὰκχ, 

αἶνοβ βοουίαῖου, ράτρο. }π|51π5. Πα σιθ πὸ ατθη- 
ἀδ ὀχίογπα ϑρθοῖοὶ : 564] οθοι!τα ροπι ονάπιο 

ἰηργθϑϑιιβ, ἢΠ|ς αἰ γθπεἴα5 ἀἸδιγιιο, ποπονὰ ἐμ] 

4τια πΠοπον 8 ἀἶσπα σιπ} μροϑϑίίοι. {Π{ππϊπν τπαμὶσ 

Ποπογαπάπιπι, νἱγίια. ἀπ αἰν! ἴα 7 Οὐ οχ 115 

αι ὀχίθυπα δι η, ΡΙῸ 5. ΠΟμΠ ἢ}, οὰ νΟΤῸ 
4185 Αἰνάἴτα 5ιιπῖ, ΠΟ βου γῖ5} Ὑἱάος. ΒῸῚ ὁχ- 

αὐἴηϑθοιιβ αὶ 05. Πα ειῖ556., ἐπι  Ἰἤ5θοι5. νΟΙῸ 

Τατυσαν 58} Γαἰσοπῖο τ ἀρβοοπάϊιιν. 51 νἰ ον ὶβ 

605 4 ἴπ ππιηο ΠΠπιϑίνθϑ σαπὲ, β5οϊα5. ΘῸ5. ΘΟ ΤῸ 

Οἰγοι μα αἰ σου, ἰπῖι5. ὙΘΙῸ Ππΐιπὶ. 6586... νὸ 

«πο μεῖγο 651 δα! ]οΐοπίθ, ΜΠ] «θην ἃῖι- 
Χἰϊπὶ ἰηΐιι5. μα θοπί, Γοϑίδιη νΘ Ὸ [ὉΥ Π5ΘΟι5. οἷν- 

οὐπηροβίία μι. ΗΟ δδὲ {Ππϑαθινι5 [ἢ ἰδδίαθθῸ ναδ0 

γϑοοπάϊτι5. ΗἸῸ ρα Ἰσαμὶ νἱταπὶ ἀσὶτ, 116 5θον- 

ται. {τὸν ἀϊτον, αὶ ρυάϊοϊείαν. ο0}}1, ἀπ αὶ 
μαβοῖ ροοιιηΐαϑ ᾿πΐαιιθ οΟἸ Θοῖαϑ5 3, ΠΠΪ5. ἱπάο]οθι-- 
Ἰῖ5. οϑὲ πηθιμουῖα : Πα 1ι5 αἰ ν {185 ΓΟ πὲ ρον 85 δι1η|. 
ΠῸΟο [ ποῖ ρου οαϊε, ΠΠπ|ὰ Πποά ἴθ ἤονοι, οὐ οὐὰ5 

πιὰ οοβοῖτ. Ῥγοϊηεῖο ν 6 ἰονία ἐχ ϑάιο, τπὰ ἐὰ- 
ἀδιμάιιθ γατῖοπο, 5661 ἰπηθπ ΘΟυγη} (088. ΠΟ ποιὸ 
ἀἴσπα δαπὶ ἀἰἰδουθεοηθην 6 πηθ ϊο ΠΘ 5156 115, 

τ βου] σον ἴδ πὴ τὰξ Πα ΠοΙβοᾶγο, 
3. Ετὶ πὸ πανία τπια οἵιπὶ Οἶτοὸ ἐναοιιπεῖο. Ἰὲ5 

ἀιιίθηι ἀἸοιανιιβ : δε ᾿ΠἴοΙ ΠῸ5 41] 511 5] ον δ οἵι- 
Ρἰάτι5, 4αϊ τἀπηθη ᾿γασαπάιι5. ΠΟΙ 5ι1. (Ἰουῖα. οἷ - 
Ρἱάτι5 653 Νοη νῖ 65 Ἰονῖα. Τγαοιιπάήϊι5 ὁ5ῦ τὲ πὸ 
μανῖιος τα ἐπὶ υἷὸ ἱγασιπείο. Ν Δ 65. αιιλ πὶ 
Ῥαιιοῖς γον 5. ροοοαία σον σαπίμν, αἶδὶ ΓΟγ 6 ἀτι- 
γῸ5 νοϑίγας πίαχαὶ ΡΟΡ νοσθη ῬΙβθιλιι5, 1ῃ 

σΟΥ νουὸ ἀϊοίογιι ἰπτο} πο πα τ ἢ. ΓΑ 51 - 

τἀπλι15. 564 5ἷο ἴθοῖῖπὶ χορεία τ αὐ πὴ Ἰδοίιι οδὶ 

«πο αὐ τὴο ϑροοίαι} Οὐ 6 ἰγδοιιη 15. ἰθοῖα 

τοδοπα, μὲν {πταχιιμν, ᾿ος ἴογο πιοο : 1: ἀμέδηι 

εἰϊοίαναις, 1751 ἱπίεν" πος ἡιιῖ “ἰογίω σἰρίαιις δι, ψιιῖ 

ἐαπίδη ἱγασιεῖιις ποι αἰ. ος ἐβὲ, Τογίασϑο ἔατογὶ τὸ 

ποι Ρυάοθῖς, 4ιοδάαπι 6556, 4υἱ δ᾽ ονῖα: σα ρι ἢ κἴηι, 

«υοὰ ρ]οτία: ἀπιὸν υἱ θαι Υἰξζι πη 6556 πηΐητις ἴπα]ο- 

οούαπι τ 5ο ποη ἰΐα (αοῖ!ο (αι θοσῖς. ἰγαοιιπίῖος θπ5ο, 
«πο υἱτίαπη ἵγα 511 ρ6}" 56. {πιτρίβδίπηαπι, ΤΠ ρογαιῖ- 

ναπὴ ἀὐΐοπι γε αὶ αἰϊψιαπάο ἀθΡθονο Ρὲγ Γπξαγιται, 

ἜΧΟΠΙΡ] 15. πα α]εἶς Ῥτοθαγο. οαπὶ Ροβδῖπι,, ἀπιιαὶ ῬΓΟΐο- 

ταπι πὸὰ ἰοπσο «αασίτμια, 1 ἐπὶπι μαι πλε]τω 

Ροβὲ ἴϊα Ἰορίταις, ἐὰν παραστῇς τῷ ἰατρῷ καὶ ἴδῃς. ... 
περισχόπει, Ποὶ ἱπηρογαπαϊ ποι περισχόπει 5ἷο «οἸο} 

νοτιϊ, οοποὶ ον αἰὶς, ἐαροηπάες. Ταΐτα Οὐὐῆσος {τὲς 

δίδοται. Ἑάτι δέδοται, 

Ρτον. 
2ή. 

23». 



ὥὭχον. 11. 
55. μαῖα 
ϑδὲρίς 

δὃ20 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 

διιηϊ, ἈΚ πΌβ06. τὰ αὶ ᾿γδοιπ 15 68, τοῖο : ΗΪο 

ππϑιι5 Θοῖ τποῦθ 5, ΠηΘα πὶ ΔΘΠΌΒ0Ὸ. ΠΠ ΠΗ [ἃ ΘΙῊ, 

ἀροῖρο πιθάο]αμι. Οἷα 51 4685 πιθάϊοιιπι, οἱ νἱ- 

ἀουῖς ργθιϊοϑα πιραἸοαπηθητα ἴῃ νᾺ}}}5 τά Π1}}15 ο0]-- 

Ἰοοαῖα, σοπϑι ἀθρα]}ἷ5. απ] πον θο τὰ σοηγνθηϊαῖ. 

Νοη 4ὶ ρϑάθπι οἰοπαϊε, πεν, οοι]ΐ οπρδο- 

πόδι : 566] χυΐ ὀσα]ιην πγ8}6. αἰ δοιιι μα 6 ., τ- 

πη θ αἴ πη Ὁ] Πα] 115 ρυΟρυΐα πα ΘΟ ΠΕ. Βιιπιὰξ 
ἰσίταν «υϊϑάιθ δχ Βοριρίανα, Θὰ 4 τι. ΠΊΟΥΠῸ 5110 

δι1η1 ἀσπαΐα. ᾿ΡΔου Πα τι5 65} ΟΟΠ1]06 Ἰρδοι πη ἴλη}. 

1 1ν δπῖμι, ἴθι, ἐσπαοισιιις δὲ ἰνυϊιοποϑίπις. Ὁ - 

5806 ἃ δουρίανα, 511 ἔλοι δὶ ἴδ ΒρΘου] αι ΒΟ Πρ ι- 
νὰ. 10ὶ ἀϊδοθ. Οἰνοπίδην δηΐτὴ ἱπηρῖα ΓΑΠΟΟΙ ΠΔ 10, 

τ πο εἷβ ἱπάτιοιῖβ, φαδπτιη ΡΘΟσα ΠῚ} 11ἃ 511) ΓΘ- 

Ῥαίαγο [6 ποη 5ἰηϊϊ, ϑουῖρίθνα ἀἸοῖ: Ἐ}Ὶ ς ἤιλο- 

πιδοίτις δεῖ οἷν ἱραοιιπάμ5. Οὐοιηο 0 ἱπ ΠΟ ἢ βΕιι5 

651 4αϊ ᾿ρδοιπάτι5. 6519 Εχαὶτ πα θ᾽ τα Ππ πὰ Π] ἃ Π 11}; 

Ῥο]Παϊπαιαὰ πα θ᾽ ταιπὶ παι. ΕἸησ6 ἘΠ0Ὸϊ ἀπῖπιο ἰγὰ- 

τὰ, ΘΙ θα πὶ ἴρ50 ᾿γὰ, δὲ ΘᾺ} πιατα τὶ 5ῈΠῈ: 

ΠΟΠ 5111 ᾿᾿ θη} οςι]}, ἸσΠΘϑοῦηξ : ΘΧΘΙΡΡΙΓ Ἰρ 5115 

58 Πσα15, Οἱ οι ΘΟΥ̓ ΘΡ.ΠΠ,, τὰ πο ἃ 5. 5010 Θου]ο- 

ὙἼ1Π}} ΒΕΓ ΠἸτπιν σα πσιΐπθ, ἄτι ΤΠΟΥΡῸ 510- 

Οὐ ΙΓ; ἁἰέογαὶ οου]οθ. 5105. 71 ἰγασιμπάτις 

δςὶ ἐπ]ιοπόςίτς. 81 ντάθυῖβ ᾿γαταμν ἀθπῖθ5. Δσιθη- 

ἴδηι, οοσῖτα Π Ομ] ΠΘ ΠῚ Θ᾽] Π5Π} 0 (11 51π|116 ἢ 6556 ἈΡΓῸ, 

ας «αὶ ᾿ρδοι πη ἴλην ᾿πτο πὰ πὴ ἀπ τῖτι 1 ΑΓ στα ἰη- 

ἄἴοθι. 51 ν᾽ ἀθυὶς ᾿ρα απ ΒΡυ πιὰ Ππίθι : 51 νἀ 615 

1η6]Ἰ5εἸ ποἴα ἢ σον 6 [να] ΡΥ Π Θητθ : 5] ν᾿ θυ 5 ἴγὰ- 

τὰ ῬΓΓῚ5. ΘΟ] ν ἰβοθ [6 Π1, ΠῸΠ ἁΘΠΟΞΟΘη ΘΠ ΘΟ ν- 

Ρὰι5 ΠΠΠ, σουθη ἴθ ΠῚ 56. ἴῃ ΟΠ ΠΙΡι15. ̓ ΠΟ ΟΠ 5.16. τ 
᾿πη ρΘίαϊ ϑῖ10 ϑαἸϑίαοίαι, ᾿π 6 15 ᾿ρϑᾶπι ΡΘῚ τπρρὶ- 

τὰ τη θη}. ΤΠ ΔΠ16ηῸ π]Ά}0 Θ᾽ ρϑιιπ ον, Π6. δὲ ἴα 

1}ΠΠ|5 σοη να Πα5. ἀδουτηϊταΐθηι. 1 1γ ἱγαοιισιάιις 65 ὶ 

ἐπ ιοπδϑίις. Ἐπ, Λῖς μανίϊες τρπα οτιπι οἷτο ἰγα- 

οἰιπάο. Μα]ὰ γ65, οἵιπὶ ὁ πὸ ΘΟ] αν], 86 Ρουρο- 

{ππι πὰ Ἰα γα ἔπη ἔδυ. 717 ἐλαοιιτιείμις δεῖ ἱπδιοπο-- 

δέι5. ΕιρῸ. ΘΟΠ  ΡΟΒΒΙΠῚ 6] 115. ἀπ 6. σΟπδιθιπα!-- 

ΠΟΙ, ΙΙΟη τι ΠΘοδϑδθ ΠῸΪ ὃ5ὲ ΔἸ α] 4 νἰαγιιηι 

Ἰρϑῖτι5. δα ΐβοονθ ὈΙΧΙΣ γΘ ΠῚ ΘΟΠΙΠΙΠΙΘΙ]Ο5ᾺΠῚ, 

ΘΟΠΙΠιΟνἱς οἱ ΔΗ] Πλππη. ἔπη}. Οἰιθιηδ πιοάιιη} 

ΘΔ ΠΙ5. ἰαίγαῖ5. ργονοοαΐ οδηΐθ ἀἰτθυΐτι5. ἴ- 

ΜΔ] απ} : 1 «ΠΟ ιι6. ἀΠΙ Πλ11Π} {ὑπππη ὈΥΪτ5 50- 
Ῥἰζαπη. ἃς αι οβοθηΐθπη. ΥῸΧ 6115. Δ ᾿γᾶπι οὐ - 

Οἰζανιῖ, δὲς ]Γ6Υ ΔΙτογα τη ΔἸ] γαβίϊβ, δὲ ἴα ἀ6- 

Πλ 11 ΠῚ} ἈΠ. ΑἸ τΘΡῚ ἁἀνουβαπίθβ, ᾿σ ποι] πἰοϑα γουθὰ 

6]: ἔπ ἀὰ5 Ἰπτουα θεῖς. Τῖχτι 1116 ΔἸ αὶ ἱπ]α- 
γἹοδιιηὶ : ἀπ ΟΠ 66 ἱΠ] αΡἸ Οϑὶτι5 ΚΘ ρο 5, ἀτιβρὶ- 

ο Ὅπιι9 (0]}». χατάστειλον τὸ θυμιχόν. 
ἃ Απεχαΐ ἴτο5 ΠΡυὶ σε ἡλίκον. ἘΔΙΠ οὐ ππὶς ΜΞ. 

πηλίκον, Ἄοσι]α σε ἴπ πὸ ΝΜ, ἄδεοϑῖ. 

5. ΒΑΒΙΠ ΜΛΌΝΙ, 

ἀῤῥώστημά μου" λάδε τὴν θεραπείαν. ᾿Εὰν παρα- 

στῆς τῷ ἰατρῷ, καὶ ἴδης τὴν πολυτέλειαν τῶν φαρ- 

μάχων ἐν ταῖς πολυπτύχοις ἀποχειμένην δέλτοις ; 

περισχόπει τί οἰκεῖον ἀπόκειται τῷ σῷ πάθει. Οὐχ 

ὁ τὸν πόδα προσπταίσας, ἐπιζητεῖ τὸ τοῦ ὀφθαλ- 

μοῦ ἴαμα - ἀλλ᾽ ὃ τὸν ὀρφθαλυὸν χεχαχωμένον ἔχων, 
ζητεῖ τὸ οἰχεῖον τῷ πάθει βοήθημα. Οὐχοῦν ἕκαστος 

ἐχ τῆς Γραφῆς λαμδανέτω τὰ συγγενὴ τῷ ἰδίῳ 

πάθει. Θυμώδης εἶ; ΚΚατάστειλον “ τὸν θυμόν. Θυ- 

μώδης γὰρ, φησὶν, ἀνὴρ, οὐκ εὐσχήμων. Μάθε 

παρὰ τῆς Γραφῆς. Κάτοπτρον γενέσθω τοῦ προσ- 

ὦπου τοῦ σοῦ ἣ Γραφή. Ἔχεϊ μάθε. ᾿ἐπειδὴ ὃ 

ἀσεδὴς λογισμὸς σχοτώσας οὐχ ἐᾷ λογίσασθαί σε 

“ἡλίκον ἁμάρτημά ἐστιν ὃ θυμὸς, ἣ Γραφή σοι λέ- 

γει" Οὐχ εὐσχήμων ἀνὴρ θυμώδης. Πῶς ἀσχημο- 

νεῖ ὃ θυμώδης; ᾿Αποτίθεται τὸ σχῆμα τὸ ἀνθρώπι- 

νον, θηρίου σχῆμα μεταλαμθάνει. ᾿Πννόησον τὸν 
θυμούμενον. ᾿᾿ᾷἷππέζεσεν αὐτῷ ὁ θυμὸς, χαὶ οἵ ὀφθαλ- 
μοὶ ὁπηλλάγησαν᾽ οὖχ εἰσὶν οἱ αὐτοὶ ὀφθαλμοὶ, πῦρ 
βλέπει, ἀνέδραμεν αὐτῷ τὸ αἷμα, περιέζεσε τὴν 

Ὁ) Ἀ - “- - -" 

χαρδίαν »γ περιξόραμε τοὺς χιτωνας τῶν ὀφθαλμῶν -, ' 
ἐγένετο ὕφαιμος ἐχχωρῶν τῷ πάθει, ἠλλοίωσεν 

5» - μ» - Υ ἀ 3 ῥὶ ῃ ἈΝ ἘΣ 4 ΄ 

αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. Ἀνὴρ θυμώδης οὐχ εὐσχὴ- 
ΕΝ Ν Ν ’ αν "ΝΠ ἣ 

μων. ᾿Εὰν ἴδης τὸν θυμούμενον τοὺς ὀδόντας παρα- 

θήγοντα, ἐνθυμήθητι ὅτι συϊ ἔοιχεν ὃ τοιοῦτος τὸν 
Ὁ ΟΥΘΙΝΝι γὸ ἐπ τοι Ψ ἀς ΆΝΕτ ΞΔ ΝΣ “ 
ἔνδοθεν θυμὸν διὰ τῆς τῶν ὀδόντων παρατρύψεως 
ς , ΠῚ ν᾿ " , - "" ", 
ὑπεχφαίνων. ᾿Εὰν ἴδης τὸν θυμούμενον ἀφρίζοντα 
οι. νΝ, “ ΄ :-Ὁ - ον ὑ 
ἐὰν ἴδης ἄσημα φθεγγόμενον ἐν τῇ χαρδία " ἐὰν ἴδης 

τὸν θυμούμενον πατρὸς μὲν ἐπιλανθανόμενον, παι- 

δὸς δὲ ἀγνοοῦντα σῶμα, διὰ πάντων ἀφειδῶς χω- 
οι ἮΣ μ Ξ ΜΝ 
ὑο ροῦντα, ἵνα πληροφορήσῃ αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν, βλέ- 

πεις τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ πράγματος. ᾽ν ἀλλο- 
"-Ὁ , τι 

τρίῳ χαχῷ σεαυτὸν θεράπευσον, ἵνα μὴ τὴν ἐχείνου 

ἀσχημοσύνην χαὶ αὐτὸς λάδης. ᾿Ανὴρ θυμώδης οὐχ 

εὐσχήμων. Καὶ, ᾿Ανὲρὶ θυμώδει μὴ συναυλίζου. 

Καχὸν πρᾶγμα, χυνὶ συνδεδέσθαι, καὶ διηνεχοῦς 
ὅλαχῆς πόλαύε Ἂν} 0 ταν κδν ΓΒ σι δὴ 

ἧς ἀπολαύειν. Ἀνὴρ θυμώδης οὐχ εὐσχήμων. 
-Ὁ- ᾿ Ε “ο 

Φεῦγε τὰς μετ᾽ αὐτοῦ διατριόάς " ἀνάγκη γάρ σε 

ἁμαθεῖν τι τῶν ἐκείνου ὁδῶν. Εἰπέ τι ὑδριστιχὸν, 
ΔῊ Α, ἡ ΜΝ ϑι Α Τὰ σ, Χ τ Ἁ 

ἐχίνησε καὶ τὸν ἐν σοὶ θυμόν. “Ὥσπερ χυνὸς ὑλαχὴ 
- ἊΝ ΝΣ Ἷ Ἁ ν 5» ν 

προχαλεῖται ἑτέρου κυνὸς θόρυδον, καὶ τὸν ἐν σοὶ 
’ὔ 

θυμὸν τέως χοιμώμενον καὶ ἡσυχάζοντα ἣ ἐχείνου 
δ ν ᾿΄ 

φωνὴ διήγειρε, χαὶ γεγόνατε ἀλλήλοις ἀνθυλα- 

τοῦντες, εἰτα ἀντιχαταστάντες ἀλλήλοις, ὥσπερ 
ἢ » "ν ; ᾿ 

σφενδόνας ἀφίετε τῶν ῥημάτων τὰς ἀσχημοσύνας. 
ἘΣ 0) ε " ,., “ 5 ΄᾿Ν ν " 
Εἰπέ τι ὑδριστικὸν ἐχεῖνος, ἀντέδωχας σὺ μείζονι 

ὑπερδολῆ, τὸν προλαδόντα μιμούμενος. Λαδὼν 

ἃ Βάϊεῖο αἴνααιιο μαθεῖν τί τῶν, ΜΝ οἔενε5. αιϊπάιιο 

Τρεὶ μαθεῖν τῶν. 



ΠΟΜΠΓΑΘ ΙΝ ΑἸΠΟΌΟΤ 

ἐχεῖνος τὴν ἐχ τοῦ λόγου τοῦ ὑθδριστιχοῦ ἀντίδοσιν, 
οὐχ ἔστη τῆς ὁρμῆς, ἀλλ᾽ ἐστράφη καὶ ἐχορύφωσε 

τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν. Μείζων ἐδουλήθη γενέσθαι 

ἐχ τοῦ εἰπεῖν τι χαλεπώτερον. Σὺ δὲ δεξάμενος 

πάλιν, ὑπερυψώθης" χαὶ γέγονε χακῶν φιλονειχία. 

Ὁ δὲ ἐν χαχῶν ἁμίλλαις νιχῶν, οὗτος ἀθλιώτερός 

" ἐστιν. Ἀνὴρ θυμώδης οὐχ εὐσχήμων " καὶ, ᾿Ανδρὶ 

θυμώδει μὴ συναυλίζου. 

Μηδὲ συνδείπνε: ἀνδρὶ βασχάνῳ. Ἵ“τερον πάθος 

ἐμπολιτευόμενον τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀεὶ 
προσπεφυχὸς ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ μᾶλλον δα- 

- », ΕΝ ᾿ Γ" “ 

πανῶν τὴν καρδίαν, ἢ ὃ ἰὸς τὸν σίδηρον, ἢ βασχα- 

νία ἐστὶν, ἐν ἦ πολλὰ μέν ἐστι καχὰ, ἕν δὲ χρήσι- 
μον, ὅτι χακόν ἐστιν αὐτῷ τῷ χεχτημένῳ. Ὁ γὰρ 

βάσκανος αὐτὸν μὲν τὸν βασχαινόμενον ὀλίγα βλά- 
πτει, ἑαυτὸν δὲ δαπανᾷ τῇ λύπη καὶ τῷ στεναγμῷ 
ἐπὶ τῇ εὐημερία τοῦ πλησίον - χαὶ τὴν μὲν χῴραν 

τοῦ γείτονος οὐκ ἠλάττωσεν, ἑαυτὸν δὲ κατεδαπά- 

νησε τῇ βασχανίᾳ. 
Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια. Εἰς δὲ χτῆμα ὀρφανῶν .» 

μὴ εἰσέλθης. Μὴ εἰσέλθης εἰς τὸ τῶν ὀρφανῶν κτῇ- 

μα, ἵνα εἰσέλθης εἰς τὸ σὸν χτῆμα. Σὸν δέ ἐστι 

χτῆμα ἣ ἡτοιμασμένη βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
0} ΄ , ᾿ ΕΠ ,ὔ Ω 

ρια πατέρων μὴ χινήσης. Μὴ ἐπιθυμήσης τῆς 

τοῦ πλησίον χώρας. Μὴ αὔλακα αὔλαχι προστιθεὶς, 

χατὰ μιχρὸν αὔξανε τὴν σήν. Ὅσον γὰρ πλατύνεις 
ἐκ τῆς ἀλλοτρίας προσθήκης τὴν γῆν, “ τοσούτῳ 

μακροτέραν σοι τὴν ἁμαρτίαν χατασχευάζεις. Καὶ 

ἢ μὲν γῇ ἐνταῦθα παραμένει, κατὰ μικρόν σοι προσ- 
χωρηθεῖσα, καὶ διὰ τῆς πλεονεξίας γενομένη, οὐχ- 

έτι σὴ, ἀλλὰ τῶν μετὰ σὲ, καὶ ἀφίης ἄδιχον τῷ ΚΕὶ 

διαδεχομένῳ τὸν βίον: Ἣ γῇ “ ἕστηχεν εἰς τὸν 

αἰῶνα, ἣ δὲ ἁμαρτία ὀχολουθήσει σοι, “ ὡς σχιὰ 

παρεπομένη τῇ ψυχῇ. “Ὥσπερ γὰρ ἢ σχιὰ τῷ σώ- 
ματι ἕπεται, οὕτω χαὶ ἡ ἁμαρτία τῇ ψυχῇ συμ- 
πέφυχε. Μὴ ἴσθι σεαυτῷ πληθύνων τὴν ἁμαρτίαν. 

Οὐδαμοῦ γὰρ ἵσταται τῆς πλεονεξίας ἣ νόσος, ἀλλ᾽ 

ὁμοία ἐστὶ τῇ τοῦ πυρὸς φύσει. Καὶ γὰρ τὸ πῦρ 

ἐπειδὰν χαταπρήσεως ἅψηται, σπεύδει πᾶσαν ἐπι- 
Ὁ ᾿ 35 κ ὄϑτὰς Ὁ »κΝ" 

νεμηθῆναι τὴν ὕλην, χαὶ οὐδεὶς αὐτὸ στῆσαι δύνα- 

ται, πρὶν ἂν [ἐπιλείπη ἡ ὕλη. Ὑ ὃν δὲ πλεονέκτην 
, Ὦ “- ,ὔ , 

τί δύναται ἐπισχεῖν; Πυρός ἐστι χαλεπώτερος, 
, χ ΄ Υ Ν " "Ὁ 

πάντα διὰ συνεχείας νεμόμενος. ΓἜλαδε τὰ τοῦ 

πλησίον" ἄλλος ἀνεφάνη γείτων" χαὶ τὰ ἐχείνου 

» ἘΔ ἔσται, Αἱ Μ35, ἔγεβ ἐστιν, 

ς Ἐδῖι εἰ Ἀδρ. τον ῖιι5. τοσοῦτον. ΑἸ ἅτιο Μ85, τος 

σούτῳ. Νοο ἴτὰ πα] μοϑὶ Μ55. {τὸ χαὶ διά, Ν οοι!α 
χαὶ ἀδ65: ἵπ νυ] σα δ, 

ἃ ἘΔ γῇ δ᾽ ἔστεκεν, Αἱ Μϑ85, πνα] 1 γῆ ἔστηκεν. 
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οαΠΊΘ ἢ αἴ τ16 ἀρσσγϑ 6 Π 6 Πὶ ̓πηϊαῖιι5, 16 σοπειι- 
ΠΟΙ ἸΟσὶ νου ἱ γϑοθρεῖθ νἸοῖθιι5,. δου ηονοῦὶ πὸπ 

αἸΘ5.1Ὶ1|: 564] σομν ούϑιι5. ῬΘΟΘαΓΙΠῚ δυθα τι ἀεαιιχὶς, 

ΒΟΙΤΡΤΌΠΕ τΟσΟϑ. 

Βα ρογίου ὄνον νοὐ εὶς νου ον ἀσογθίταιο, Τιι 

ΤᾺΓΘ.15. Πἶδ᾽ ἀα{{π|5,. 50 Γα πηοάτιπὶ ΔΓ] ΠΟΥ 5, 5᾽6-- 
{πὸ πιδ ον πὶ ΠῚ σοηίοπιο. Οαΐ ἀπ! θη ἰπ πναΐο-- 

ὙΠ οΟΥαΠλΐ Π6 νἱ ποῖ, 15. ΠΊασἿ5 ΠΉΪΒΟΙ Θοῖ, 777 ἐγα- 

εἀιπεμ5 δοὶ ἐπυϊιοτιδείι 5. Ἐκ, Δία παδίζος ἀπὰς οί 

αἷτὸ ἱσαοιπεῖο. 

4. Διοψιιο σῶπδς πὰ οὐπὶ οἷγὸ ἱσινίάο. Ὑ τί τι 

ΑἸ τπ «πιοε ἴῃ Ποπηΐπαιπὶ ν τὰ αἰ νθυβαῖαν, Πικίτου- 

41|6 Πἰ πιῖθ. ΠΟΒΙΓ 5 Δ Ποογοῖ, οἵ Θχ θά οον Πα ΙΒ 

4τπὰπὶ τ ΙρῸ (Θυσα μη, ἴῃ ν᾽ ἴα δὲ : πὶ ἡπιὰ (υ]- 

ἄπ διιπὶ πλαϊα πη] τα, 56 τππιιπὴ α}}6 ὁϑῖ, σοά 

ΠΙΆ] ει} 51} ροβδιἀθητὶ. Ἐπί νου ἰηνίτι5. ἰηνὶ- 

ἀἴοβο ποῦθὲ βάριπὶ : 564 586. ἴρ58. ᾿πωτοῦο μθ- 

λϊ τὰ τ16 ὁ» Ῥνοχίπηὶ [6] οἰ ταῖθην. 4] θυ}, Προ 

ἐπ πλ Πα} ἀστι ΠῚ ν] οἰ ὨΪ, 566} 56 ᾿ρ56 ΘΟΠΒιι ΠΊ51 Ὁ ΡῸ.: 
᾿ην] ἀϊδῃι. 

ὅ. δῖε ἰγατς ΓῸΓ ογΊτιΐτιος (ρίθγτιος. [π ρο5565- 

δἰοτθπι ΟΥ̓Ρ]ιαποτῖι πὶ τ ἐπιαγθαϊαγὶς. Νὰ ἴησνο- 

ἀἸαν 5. ̓π ΡΟΒΘΘΘΘΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΡ ΠΟΥΙΙ ΠῚ, τ ἰησγδ-- 
ἀνθ ἴπ ῬΟβϑθϑϑί ΟΠ 1 ἐπα π}, Ἐ5. ἀυιίθηι ἐπὰ Ρρ05- 
56 5510. ῬδΓΔΕᾺ) ΓΘΘΠΙΙ ΠῚ ΘΡΘ] ΟΣ}. ΤΟΥ ΠῸ5 Ρμᾶ- 

{ΡῸ ἢ Π6 ΠΟΥ Θυἶ5. ΝῸ ΘΟΠΟΙΙρ 5085 ἀρ ῚῸ5 ΡΓΟΧΊΠΗΪ, 
Νδ δι οιιη δι] 6 Δα} 1 οἴ η5, ἀσνιπὰ τἀπιη} ρα} 8-- 
τη αὐαισθαβ. Οἰιὰ ἢ 1 ΠῚ ΘΠ ΘΧ Δ] πὰ ἀσοοϑϑίο- 

π6 θυ γᾶ (ΠΠαἴαν θυ 5, ἴἀ ΠῖῸ πη} 115 ρϑοσαίαμιν {ΠῚ 
Δοσρυβῖβ. ΓΕ ἴοῦγὰ ααϊ 6 πὴ ἀτι66. Εἰ] ραπ!αιίηι ἀο- 

οοϑϑοῦαῖ, δὲ ΡῸΡ ἀναΥ ἀπ θρανία [ἀδναΐ, πΐο σὸ- 

ΠΊαΠδῖ, ΠΟῸ. ΔΠΊΡ ΠΝ 15. (πὰ Θϑί, σοά Πουύθάιϊιη), ἂς 
Ἰπίαιιὰ5 ΟΡ65 γΘΙ 1 Π 6 1115 δι 10 580] : 7 ογ α ἐπι (6 γ- 

τεῖιτι δία! : ῬΘΟΟΘΔΓΠΠῚ ΥΘΙῸ [6 566 116 {||}, ΟἸΠΠῚ δηϊ- 

τ] 8 ᾿Πϑαν πΠη γῶρ σου δῖ τν, Οἰ πη ππὶ 

ΘΗΪΠῚ ΠῚ ἃ 56 {||} ΟΟΡΡῚΙ5 : [ἃ ΘΓ ῬΘοοδίμηι 

ἀηΐπλοο. σΟμοογοῖ, ΤΊΙ π᾿ πη ΠΡ] 1665. Ροσοαίιηι. 
Νιυιβήϊιαη} ΘὨΪ ΠῚ σΟΠαυ Θ5οῖΕ ἂν Υ τᾶ ΤΠ Ο}ι15, 568 
δὰ Ἰρη5 Πα ΌΔΠῚ 51 Π|}}Ππι|||π 6 ἀσο θα. Τση]5 ΘηΪπὶ 
Ῥοϑια τι ἢ ΔΟΟΘΉΒ115 Θδῖ, [65 Ἐ{Πᾶ0 ΠΑ ΘΓ ἃ ἢ} ΟἸΠ ΠΟ ΠῚ 
ἀοράβοθνο πὸ {5118 πὶ ̓  π5 αι πὶ πιαῖουϊα 
ἀεἤοῖαι, διιπὶ 5ἰϑίθγο μοι, ΒΘ 1116 ν αι ροίοϑὲ 
ἀνάσα) ΟΠ ον ἢ ΤΠ 6 ἴρΡ50. 651 ἀβρϑυῖον, οἰ ηἶὰ 

σοΠΕποη ον ἀδράβοθιβ, {{5π ραν {180 ΡγΟχίπιὶ 

51 Π|; 5100 6551} νἸοΠιι5. ἃ] ἴτπι5, 6715 Φαοα6 θοπὰ 

ὁ ἘΔι ὡς σκιὰ πᾶσι παρεπομιένη : Ξε νοχ πᾶσι πΠοἢ 

Ἰορίταν ποιὸ ἴῃ ἀπο ει ΟἹ}. ποάιο ἴῃ δρ, βθοιιη- 

ἄο, πὲς ἀαῖτο φυΐπ πο] 5. ἀΡ5 1}. 

ΓΑπεψαΐ ἀγὸ5. Πρ τὶ ἐπιλείπῃ. ΑἸ. Μ5, οἱ οὐκὶ 

ἐπιλίπῃ. 

Ῥγον..3.6. 

Ῥγον, 28. 
28.εἰ 23. 

10. 

Ῥεμι.5..1. 

Ἑεοϊϊ, τ.ἡ,, 



822 

510] ἀϑϑαιτηβῖτ. ΝΟ αἰίο πα τν 115 4188. ῬΥ8. Ρᾶγία 

(πόση, {π061 πη] τα διιηῖ : 56. 115 48 ἀδϑηηΐῖ, 

αιιοὰ νἱοῖποβ παροῖ. ΝΟ ἰδ τΠν ῬΟβ565515 : 566} 

46 115 46 ἀδϑαπι, ἀο]θε : ποι διθηα!ξ οοηβο- 

5ΙΟΥ ΠῚ ΡΟϑϑθοβίοηὶ; 581 Οριιπι ΠῚ ΡΠ] πὶ ἀοϑι 6- 

γἷο ἀρϑιιηῖε βϑιηοιρϑαπι. Ποϊπθ μἰπὸ ψ ΙΒ Π66, 

οαγτο, 50 Ποιά ϊπο5. Οὐιαπύπητν ἃ σΘβοσπι αἰ νΊεο, 

ταπτπη Αἰδγ ταν" σαγαγα πὶ Πλ  Πἀαπάγιη. ᾿πιάθχ 

ὀχβρθοίαταν, δὲ ἈΨΑῈ5 ΟἸΡΟυΠβρθοῖας η6 δ6 Ἰπ]- 

εἴπη ροργα ματα : Π6 ΟΥ̓ ΡΠ ΙΔ Πτι5 ᾿ΔΟΡῪ ΠΊΔ5 51.185 ἴῃ 
ἴονο ποῖαϑβ δἔβεϊαι. Ὁ θογαῦ ποοῖτι, 4105 ἃηᾶ- 

γα] ηἴο5 ρα ΓΟΠῸ5. 5] ον πθῖ, {αι ἀπηοάτιη [6- 

ϑαἱπηοπΐα ἔα]σα ππθγοθάθ οοπιοδῖ: ΦΠΟΠΊΟ40 Θπ1Πὶ 

αἱ ἀοβοϊαῖαιβ οδὲ δχρασποῦ, ππποάιθ, γ6] ἴῃ ἴρξὸ 

7πάϊοϊο οσου!αία νϑυίταιθ, ΟΡΡΓΙμΔΓ Ροιοηῖία, 

«ποιηοάο ἀθηΐαο δὲ Ππι ϊσθπι [Ἀ}|6Π5, δὲ ριιρ}}- 
111} θΟΏΪ5 5001 455. {γα 116 ΝΟΡΘΕ. Παρ. Οἰμτὸ 

να πὶ πιὰπὶ σΟΠϑ ΠΕ. ΠΤ αἴναϊ σα Πὶ5, Οἱ αἶνο5 

[ὈγῸ ἢ] 6556. θχιβί μαι. ΛΊΠ" ΤΠ. Γ15. ΒΘ ΓΘ ΙΓ15. 

ΕἸ 54} σον αἴν.|5.: δθυν τη} 5ῈΒΡΘοΙ ἢ ΠΑΡΘΙ, 

51Π| εἱ βιβρθοία ομληϊὰ : ΠΠ105 [πὶ συαη 65. νε]- 

τι ᾿π5] ΦἸαῖουθ5 σΟηβρ οἷ, 4αο ΘΟΕ ΠῚ ἐθίαϑ 58|0- 
οοϑϑίου δ ἀὐσϑῖ. ΑὙΑΥΪ 4110 διὰ πὴ τπογθὸ ἰὰΡο- 

γαηῖ. ὙἹοΐιιμι ϑυιιπὶ ἴῃ ἀἸσῚ Ε15. ῬΌΠΙ ΑΥΆΡΙΒ : Ἀ]1ὰ5 

Ῥδοιιπἶα5. Ῥγοίον ἵπ πηθάϊιι, ἃ}185 εἰθ[οϑϑαβ [νὰ - 

γ»εῖ, δὰ 5ρ65 ἱποθυῖαβ ΘΘροθθη5, δ 5ρ65, [Π 6181}, 

45 5065 ποαιδαμαπ διιηΐ, ἘΤΘη ἢ δὶ δ θρ65 
γϑοοπ Θγθη ΠΡ, ἈΡΡΑΡαι:5 ΘΓ ΡΥῸ 5068 δῖον πὰ 
Γαΐδβϑὶ [δοῖαβ. Νιιπο αυιΐθιη 5110 ἰθοῖο αἰ ν εα5. 1η- 

οοΥίαϑ ἀρϑοοπ, ν ΘΠ ΓΕ} ΠῚ ([ἀ ΠῚ] Π11Π} ἃ  ΘΓΓΘΙΘ 56 

γαίι5. 564 Δῃ νϑητιι ἃ 51} τ] 4118 } τ 6 ΠᾺ}} 66 65- 

δια, ᾿ΠΟΘυ Πα : σοηΐγα, νϑηϊθῖ τι Ρι15, [πὶ {10 

ῬΘομηΪα5 ΠΟΙ αἸ5ρΘΠ58556 ροθὈ 611. Ηοο οονίτι πη 
ἐϑῖ, δὲ ἱπά ᾽ ατιιπι, οἱ ΘσῸ ΘΡΟΠΒΟΙ 51πη|. δὶ 

ΘΠΪΠῚ ΠΘΟΘ556 ΤΠ] ΠῚ ΨῸ5 ΘΟΠΙ ΠΌΠΟΙ, ἄθήμθ νἹ 15 

ΟἸΠἾθιι5. ἀἸ5ϑ ΓΘ : νΟἷβ νουῸ, ἀηϊμητιπ αἴθ η-- 

ἄδγθ, δὲ εχ ὑδυθῖβ ΠηΘῚ5. Ὁ] τἀ Γ6 πὶ οαρΘιθ, αἴ 
ΦΆΛΙθοΣ ρϑοσαΐαμη. νϑ] ες σου ροπεἰβ ΒΡΟΙ απ Θχιι- 
6η5, τὰ ἀδιηιη πιά αίι5, ἀἴ 416 [518 η} ΘΓ ο- 

γοϑοθηΐθῃ ᾿Πάιι|5 γον θγίαϊαν, Ἀ}1π|5 Θχ 110 [δοίιι5. 

Ηοο ΘΗΪΠῚ ΘΟΠ ΘΗ 15 658. ἘλπῚ Ὁ} Θατιβᾶ πη ἢ ἃΓΓΘ5 

ΠΟΒΕΡῚ ΠῸ5. ΘΟὐἴΠ|5 σΟΠΒΕΓΠΘΡΠ , αϊ αι. ἀἴθθιβ 

51Πη5}}1}5 δ ἴϑοθιθ ΠῸΠ να] θηγι5, ΟΡ ἀοοθης τὴ 

ΘΟ ΠΊΟΠΘΠ ΕΠ ΠῚ Π116 ῬΘΠΙ 8 ΠῚ, Θὰ, 5᾽ Πσι]Π 15. ἀπ- 

ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ ΟΡΕΠῸΜ 

ΒΝ Ἀν ἜΠΤῸ Ξ 
Ἀ(οαῖοες ἴτε δάκρυον αὐτοῦ. ΑἸ φαδπῖο ροκὲ ἄπο 

Δ155. ἀμφοτέρους τε. Ηος ἴρθο ἴῃ ἴοθοο Βερ. ῬυΊπιι5 

πολιορχήσῃ... . πῶς χαταδυναστεύσῃ...... ἀναλώσῃ. 
»Ἐθρ. Ῥυῖπλιι αὗται δὲ αἱ. , 

ς Τμοοὶ ᾿α}5, τὸν βίον εἴς., Πῶς υἱάδειν δθ56 Ξθη- 

ἴδητῖα : Ῥεσαπῖαβ βιιὰβ βατῖς. Πα Ὶ αἴ 5᾽εῖς. σις πιιπιο- 

ταγο, πὸς εἷς αὐ δα νιΐα ποσοϑϑιίαἴος, 

5. ΒΑ͂ΒΙΠ1: ΜΆΑΘΝΙ. 

25. Ὁ ΄ " - , ΄ « - 
ἐςιοιοποιησαᾶτο.: Οὐ τοῖς χατοπίν προσέχει γτι πολι 

591 λά" ἀλλὰ τοῖς λείπουσιν, ὅτι γείτονας χέχτηται. 
Δ , τ ΡΝ, ΄ 

Οὐχ εὐφραίνει τὰ χτηθέντα - ἀλλὰ λυπεῖ τὰ λειπό- 
ΠΕΣ ΑΘΝΝ - ἢ 

μενα" οὐ τῇ ἀπολαύσει τῶν συναχθέντων προσέ) 

ἑαυτὸν ἐχδαπανᾷ τῇ ἐπιθυμία τῆς τοῦ πλείο- » 
ἀλλ 
τ ἈΡΕ ΥΦΞΞ Ἷ. . , ΕἸ “ἢ- { ΄ 

νος Χχτήσεως. Εἶτα ἀγρυπνίαν ἐντεῦθεν, α μέερι- 

ναι, αἱ φροντίδες. “Ὅσον αὔξει ὃ πλοῦτος, τοσοῦ- 
εἶ ἢ ἘΘΤΡΣ ν ΕΣ ΑΕ ΣΑΣ ΝΣ 
τον φέρει τοῦ βίου τὸ μεριμνητιχκόν. Διχαστης 

ἷ--; ν 4 - ᾿ 3 προσξοχᾷται, χαὶ ὃ πλεονέχτης περισχοπεῖ μὴ εἰς 
, -- Ν Ν ΄ δικαστήρια παρασυρῆ μὴ ὀρφανὸς τὸ δδάχρυον 

, 3, 

ἕ ἐπὶ δικαστηρίου δημοσιεύση. Βουλεύεται ἐν 
[ὰ - -Ὁ Ψ 

τίνας τῶν πιχρῶν συνηγόρων παρασχευάσει;, 
Α » ͵ Ξ , ᾿Ξ ΠΠΕΕ ΞΕ ΕΣ. ὟΣ 

Β ἵνα Ψευδεῖς μαρτυρίας ἐχμισθώσηται᾽ πῶς ἐχπο- 
- - δ , »ιι 

λιορχήσει τὸν ἐν τῇ ἐρημία, χαταδυναστεῦσει δὲ ; : , 
τούτου, χαὶ ἐν δικαστηρίῳ τὴν ἀλήθειαν χλέψας " 

’,ὔ Γ - , ν κ᾿ Ν δὰ 

ἀμφοτέρους δὲ ἀναλώσει, καὶ τὸν δικαστὴν παρα- 
ΠῚ ᾿ ΄, ὙςΣ 

χρουσάμενος, χαὶ τὸν νήπιον πλεονεχτήσας. νΑῦ- 
ὕ 

ς -Ξ Φ ᾿Ν - -Ὁ ἢ, τὶ Π 

ται αἱ μέριμναι δαπανῶσι τοῦ πλεονέχτου τὴν ψὺ- 
΄ - - τύ 

χήν. Κύων ὑλαχτεῖ, χαὶ ὃ πλούσιος νομίζει χλέπτην 
ν κ - ᾿ » 

εἶναι. Μυὸς ψόφος, καὶ τοῦ πλουσίου ἣ καρδία 
- δ τ -ν ε ἢ Ἷ ΧΑ ΤῸ ον 

πηᾷ᾽ τὸν παῖδα ὑποπτεύει; πᾶντα οι ὑπον!ας 
- 6,2 “- 

ἔχει " υἱοὺς αὐξανομένους ὥσπερ ἐπιδούλους δρᾷ. 
τ᾿ ἢ ἐ 

ὅτι ἡ ἡλικία αὐτῶν τὴν διαδοχὴν κατεπείγει. Ἴοις 

πλεονέχταις χαὶ ἑτέρα ἐστὶ νόσος. “Τὸν βίον αϑτοῦ 
ἘΠῚ Ἂν , ΄ δ Α Ν , ΝῚ " 

ἐπὶ δαχτύλων τίθησι" τὸν μὲν δημοσιεύει, τὸν δὲ 
{ ΤΣ ψ. τ ἔλ' "Ὁ λ ἐδήλ ᾽ 

“ χατορῶρυ γενον ξχει πρης ἑλπιοας τὰς ἀοήλους 
- - ΄ ΞῊΝ ΓΝ Ὶ Ψ 5. δι «2 

ἀποτιθέμενος - ἐλπίδας, τὰς οὐχ ἐλπίδας. ΕΠ γὰρ 

πρὸς ἐλπίδας ἦν ἣ ἀπόθεσις, πρὸς τὴν αἰωνίαν ἐλπίδα 
ΣΕΥ͂, ΡΥ ς , την αὐ τὸ ᾿ » τῷ 

ἐγένετο ἂν ἢ παρασχευή. Νῦν δὲ ὑποχρύπτε: τῇ 
ἀν Ὗ 

χλίνη τὸν πλοῦτον τὸν ἄδηλον τὴν ἐπερχομένην 
΄ ἢ 5 ΓΝ ΕΝ 931. “ἈΞ. .5 ὍΝ ὩΦΣ 
ζημίαν ἀποστρέφειν οἰόμενος. ᾿Αλλ᾽ εἴ μὲν ἥξει 

ΕΝ ΕῚ ον Ν᾽; χδυλ' «ΩΣ δὴ Χ ιν γα. 

ποτὲ ἢ χρεία, ἄδηλον" ἥξει μέντοι χαιρὸς, ἐν ᾧ 
,ὔ - νυ 

μεταμεληθήσῃ, μὴ οἰκονομήσας τὸν πλοῦτον. Τοῦ- 
Ξ . ᾿ , 

το πρόδηλον, κἀγώ εἶμι ὃ ἐγγυώμενος. 4 ᾿Ἀγάγχη 
ΝΣ " , Ὁ -Ὁ- ἣΝ 2 

υὲν γὰρ περὶ πάντων τῶν παθῶν διαλέγεσθαι, 
« "-Ὁ- -- ΝᾺ ΄ 

ὑπομιμνήσχοντα ὑμᾶς" ὑμᾶς δὲ προσέχοντας λαμ.- 
΄ τ 3 - , 3. Ζ' σ - » ΄ 

βάνειν τὴν ἐχ τῶν λόγων ὠφέλειαν, ἵνα ἀποϑυσά - 
τ “- » οι ε ΄ 

μενος ἕχαστος, ὥσπερ γῆρας ὄφεως, τὴν ἁμαρτίαν, 
τ - , Α ΕΣ ᾿ 

οὕτως ἐπανέλθοι “γεγυμνωμένος, χαὶ ἔἐχῶν τὴν 

"Σ , αὐϑηκο ον ὑ - ΓΝ ρας» 
διχαιοσύνην αὐτῷ ἐπανθοῦσαν, ἕτερος ἐξ ἑτέρου 

ς: Ξ ψφύος 
γενόμενος. Τοῦτο γάρ ἔστι σύνοδος. Διὰ τοῦτο οἱ 

, - ν᾿ , , ἔστε 
πατέρες ἡμῶν τοὺς συλλόγους τούτους ἐπέγνωσαν, 
Ξ Ξ ᾿ ΕῸ 
ἵνα ἃ καθ᾿ ἑχάστην ἡμέραν μαθεῖν οὐ δυνάμεθα, 

ἃ Ψεΐενες φααίπον Πἰρτὶ ἀνάγιη μὲν γάρ. πη ἀνά- 

Ὑὴ με γάρ. 

«Περι ἀπο Οσαἴοο5 εἴ (]}. τουεϊα5 γεγυυνασυένος, 

πια]6. Αὖ Ἀθρ. βοοιππ5 οἱ (151. εὐ δ ὙΞῚ 

μένος, γϑοΐε. ἈΠαιαπίο μΡοβὲ εἄϊο Ῥαγῖβ. τούτους ἐπε- 

νόησαν. Ἑδλιο ΒαΞῚ]. οὐ νείογος αἴας Π|Ρρτὶ ἐπέγνω- 

ν» ω- 

σαν. 



ΠΌΛΗΤΑ 

τῇ τῶν διδασκόντων καὶ ὑπομιμνησχόντων ἐνδείᾳ» 

ταῦτα δι᾽ ἔτους συνιόντες, ἐν χοινῇ πανηγύρει ὑπο- 
ὃΟ᾽᾽ιι»» Ρ' ἴ " 2 ὦ " . ᾿] Ἐω. 
δεξώμεθα " εἶτα φυλάξωμεν ἐφόδια πρὸς τὸν ἐφεξῆς 

χρόνον, χαὶ ἔναυλα ἔχοντες τῇ μνήμη τὰ καθ᾽ ἕχα- 
στον, φύγωμεν τὴν ἁμαρτίαν, διώξωμεν δὲ τὸ ἔρ- 

γον τῆς δικαιοσύνης. 

Μὴ μέταιρεδρια αἰώνια. Εἰς δὲ χτῆμα ὀρφανῶν μὴ 
ἃ ἢ , ἢ ἐπὶ , 

εἰσέλθῃς. Μὴ προφασίζου τοὺς παῖδας, ὃ πλεονέχτης. 

Παῖδές εἰσι; 1 Θησαύριζε αὐτοῖς θησαυρὸν αἰώνιον. ᾽ 0 θ 

Θησαυρὸς δέ ἐστιν "ὶ ἣ εὐσέδεια χρημάτων. Κατά- 
λειπε παισὶν ἀγαθὴν μνήμην, ἢ πλοῦτον πολύν. 

Πάντας ποίησαι τοῦ παιδὸς τοῦ σοῦ πατέρας " διὰ 
- ᾿ , ᾽ , ᾿ 5 - - ,ἱ,.. 

τῆς εὐποιίας, Ἀνάγχη σέ ποτε ἀπελθεῖν τοῦ βίου 
δ. . ᾿ -᾿» -. ! , 
εἶτα τὸν σὸν παῖδα ἐν τῇ ἀφηλιχία χαταλείψεις, 

τῶν προεστιύτων δεόμενον. ᾿Ιδὰν μὲν γὰρ χαλὸς χαὶ 
5 Ν Ν ᾿ ν. «“ ΝΥΝ ἀγαθὸς ἧς, ἕκαστος τὸν σὸν ἔκγονον ὥσπερ ἴδιον 

ἐχθρέψει" μεμνήσεται γὰρ ὅτι χαὶ σὺ ὀρφανῶν πα- 
τὴρ ἐγένου " ἐὰν δὲ ἐν πονηρία ζήσας, καὶ πολλοὺς 
λυπήσας, χαὶ παντὸς θηρίου γαλεπώτερος γενόμε- 
νης τοῖς συντυγχάνουσιν, εἶτα ὑπεξέλθης τοῦ βίου, 
χατέλιπες τὸν σὸν ἔχγονον χοινὸν ἐχθρὸν τῶν ζών- 

των. Ὥσπερ γὰρ τέκνον σχορπίου ὃ θεασάμενος φο- 
δεῖται, μή ποτε εἰς ἡλικίαν ἐλθὸν μιμήσηται τὸν 
πατέρα " οὕτω χαὶ τὰ σὰ ἔχγονα πονηρίας πατρι- 
χῆς ὄντα χληρονόμα,, πρὶν εἰς ἡλικίαν ἐλθεῖν, παρὰ 

πάντων ἐπιδουλευθήσεται. “ οὖν πολλοὺς ἐπιθού-- 
λους χαὶ ἐχθροὺς συνάγεις τοῖς ἑαυτοῦ τέχνοις; Καί- 

τοι, εἰ χαὶ πάντα τὸν χρόνον ἔζης, ἔδει σε μᾶλλον 

τῶν πολλῶν τὴν εὔνοιαν ἔχειν συνεργόν. ᾿πειδὴ δὲ 

ἄδηλον τὸ χατὰ σὲ, χατάλιπε διὰ τῆς εὐποιίας πολ- 
᾿ “. 

λοὺς τοὺς προϊσταμένους " μή ποτέ σου ὑπεξελθόν - 
πξοξρλες ι 

τος, εἶτα τοῦ πλούτου, ὃν συνάγεις, εἰς ὄνησιν μὴ δυ- 

νηθέντος" διαδεχθῆναι, ἕκαστος κινήση τὴν χεφαλὴν, 

χαὶ εἴπη" πῶς τὰ χαχῶς χτηθέντα εἰς ἐχγόνους χαὶ 
-Ν ΕῚ 7 ““" Ὁ , ,᾿ “» - 

παῖδας οὐ παρεπέμφθη; Ταῦτά σοι λέγω ἐχ τῶν 

ἀνθρωπίνων λόγων " τὰ μέντοι παρὰ τοῦ Κυρίου, οἷά 
σοι ἐρεῖ τὸ εὐαγγέλιον, οἶδας. 

Γαθηυ5 Οὐοχ (9}}». θησαύρισον. Τθἰἄομ Πορ. Ρτὶ- 
γηῖι5 θησαυρὸν οὐράνιον, ἐἤιδ δ αι ηι οτοϊοκίθηι : 

Ἰνα 5 ΠΡνῚ οτὰ Ἰερίταν αἰώνιον. 
5 ἘΔΉΪο υἴγασιο ἡ εὐσέθεια, Αὐτϊοι] τς ἴῃ γοϊονίθις 

υΐπάιιο ᾿ἰθυῖβ. «οί ἀογαίιν, Οὐοα αὐΐοιν Πὸς ἸΙοοο 
αἰ! Οὐτ θο[5ῖι5, υἱονὶ ῬΟΒ᾿ ποπιθη χρημάτων οῦ556 

506} ἴῃ 

γοσοπὶ προτιμότερος, 4 τ ]]}νϊ πὸ ρατιτη ῬΙασογοῖ, κἱ 
Ἰυΐο Ομ ἸΘο γα Ὑ6] ἀὰπτι5 ΕΠ] γον" νοῖαις. Γανοροῦ τ σοι 
ἈΠ Π υῖστῖ Ο} 115. γοοἷς νοδεϊσίι αν ἴὰ ποσί εὶς (σα ϊείθες οχ- 
δία! Τουίαδοο νὸχ εὐσέδειχ ἴτὰ [εἷς ἀσοιριθπαζα ὁ51ς τα! 

ΙΝ ΑἸΠΟΌΟΤ 86 ΠΡ υ1:58π 

092 

Ρ 

δ 

ἢἶ5 σοδοιῖ, π΄ ΘΟ Πΐ ΘΟΠ ΘΠ Τα 5.150} 018 1}}115. 

Ροδβίθααιθ νἱατίοιι πη. ΟἸ5Γ ΟΠ τη 115. ἃ(ἱ 5 ΠΟ τ6 ἢ 5 
τ Ριι8, ΟἹ ϑησιι!α τ5] ἴῃ πηθιπονία ἀάθτιο ἰπ50- 

τΟσο5, 

πὰ πτἴὰ ΤΟΙ ΠΟ Π 65, {πρσία πλτ5. ῬΘοσαταπι, [5.120 
ΝΟΥ ΟΡῚΙ5 βου ΒΘ Δ Πλ1Π, 

0. Δὲ ἐγάπς [6 (ον πιΐπος Φιθγος. [}ὲα ρμοϑ5θ5- 

δίοπθπι ογρἰναπογιίηι πιὸ ἱπρτοεϊϊαγὶς. ΝῸ σατιβου 5 

ΠΠ] ον Ὸ5, ὁ ἀνάνο, ΤΑ ονΐ ϑιιπι} ΟΟΠΠἶπ6 ᾿ρ55 {ΠπῸ-- 

511} ἼΠ1) ΘΟ ΘΙ Πα1}}}. 151 ΘῊἾΠῚ {ΠΠ0 5 11}}15. Π|5115. Ὁ 115 

ῬΘοι Πα ναιη), ΔΘ! ἢητι6 {06 }}5 σθοου δ! όποιι θῸ- 

ΠᾺΠῚ Πα 5. Τα πὶ «ἰἰν 15. ἀν {ὰ5.. ὰς θομὸ [ἃ- 
οἰδηο, τι ΟΠ 65 51Π|]0 60. ραΐγιηι ΠΠ1Ὸ πιο, ΑἸ1- 

«πὰπάο ἐδ νἱτὰ ἀδοθαβ Πθοθθ86 οϑὶ : ἀοἰπο [ἰ- 
Ἰϊτι πὶ ἔππππ 1} π΄ 1] Πα τα. τοῖα το ΛΘ] Πα 165. ἃ τις 

τατον Ριι5. οσθηΐθπ. Οἱ 5ἱ Ἰιοηθϑίιιϑ. {ἸπΟυ15. οἱ 
ῬΟΠ 5, ὉΠῚ5] 1]56116. {ΠῚ τὰ πὰ. {ἀπ 1 τὰ} ϑυιπ 6 Π1}-- 
αὐ δὲ ; ΠΔ ΠῚ οἷδ ἴῃ ΒΘ ἢ Θ ΠῚ ΨΘΗΪΘΙ [1556 [6 Ζ ΟΊ 

ΟΥ̓ ῬΠΑΠΟΥιΙ Ρα ΘΙ : 51Π ἀυιθ πὶ ροϑἰθα ται} ἦπ 

Π]ΔΠ Πα ὙἸΧΘΡ 5). ΠῚ] ΓΟ 116 [ΓΘ ο 5. ΠΟΘ, οἱ 

ἴῃ 605 4 τθοιι ΘΟΠΘ ἐπι ταῖν" [γα ΟΠ πὶ [Ἰον]5 
δορυ) ον, ἴτὰ «οηλτι πὴ Πα ὰ5. (6 νἱτα  ΠΠ πὰ {αὐππ1} 

ΤΟΙ ΓΖ 511 ΘΟ τ ΠΘ 1 νἱν ΘΠ Γι ΠΠΟϑί θη}. Οἰ6Π1- 

δἀπηοά τιπὶ ΘΠ Ϊ ΠῚ. (|| ΘΟΟΥ ΪΣ Παίιι πὶ ΘΟΠΘΡΟΧΟΥΪ, 
αἴθε πθ σα πο φοἰαϊθ Ρυ νυ θοιίου πη ΓΟ απ μὰ- 

{Π ΠῚ : ἰΐὰ οιϊὰ πη ἴ{|5. ΠΟ Υ]5. Ραϊου πα ΠΟΊΩΙ Ϊο. 

Ἰνα  1]15,. ΡυΪπϑαιια πὶ αὐ δα ἢ ρΟυν πο ουϊηΐ, 

δινιΘΠταπ" ἃ ΟΠΊΠΙΠ}115 ᾿Π51 4160. Οὐ] ἰρίταν πλ]}-- 

105 ᾿π5] ἀἸὰ το Γ65 ΠΟ Ὶ5. {{||5. δὲ ἐπ] Πλΐο05. ρᾶγαϑ9 ἘῚ 
νΟΙῸ ΘΕ ἢδὶ ΘΘΠΊΡΟΙ ὙἸΟΓ 115. 5505, [0.81 ΠῚΔΡ 5 

(ον τ6 πλ] ΓΟυπ ΠΟ ηΘνΟΙΘἢτἴὰ ἢν ἀ Π π  ] ΟΠ] 
᾿ά ον. 564 οἴιη γῸ5. τ ἱποθυία δἰ πὶ, ἴα θοπο- 

[ἀοΐας, αὐ ΛΟ Π ]τιὰ5. θα ΓΡΌΠΟΒ ἃ 0 ΟΠ ΑΓΟΡΟΒ ΤΠ αΠ1051 

Π6 4 π60 [6 ν᾽ϊὰ [ποῖον ροβίθασιιο εἰν 115, {15 
ΟΠ 556} 15, (1 Προ θ 65 5 ΠΟ οβϑίοπθ α{{ΠΠῚ {νὰ Π5 Ὁ 

ποη να] ΘΠ ΕΠ] 115, τι Πι15 |54116 σαρα πιονθαΐ, ἃς 

ἀἴοσαι : Οποπιοίο πια]ὸ ρᾶνία ἃ] ποροῖθϑ ἃς ΠΠ00- 

γῸ5 {Ὰ Π5 55 ΠῸΠ 511πη1|3 ΠΩῸ ἴσο {Π0Ὶ ὁχ {πι- 

τπλὰποὸ Ἰο πο παϊ το : 418 νοιῸ ἀϊσαπίι" ἃ ΠῸ- 
τ πΠῸ (τ }1ὰ. ἀυι ἴθ} διιπ0 (π᾿ }}ὰ ἘΠ} ον ἀπ ΟΠ ἢ 
παι η11ὰ 011), Πατι ᾿σπου 5. 

Ῥίπιπν εἰν ἐΤαστιπις τδυιπὶ δἰ σα ΠΠσοΥ, Τ᾿ οπὶ ΔΊςς, «πιο 

χατάλειπε. ἘΜῈ χατάλιπε. 

" Ψοτογοβ ἀἰἸαοῦ ΠΡνῚ οἱ ο{1 διὰ τῆς εὐνοίας, μεν" 

ΡῬεπονοϊεπιίαπι. Ατ Ἄορσ. Τονελτι5 ορε πη ποία οἶοχ, 

οὐΐ αν οι Ἰορ. βοσιπτ5 δα οπὶ πηάπιι πη πα ις, διὰ 
ἧς εὐποιίας, με)" νεποἠιοοηείαπι, τθοῖτις, ἘῈ τὰ 4πὸ- 

γῃ. γε.- 41|ὸ ράμϊο μοι Ιοσὶ ὀρονίοι, Μοχ οὶ χαταὶ 

τοῦο5 φυΐπίας ΠΠνὶ καταλείψεις. 

« Ηΐς ἴῃ Ἀορ. ρυΐπιο Ἰορίταν δυνηθέντος δισχεθῆνσι, 

εἰἰιωναϊ, ΑἸ Μ55.. οὐαὶ οὐ εἰς διαδεχῆῆναι. 



Ῥεαὶ. 38.7 

Ῥίον. 43. 
1ο. 

Ῥεον.53.6. 

επ.τ. 320. 

δη.4. 

σ. ΤΑ)οῦο5 Π6 Ῥγϑοίθπάδϑ. Οὐ βρθοϊοϑαμι ρθο- 

οαπαϊ οαπιβαᾶ πὶ ΡΥΟΓΘ 52 Οὐ] Θπΐπι ΟΠ 1 ἢ] πιπι, [8 

«ποι οοπάϊάϊε, Οὐ ΕΠ 1 αὐ! θα: πιπθ νον 

Ροϑϑῖβ, διϊδπι {Π10 ν δ ϑι 5141 ρυθθΘΡῖ:. Ἀφ αϊ- 
{πγιι5. δϑῖ δὲ 45 4116. νὴτ85. ΡΑΓ ΟΠ ΘΠ) Π)ΟΠΉΪΠΟ. 

Ναιηι Ποϑιϊ οἱ {Ποϑαπ πὶ ρᾶγο5ῦ Τμοϑαιιγίταῖ, οἵ 

ἑσπογαί οι σοηστοραθίε θα. ΕἸΠτιι5 Ρ] να πγ 116 οατι- 

88 651 ο]Π ΠἸσϑ πα ανῖιπὶ Οριιη}. 566 {18 ΘΟΔΟΟ ν 51], 

ἀπ γαρία 51π| ἃ ρῬυθθάοη 6, ἅπ| ἃ ΒΥ ΘΟ ΡΠ ηἴὰ ΘΟη- 

δαθιρία, δας σαρία. 40 ΠΟΒΕΠθι5, ἅτ. ραβδί σ᾽ 5- ἢ 
δδηῖθ. δναπιθιθ. ΝᾺΠῚ τη 15. χ} 11} 15. ΘνοΪληΐ 6 

σοηβρθοῖι ἀντ. 16, 4τ|6650, οὐ μ᾿ Θίθ65. ἃ 

Τ)6Ὸ 106 γ)Ὸ5, οὐ ΟΠ ΟΓ65. ΠΟΥ Ραῖοι ΠΟ] ; 

παιπὶ ᾿οο ΡΓΘοΙθιι5 ἈΠ 1511, 1)ὰ πὶ ΠΡογοβ, αὐ 

ἈΨΆΡΙΙ5 ΓΔοἴιι5 ΠΡ ρογιι το πίι σοθη πε γα ἂν 9 

Τὴ) τὰϊπ] ΠΡ ΡῸ 5. Ὁ π6 σοη οἴη πιαπήαία ἢ )ὰ 

1 ὶ ΠΡΘΡῸ5, τὶ να πο] Π] σΟΠίθμη 8 ΠῚ ὃ ΝΠ 

Ἰνδοο δρᾷ πη απ τὰ πῸ ἐἸο6] 5: 561. ΠΡ ΡῸ5 Θ[Πὰρ]-- 
τἈ]5ὰ5. 4] ΠῚ ν [8 ὁ556η: Δ ΠΟ γ65. ΑΘ δεῖ δ - 
7ατονοβ ἂς βοοῖοϑ : ἴλο δὺ5 ἀθοθὰβ. δὲ βθυ ΠΟ} 115 

Ῥοηἶθ. δὲ ΘΧΘΠΊθ 15. ἘΠ 1} 15, 4114} 65 6556 Ορουῖθαι ΒΕ 

ἴῃ [Ϊϊ5 4186 ἃ] Ποῖ Δ ΠπΘη ἵν. Οὐ} 5Π|0 41 560 06 

ν᾽ άϊσεῖ. Ναπι πο αἰ ν ἴα ῬΘΟΙΙ 115. ΠΉΜΠ 51 ΠῚ ΡΡ6 - 
τἰοβίονθ5. Ηδο θὲ β΄οπα Περυθήϊταβ, ἃ ρμαῖνο δὰ ἢ- 

1105 τυδῃϑιηἶδϑα. 1π ροςδϑοδίοτπιθιι ἜΓΡῸ ογρίιαπο- 

Ταμν Π16 πη] Θεἰϊαν δ. 

8. Εἰ, δῖε οῶπος τπτα οτεπὶ ΟἰτῸ ἵτιν ἰάο. Τυϊ οἴ ΠῚ 

7δηὶ ὁϑὲ 4 ᾿πνι ἴα. 56 αι πιὰ 5 [4 τ28}1} αν θὰ- 
τανς ἀἀἀἰαιηιια ᾿η ν᾿ Ἰὰτὴ νἸΠαπ 4 ἀπ 6556 ἀἰὰ- 

ῬῸΪ: ρνορνῖααι. ΝΟ ΘΠἰπὶ 5ἴατϊπι ἀἸ] 0} 115 οοπ ἀἴτὰ5 

68: αἴ] τι5 : 564. ἈΠ 5 6}} ροίθϑίαιθ δοοθρία, οοη- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΠΌΜ 5. ΒΑΒΙΠ ΜΆΟΘΝΙ, 

Δι ᾽ - ,᾿ ᾽ Μὴ προφασίζου τοὺς παῖδας. Τί ὑποτίθη ἀφορ- 
᾿ ᾿ δι 

μὴν εὐπρόσωπον εἰς τὴν ἁμαρτίαν ; Ὃ τὸν παῖδα 
᾽ Α Α ." ,ὔ «ε "ἢ ΕῚ Ν ποιήσας, χαὶ σὲ ἐποίησεν. Ὃ σοὶ τὰς ἀφορμὰς 

παρεχόμενος, καὶ τῷ παιδὶ παρέξει τὰς τοῦ βίου 
᾿Ν » ΄ σ - « Ὁ -Ὁ ἀν δ. “4, 

διεξαγωγάς. “ἕκαστος τῆς ἑαυτοῦ ζωΐς λόγον δώσει 

τῷ Κυρίῳ. 'Γί οἶδας τίνι θησαυρίζεις; " Θησαυρίζει, 
᾿ ΕῚ “5 , [2 ὝΕΣ , ε - 

χαὶ οὖκ οἷδε τίνι συνάξει αὐτά. Πολλάχις ὃ παῖς 
Ἄ 
Ὡ 

ληστοῦ διάρπαγμα, ἢ συχοφάντου παρανάλωμα, ἢ 
ἔστιν ὑπόθεσις τῶν θησαυριζομένων. ᾿Εγένετο δὲ 

2 Φ' , δὴ ε« δὴ -Ὡ δ πολεμίων αἰχμαλώτευμα τὰ ὑπὸ σοῦ συναχθέντα, 

ἢ “λοιμοῦ ἐγχατασχήψαντος. Πολλοὶ γὰρ ἀφανισμοὶ 
-Ὡ , ΩΣ 74 σ τ ν -Ὁ -“ κΥ 

τοῦ βίου. Εἰπέ μοι᾿ ὅτε ἤτεις παρὰ τοῦ Θεοῦ τοὺς 

παῖδας, ὅτε ἐδούλου γενέσθαι τέκνων πατὴρ, τί 

ροσετίθεις τῇ εὐχῇ; Δό αἴδας ἵνα πλεονέ - προσετίθεις τῇ εὐχῇ; Δός μοι παῖδας ἵνα πλεονέ 

χτῆς γενόμενος, τῇ προφάσει τῶν παίδων τῇ γεέννη 
» “ (λ -᾿ [ ,ὔ }} 

παραδοθῷ; Δός μοι παῖδας ἵνα μὴ ποιήσω τὰς 

ἐντολάς; Δός μοι παῖδας ἵνα τοῦ εὐαγγελίου κατα - 
, » - “ Δ , ." κ -.Ν 

φρονήσω; Οὐ ταῦτα ἦν ἃ τότε ἔλεγες, ἀλλὰ παῖδας 
- ΕΖ νὺ 

ἐζήτεις συνεργοὺς τοῦ βίου. Ελαόες συνεργοὺς, 
ἃ ἘΥΝΣ: ἘΠ ΑΝ τ ἜΜΕΝ Ὁ ΣΡΕ 
χοινωνοὺς τοῦ βίου" δίδασχε χαὶ λόγοις ἀγαθοῖς, 

χαὶ ὑποδείγμασι χρηστοῖς, ὁποίους προσῆχεν εἶναι 

τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, ὁποίους πολλάχις εἶδες. Οὗτος 
-- - , 

γάρ ἐστιν ὃ πλοῦτος πολλῶν χρημάτων τιμιώτερος. 
᾿ ἣ Ν Ν 

Αὕτη ἣ κληρονομία ἀγαθὴ, παρὰ πατρὸς εἰς παῖδας 
ς ε γερεϑλ ες: οτος 

παραπεμπομένη. Εἰς δὲ χτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσ- 
᾿ 
έλθης. 

Καὶ, Μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασχάνῳ. Εἴρηται “χαὶ 

περὶ τῆς βασκανίας. Προσχείσθω δὲ εἰς πλείονα 
δ -- - ᾿ , - 

φυλαχὴν τοῦ χαχοῦ, ὅτι ἴδιόν τι πάθος ἐστὶ τοῦ 
 Ὰ ς , Ν "δἋΧ 

διαβόλου ἢ βασχανία. Οὐ γὰρ εὐθὺς διάδολος ἐχτί- 
ΕΣ 

σθη ὃ διάδολος, ἀλλ᾽ ἀγγέλου ἐξουσίαν λαξὼν, χα- 

ψΘυσιι5. Ο51 1Π ἀρ] ΟἢΪ5. Παΐαν απ. Πὰ απ Πὰς Ργὰ- 598 τεστράφη εἰς τὴν τοῦ δαίμονος φύσιν. Καὶ ἐγένετ: 
Ν ε Λ 

ν τα ρας 1ηθοΙ 5, ΔΓ 116 ἃ 58 οὐ Π)60. οοη- ν 

Ἰαποιίοπθ ἈΡα οπατιιθ, οἵ ἂα 6 δου! 5. θα Θὴ 

ὁοηνοϑιιβ, [ἀπ θαι Οἰ Γθοῖας. 65. θνάνα5 ἀφηηθη, 

οιπὶ Ποιηΐπθη ἀηἰμηα] Θα σα Π) ΠΟΠΘΡΟΧῚ ἃ η18 
ΟΠ ΠΘΙῚ ογϑαϊαναπι πΠοπογαῖαπη. ΝΙΠΙΪ Γαι ΠῚ, ΠΟΙη}- 

ΠΘ ἀπε Ζυΐον" οὐ} Θϑϑοῖ, ν᾽ 41} παῖα Π]1ὰ Οπηηΐὰ νον- 

ῬἈ {|556 σοπά τα. ΑἸτ θηΐτη, Ῥηοάιοαπὶ ἀημὦ Τὸ - 

Ρ{ἱπώ ἀπίππαγιιι αἱνοηιίιηι. ΝΟΥ ἴδοις οθίθ, 

«πιῶ ἴῃ πανὶ ΑἸ Π ο0 νϑυβα ἢ τα. ΛΘ. ]}Ὸ [6 οἱ το ν- 

τοϑιρα. το δὶ πθαπάσιο ρυοάιοῖα διηΐ. Ια π- 

ἄατο σοη Π 5ιηΐ δἰ ρ] τον ΡΥ ΟΡ [65 δὲ κυ 

ΘΔ θΙοῦηι. ΕΖ ονθϑάιθ οἵ ΔΙ πη ]Π]ὰ ΟΠ ηἰὰ 

μη σ ἘἸ αἀϊπ6 ἂς ΤΌΒΟΥΘ μι: ϑἴδ τὰ, ρυεθοθρίο τιηῸ 

» Δι θησαυρίζει, φησὶ, καί : 864 γονθῖιπὶ φησὶ ἴπ 

νοϊουι θα ΠΡυῖ5 ἀθοβυ. Τ᾿ ἄθπι οα τὶ συνάγει, Αἱ Μ55. 
ῬΙογίι8 Ομ πΠ65 συνάξει. 

ΦῬῬιὸ λοιμοῦ Ἰορίταν ἱπ (0]}.. τογεῖο λιμοῦ, αμὲ Κανιο 

Α᾽!αδδαπίε, 

ἃ ΤΠ ἶἴο Ῥανς. χοινωνοὺς τοῦ βίου. δε {Πιὲι{,| τοῦ 

πονηρὸς δαίμων δ᾽ ταύτῃ τῇ πονηρία χαραχτηρι- 

σθεὶς, καὶ ἀπαλλοτριωθεὶς τῆς πρὸς τὸν Θεὸν οἰ- 
Ἄ ρα κὰν τὰ Ξ 

χειότητος, ἀποστραφεὶς δὲ πρὸς τὸ μέρος τῆς ἀπο- 
ΕΠ ἥν» . ᾿ - 

στασίας, ἐπειδὴ εἶδε τὸν ἄνθρωπον μιχρὸν μὲν ζῶον, 
; 

παρὰ πᾶσαν δὲ τὴν χτίσιν τιμιώτερον. Πρεσδύτερος 
᾿ Ὁ 5 ΄ “ν Γ Ν ν , ΧΟ 
ὧν τοῦ ἀνθρώπου, εἶδεν ὅτι τὰ νηχτὰ πάντα λόγῳ 
:Ν , 5». Σ ͵ . ἐο αν . πὰ ἐδημιουργήθη. ᾿Εξαγαγέτω γὰρ, φησὶ, τὰ ὕδατα 

ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν. Λόγῳ ἐποίησε τὰ χήτη τὰ 
δὰ Ν ΄ Ν 3 δ » ἡ [4 

χατὰ τὸ πέλαγος τὸ ᾿Ατλαντιχὸν ἐνδιαιτώμενα. 

Λόγῳ ἐποίησε τὰ χερσαῖα. Προστάγματι Θεοῦ εἰς 

τὸ εἶναι παρήχθη. Προστάγματι γέγονε τὰ τῶν 

ἐλεφάντων μεγέθη, τὰ τῶν χαμήλων " ἵπποι, χαὶ 
, “- -» 

βόες, καὶ ὅσα μεγέθει διαφέροντα χαὶ ἰσχύϊ ζῶα, 

βίου, π᾿ ΠΙΡτῖς ἀπε ψαῖβ ποῖ ἱπυθηϊταγ. ϑ απ εἄϊεῖο 

Ῥανῖβ, ὁποίου προσῆκεν. ἘΘΙΓΟ Β4511. εἵ φαυΐϊπαιιε Δβ5, 

ὁποῖον, ψιαίζιεν. Τομΐαας (9}}. 5ϑοιπάις δα δ πὶ πηὰ- 

πὶ ἐπιοπάαῖιι5 ὑποίους προσῆκεν εἶναι τὰ πρὸς θεόν : 

4υα πὴ ὁπ π ἀἈ το πο πὴ ΒΘ ΠῚ Βιυπλῖι5. 

ὁ Τπι Οὐᾶοχ (ΟΡ. εἴρηται χαὶ τά. 



ΠΟΜΣΑΘ ΙΝ ΑΠΌ ΟΤ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕ ΤΟοοΟϑ. 

χατὰ ἀγέλας ἐκτίσθη ἑνὶ προστάγματι" καὶ τὸ ἔτι 
θαυμασιώτερον, προστάγματι οὐρανὸς, προστάγματι 
ἥλιος, προστάγματι βοτάνη, προστάγματι ἣ τῶν 
« ὃ. ,ὔ , .« Α ὃ ᾿ ,} . κι " 

ὑδάτων φύσις, ἥ τε ὑπὲρ " τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν 
ἐστορεσμένη, χαὶ ταῖς χοιλότησιν ἐχχεχυμένη, πάν- ῥεσμενη, τη υμενὴ, 

τὰ προστάγματι᾽ ὃ δὲ ἄνθρωπος χερσὶ διειτλάσθη. 
Εἴδε τὴν περὶ τὸν ἄνθρωπον τιμὴν, ἐύάσκηνεν ὃ 

διάθολος. Εἶδεν ὅτι ἡλίου προτιμότερος. Ὁ μὲν γὰρ 

προστάγματι εἰς τὸ εἶναι " παρῆλθεν" ὃ δὲ χερσὶ 

Θεοῦ διεπλάσθη, Καὶ ὁ μὲν ἐχτίσθη διὰ τὸν ἄνθρω- 

πον᾽ ἄνθρωπος δὲ διὰ Θεόν’ ἄνθρωπος, ἵνα Θεὸς 
δοξασθῇ " ἥλιος, ἵνα ἀνθρώποις ὑ πηρετῇ. Κατέμαθε 

᾿ ,͵ τ Ν , 

τὴν περὶ τὸν ἄνθρωπον τιμήν, Εἰδὲν ὅτι πρώτη ἣ 
κτίσις, τελευταῖος δὲ ὃ ἄνθρωπος, ὅτι παρεσκεύασεν 
αὐτῷ, ὥσπερ οἰκοδεσπότῃ οἶκον πεπληρωμένον. Οὐ 

γὰρ πρῶτον ἐποίησεν ἄνθρωπον, “ἵνα μὴ πτωχὸς 
"ν ΚῚ 3 ͵ Φ ᾿ , » - ΕἾ 

χτισθῇ, ἀλλ᾽ ἐποίησεν οὐρανὸν, σχέπην αὐτοφυῆ χτί- 

σας, ὑπεστόρεσε τὴν γῆν, ἰσχυρὸν ἔδαφος τοῖς ποσὶ 

προετοιμάζων τοῖς τοῦ ἀνθρώπου. Θάλλειν αὐτὴν 

ἐποίησε βοτανῶν χαὶ χαρπῶν παντοίαις φοραῖς. 
Πάντα εὐτρεπῇ τῇ ἀνθρώπῳ, τὰ ὑποζύγια εὐτρε- 
πίσθη χατὰ ἀγέλας, ἐκτίσθη ἣ χτίσις. Γὰ μὲν σύν- 
νομὰ παρεσχευάσθη᾽ τὰ δὲ ἄγρια πρὸς γυμνασίαν 
τοῦ σώματος. Τὰ μὲν πόνῳ χτητὰ, ἵνα φιλητὰ 

ψ' ἄ; ὰ δὲ ,ὔ ,͵ ἢ "» , ἊΣ νὼ» 

γένηται τὰ δὲ ἑτοίμοις παρόντα, ἵνα αὐτόθεν τῇ 

χτίσει ὑπηρετῆται. Εἶδεν ὅτι αὐτομάτως ἥ γῆ τὸν 

χαρπὸν αὐτοῖς παρεσχεύασε. Πᾶσα ἣ χτίσις ἐξεδέ- 

χετο τοὺς ἀπολαύοντας, χαὶ εἰς ἑστίασιν παρήχθη 

ὃ ἄνθρωπος. Εἶδεν ὅτι οὐκ ἠρκέσθη ὃ φιλάνθρωπος 
Θεὸς τῇ τῆς γῆς ἀπολαύσει, “ ἀλλ᾽ ἐξαίρετον ἐνδιαί- 

2. 3, ᾿ ἊἋ Μ Γ΄. 
τημα, τὸ ἴδιον ἐγχαλλώπισμα,, τὸν ἄνθρωπον ἕαυ- 

τοῦ βουλόμενος, ἐκεῖ κατέστησεν ἐν τῷ παραδείσῳ. 

᾿Επονηρεύσατο ὃ διάδολος ὁρῶν πολλὴν ἀπόλαυσιν 
περιῤῥέουσαν τῷ ἀνθρώπῳ,, ἀγγέλους παιδαγωγοὺς 

5 ἘΔ1Ὶ ὑπὲρ τῶν οὐρανῶν. Αἱ Ἀδρ. Ξεοιπτι5 οἱ (0]}. 
τον ϊι5. οὐπὶ (οἶ5], ὑπὲρ τὸν οὐρανόν. ΤΡ᾿άοπι οἀ1 οὲ 

Βορ. τογεϊα5 καὶ ὑπὸ τὴν γῆν. 504 ργωρορίεῖο ὑπὸ ἀἸροβι 
ἃ Ἀσρις. ἀσποθιβ ΠΡ τὶ οἱ ἃ (9]}. τουεῖο, εἴ ἃ Οοάϊος 
(οὐδ! ̓ πίαπο : 4πᾶπη ῬγΡΡΟΒ ποτὶ Τὸ ἴρσα Ἔχρυϊπιὶ 
ποῖ ἄσθεγο ραΐαπιιβ. Εϊοπῖπι ἀάιοῦ ποῖ ὀγάπ! 5ι}"- 
ἴον ἰογγᾶπι, 56 βροῦν οὰπὶ ὀχραπάοραπίιν. δ᾽ άοπὶ 

Ῥ͵Ὸ ἐστορεσμιένη ᾿ορἴταν ἴῃ. ΔΙ ΙΦαῖΡα5 Οοάϊοῖθιι ἐγκεχυ- 

μένη. 
» ἘΔ ι παρήχθη. Αἱ Μϑ55. 5Ξοχ. παρῆλθεν, ΑἸ απο 

δηΐε ἴΐα Ἰερίταν, λόγῳ ἐποίησε τὰ χερσαῖα, προστάγματι 

θεοῦ εἰς τὸ εἶναι παρήχθη : 5εα υἱεἴπια προ νέγθα, τῷ 
προστάγματι θεοῦ εἴο., {Ππὸ 6 τπᾶτρῖπο ἱπορίς ἔγαπδ- 
Ἰατα [υἶδ56 5.5 ΙΟα Πλτ, 

ς Ἑαϊεῖο Ῥατῖβ. ἵνα μιὴ πτωχός. ἙΞ]Ίεῖο Βα51], οἱ ποβίσι 
βὸχ Μίε5, ἵνα πτωχός. ΜΙΝ φαΐάοπι αι θίτι ποῖ πὶ 

«απ ΤΥΡΟρσΥΆΡΪ Ῥαγίβίθηδοβ. νοσαΐαπι μὴ (δὲ 5ιιῸ 

᾿ 

Ὠ 

8δλὸ 

δνορατίηι ργοογθαῖα βυπηΐ : οἵ αιιο πηαρὶθ ΠΗ ΓΟ, 
ῬΓΘΟΘΡΊΟ οδο αν, ρυθοορίο 50}, ρυοορίο πθυθα, 
ΡυΘΟΘΡΙΟ δ} αᾶνι πὴ Πα τ}, [0 ΠῈ {1186 506 οὐος- 

Ἰτυπὶ δ ΒΊ 06. ΤΟΥΓ πὶ δι γαία δγαΐ, ἔππὶ 4165 Οἴαιδα 
[πογαξ ἴῃ οᾶνα, Ομ πίὰ ρΓΟΟρΡΙΟ ; ΠΟΠΊΟ ΨΘΙῸ ἤιὰ- 

Πἶθιι5. [ον πη τιι5. 651. ὙΠ ποπόγοῖη ποηλίηὶ (6]- 
τὰ πὴ, ᾿ην τ ἀϊε αἰ] ο 5. ὙΠ: δὰ πὶ 50}1 ργφ αἴ ἢ}. 

Ηἴὸ αυϊάδαιν ργ άπ ρῸΥ ρυτσορειπι ἴῃ ΓΘυ τη} Πᾶ-- 
{να πὶ : 116 ν ΡῸ ΠΟΙ πη ΠῚ 115 σΟὨ [ΟΥ̓ Πλαἴι5 65. 

Βτϑι5 πο [ΠῚ ΟΠ Πππι5 ρΡΌΡῖον πομλῖπ θη, ΠΟ ΠΟ 

νΘΙῸ ΡιΟρίον θη : Πομο, οἱ Πθιι5. σα! να ἃ [τ 

οἷαταν : 501, 1 ἰηϑοῦνίαις ποι ηῖθιι5. Γπι|}]}οχὶῖ 

Βοπογθαι ποπιϊπὶ ἐἰαΐιιη. ὙἼΔ 1 γ85. ἃἰ1ὰ5. [||586 

ῬυΪὰ5 οὐθαῖαβ, ΠΟΠΙΪΠΘ ἢ) νΟΙῸ ροϑίθυϊι5, αιοα οἱ 
4ιιαδὶ ραΕΡΙ [Δ Π}}Π1ὰ5. ᾿ Τα ράΓΆ556. ἀθηλη ὈΙΘΏΔΠΙ, 
Νεάιιθ δηΐῃὶ ρυμνι ιν. σΟΠ 41: ΠΟ ΠλϊΠ6 1}, τιξ Π6 
Ῥᾶιρον ΟΥ̓ΘΑΓΘ Ια : 56 {δῖ οθ πὴ, αι τθοιιιηι 
φιράάαμη παλιν α]6 οοπάογθὶ ; 5 ΒΊΑΣ ΓΘΥΡΆΠῚ, 
αὶ Ποιη  ηἶδ ρα θι5. ῬΡεΡράΡαΓ ΟῚ, να] άτιπὶ ρᾶν]- 

πιθη τι. ΠΙᾺ πὶ Ομπὶ Πυθα ριιπ ἃς [νπιοταπι σ6-- 
ΠΟΙ αἴπιδ οορία ἤονογο να, Ομγηΐα. Ποηιηΐ 

Ράναία : πη θηἴὰ σΡΘ ἘΠ} διη ἱπδίσποία : Θ0η- 

ἀϊτα [τ φας νοὲ ογθατανα. Α αἰ πιὰ πίθ5 ργοάιοῖο 
5112 ῬΑΡ ΠῚ σΟΠΊΠλΠ 115. μα 86 15 ΓΘ ηἴ65, μὰν 

τἴην ἀν οϑίοϑ αὐ σουρου5. ΘΧΘΡΟ Δ ΠΟπθη]. ΑἸϊ85 

Θνὰης ἰάθον 6 ΘΟ ραγαπεδο, 40 σΡαιονορ ἤθγθηι: 
ΑἸϊα δάθραπι ργ Πρ δὲ δἰπθ πορβοιῖίο, αΐ οοη[ο- 

ϑιἠπη ποιη πὶ οὐρά π ὁ σα ρδθυνίνθης. ὙΊΪΕ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ 

εἷβ 5ροπίθ {τπιοιιτ ΡαγΓΆ556. Ογθαῖαλα ΟΠ] ηΪ5 ΘΧ τ 

βρθοίαθαι «αὶ [ποθ ητανς ἔπ) ἀδηλιπὶ ργοάποι5 
65: ποιῆο δ δρυϊαηάιπιπ), Ὑ 141: ΘΠ  ΠἸΒϑ᾽ ΠλΕΠΠῚ 
Τόϑαιτη θεν δο 6] 10 115 ΟΠ ΘΠ ΠῚ ΠΟῸΠ [1||556. : ΘᾺ ΠῚ 

γ6Π16: ΠΟ ΠΝ ΠΟ ΠῚ 511||ΠῚ ἰρ 5115. ΟΓΠΑΙΊΘΏ ΓΙ ΠῚ 6556. 

δῖιηι ἴῃ οχίμηῖο πα ταοα!ο οΟἸ]ο α556, ἰπ ραν ἴδὸ 

αὐάαϊΔεονίηι κἴθο α11ὰ νοΐοσασ ΠΡγόσαπ ἀποίογίίαίο : 

«αοπῖαπιν [απηθα πορσαη5 Ραγ α]α ὑνὴ νἰάοίωτ ε586 πὸ- 

όβδδο, ἢ 1] ἴῃ οοπίοχία τα αϊα πδτιπλ ΘΟ Πϑυ  πλτι8, 

ἀ Ψαρίαηι πος Ἰοσὸ ᾿ἰρεὶ ἔυπὶ ἔν} 5. ὀχοιιδὶ ἔπι 

πιᾶπι ὁχαγαι, Εστιο Ῥατῖς. ἀλλ᾽ εἰς ἐξαίρετον ἐνδιαί-- 
τημα, τὸ ἴδιον ἐγκαλλώπισμα, τὸν ἄνθρωπον ἑαυτοῦ βου- 
λόμιενος εἶναι, κατέστησεν εἰς τὸν παράδεισον. Ἐάτιῖο Βα- 

81}. ἀλλ᾽ εἰς ἐξαίρετον ἐνδιαίτημα... . . βουλόμενος ἐκεῖ 

κατέστησεν ἐν τὼ παραδείσῳ. ᾿Απεχαΐ ἔτοβ 1θτὶ ἀλλ᾽ 

ἐξαίρετον ἐνδιαίτημα... βουλόμενος ἐχεῖ καταστῆσαι ἐν 

τῷ παραδείσῳ : οοἴεγα γόγο αἱ οἀϊεῖο Ῥαγῖβ., ἤθε. 56- 
οαπᾶνς οἱ (015]. εἰς τὸ ἴδιον οἴοι. αὶ ἴπ ἀτἱριι5 1115 

415 ἀϊκὶ Οοὐϊοῖθιι Ἰερίταν, Ἀδρ. Ῥυΐπιιις χατέστησεν: 

41 Οοδοχ ἴπὶ οὐὐτογῖς φασι σομβο με! οπὶ ἀπεϊιυῖς 

ἀὐἴϊνυς ΠΠΠ εἶσ, ἀιιο5. Ῥυΐπιιπι ποπιϊπανῖ, Ἀορίαπι Οοα!- 

ΘΟ πὶ ῬΓΙ ΠΊΛΙ ΠῚ 50 {πη΄ 



δῦ 

50 Π|οοΓ. Μασ πο 56. σοοϑὶς αἰ] 5, οὐτπὶ ὙἹΔ ΠῚ 

ἡ] τπιπὶ ΠΟ. πὶ Δ Πτιθ 8 να ρ 15, ἈΠ 6 ]05 μος 

ἀάρασοβ οἱ ἀϑϑί θυ, Τθιιηὶ θα θη ἃΐάιιθ ΠΒΟΠΊΪΠ 65 
Ἰϊπσιια. τθη!6 πὶ, ΡΙΌρυα νοοθ Ιο αὶ... Θυιἶγα 

ΟΠ ΜΙ] 15. ΠΟ 15 ῬιιΟ απ} ραν  α]τπ|, Ὁ 44 ΠΤ] 5]- 

ΠΝ} ΠΠ Δ] Π ΘΠ} ΡΘΡΠΠΘΘΡΘΙ ; ΤΠ 5115, ΡΟ 181 Θ0Π- 

5᾽ ἀϑυαν! ΠΟΙ Π6η1, θοϑίχιιαμι ν᾽ 1} οχίσαιιηι 00 

ΔΏΪΠ1Δ] ἃ Το Ἶ ΠῸ ἃ ΔΗ ΘΘΙΟΥῚΤ ΠῚ ΘΖ] Π αἴ οη δ - 
νοσαν, π᾿ 4πἰ Ἰρ5πιη. Ρ6. νἰρΓπθη. ἃ ΓΘΙ ΠῚ 

τ ΠΤ} ΠΟ. ΘΓ ΓΠ1Π}} τἰδῖι πὶ Θν ΘΠ ΡΟ δα δηϊ- 

πᾶ ΡΟΥΘ ΟΠ ΠΘπ.. ἘΠ ΘΠ «πηι 5015. {10 

Ἰοῖηο, ἀπβα πη ΠῸῚ ΠΑ ΟΡαΣ (Πα ο]ιι5. 56 ᾿ἰδέιο 

ΘΟΠΕΙΘΊΓ, ΡΟϑί τᾶ Π| σΟΠἴἃ 65ὲ ΠΊ1]161, [6 ΠΟΥ ΠῚ 

1Ππ|4 ἀπ] πη8], οὐ σοπάϊτον ποοθϑϑαγῖο ΓΟ ΠΥ τπ61-- 

ΠΘΠῚ Παιι Ά 6 1ΠῈ 1611, τι 0]» Π ΘΠ Ἰ σπ τἀ 6 ηῚ ΡῈ - 

ἸῸ5 ΡΙΌΡΘηΒ6. δάπιοαγοῖ. ἘΠ ΘΠἾ ΠῚ δὶ δυιϑίθιἃ Θϑϑοῖ 

ἨΔ]1Ὸ 7, ΠΟῚ 51Π6 θ᾿] Δ Π ΓΘ ΠῚ 1Π[ΠΊΘΠῚ 1115 ΘΟ ΠῚ- 

Ῥ]ΟΧχὰ ἴῃ δἴπιι Ὄνθυθῖ, ΠΟ τι6. ΑἸ ηΘ ΠΟ. 510 ποὸ- 

σἸθοῖο, τη τη πηα τ δ ἸΔΟΙΘ ΕΝ ῬΘΡῚ ΘΟΠπΙΟα 

ΡΥ νοι. Νίιης γονῸ ππὰῖου πὰ 1ΠΠὰ ΟΠ 15 50}1- 
αι} 6. ῬΑ] ρΘγ5. ΠῸΠ ΓΑΤῸ {τραΐ, 0] ᾿ποοπλη0- 
ἄτι Ἰθνθ ᾿π!ἀπ|] ἀσοϊ ον, {ΠῚ 1σῖταιν ᾿Π| Π5 δάϊτι- 

σαν Παν, ΠῚ] ΙΘὈΥ]5. 50 χτια ΓΘ Π6. ΟΠ 5. 65, [6- 

ΠΟΙ, ᾿παππὰπ., δὲ Πιιπηὰ Πιι5. Οὐ ΠΟ ΓΘ ΠῚ [ΘΠ 88 
ἃ ΠΊ0]}Π1 ἱπ610}1 Ἰπ θη ιι5. ἀἸάΠ0}115,. ΤΠ 5. 4πὶ. δ 

να Γ6 ΠῚ Ρ᾽ ὍΠΙ ΘᾺ Π , ΡΙΌΠΟ5. ἀκ νΠτπππὶ οἰ ΓΘ ΟἹ. 

15 ττατι6 «14 }00}1 ρσορυ πη πος τηλ] τι), ᾿ην ἰ ἴα, 
αἰ πος ροίθϑε. νυ} 5 ΘΧ Ο]1σαν], πθο ΠΟ ο]αϊη 
ΠΆΠΠΕ. Οὐ οαρτ! ἀο]οῖ, 15. πιθάϊοο ἀθοϊαναΐ οὰ- 

Ῥε5. ἀοϊονθηι : 4αΐ ᾿ην ἀφ τηον}θ»Ὸ ΙΔ Πονα , δο- 

«απ4 ἀϊχουιεῦ ΠΧΠΙΡΟπΕ τὶ πη] ϑ απ {ΠᾺ{} 15 

Ἰλ»οπὰ ἢ γϑυιι 14 δὲ : αἱ ἴσθι 6 τππυ τ 116 

Ρπάθι. Οὐ ἀο]659 τππηλπθ ἰγδῖτπι5. ἢ α Πα, ἈΠ 

ΠΙΘ σιμὴ ΡΟπτιηι ἢ απ 65 (α θη πα ο πο γο ε]- 

Π}115 ΤΠ Δ ΠΒΙΙΘΙῸ5 : 566 Τηνὶ τὴ ΘΟΠ ΘΛ ἢ 15 θ6πὸ- 

Πο115 δἰ οἴ μλτι5. ΠΟ βου θη. Νδο δηΐμι ἴϊ5 ΠΠ}ῖι5 
ἀοηδειν ΒΟΠἶ5 σασιδε : 564 οριθητία ἴπὰ πιοῦροῖ, 

«πο διιρροῖαι ΕΠ] ΓΔ υ]τὰ5, ἀπ 16 ΠΠ]ΠΠπ|5. Βα ρΡ]Θὰ-- 
τὰ" Θρϑβίαβ. ΝῸ ᾿βίταν ΘΟΠ] Πὰν 1 (γαπι θη ἐϊα- 
ΠΟΙ τ Την α 1 ΕΠ], ταν 11, 6]δοὶς τὸ ὁ Ρανδ 50. 
ῬιΌΡ ΘΙ {||} ΒΡ Π85, ΡιΌ ρου. {ΠΠπ|πὶ δῖον : ΡΙῸ- 

ε (οαϊοσος. πὶ γενόμενον. ἘΠῚ γινόμενον, Νος τὰ 
"Δ ] 10 ῬοσΓ ΔΗΠΖΙΙ ἄτιο ΠΡΡῚ προσεχαλεῖτο, ἘΠῚ οἱ 
Μ55. ποπηι}}} προεχαλεῖτο. 

50 ἴῃ 
ΔΓ ας. πη θιι5. ΠΠΡτῖς. γουΡρυπι λείπει ἀοοϊ Ποναίαγ. 
Ῥαιξο ἁυιΐοπν 1 γϑυθιπι μος ἰοοο ἃ ἐγ ροργαρ ῖς [αἶδδο 
ῬΟ 51 τππππν.. 0 ΠΠ ΟΠ ΘΓ ΘΊλ11)" δο556 Πῖο ἉΠῚ 1 ΤΠ νανῖο- 
χαπ οϑοϊαπ!ἴὰ, Βοα, ΠΙ5Ὶ νας {ὩΠ]ον, Ἀ1}}}} 46 οϑὲ, 
τἀπὶ ΜΠ, ἐπειδὴ χατέμαθε οἴο., Ροββὶί ἩΘΙΘΠΡΗ «α τὰ 

ἃ ἘΔ Ιο Ῥατγὶβ. ψυχῆς λείπει ἕως μὲν μένος : 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΜ 58. ΒΑΒΙΓΠ ΜΔΟΝΙ. 

Ἔν ἘΞ ΡΥ ἄς δδςι 
παρεδρεύοντας αὐτῷ " Θεὸν ὁμόγλωσσον “γενόμενον 
τοῖς ἀνθρώποις, διαλεγόμενον ἀπὸ ἰδίας φωνῆς, παν- 

Ὶ 
, 

ταχόθεν τὸν παῖδα τὸν νήπιον παιδευόμενον, ἵνα 

εἰς Θεοῦ ὁμοιότητα ἀναδράυη " ἐπειδὴ χατέυαθε 

59η τὸν ἄνθρωπον, ἐπειδὴ εἶδεν ὅτι τὸ μικοὺν τοῦτο 

ΑΔ ζῷον πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων ὁμοτιμίαν ὁ Κύριος 

προεχαλεῖτο᾽ διὰ τῆς ἀρετῆς ἀνάγων αὐτὸν, καὶ διὰ 

σωφροσύνης τῶν χατὰ τὸν βίον ἐπὶ τὴν τελείωσιν 

τῆς ψυχῆς" αὐζως γὰρ μόνος ἦν ὃ ἄνθρωπος, οὐχ 

εἶχε λαδὴν ὃ διάδολος, , 

ἐπεὶ δὲ ἐχτίσθη ἣ γυνὴ, 

ἁπαλὸν ζῶον, ἀναγχαίως τοῦ δημιουργοῦ τὴν ἀπα- 

λότητα φυσιχὴν ἐμποιήσαντος, ἵνα ὑπὸ τοῦ φιλαν- 

θρώπου εὐμαρῶς τραφῇ τὰ νήπια. Εἰ γὰρ αὐστηρὰ 

ἦν ἢ γυνὴ, οὐχ ἂν ἀποχλαιόμενον τὸ νήπιον τοῖς 

στήθεσιν ἐνηγχαλίζετο: οὖκ ἂν τῆς ἰδίας τροφῆς 

ἠμέλει, τὸν δὲ μαζὸν ἐπεῖχε πρὸς ὠφέλειαν τοῦ ὗπο- 

Β μαζίου παιδίου. Νῦν μέντοι μητέρων εὐσπλαγχνία! 

ὃν ὕπνον πολλάχις τῶν βλεφάρων ἀποδιώχουσιν, 

πειδὰν μικρὸν παρενοχληθῇ τὸ νήπιον. Ἵνα τοίνυν 

αν ὧν εἢ χτρέφηται νήπιον, ἁπαλὴ ἣ φύσις ἢ γυναιχεία πα- 

ρήχθη, ἁπαλὴ χαὶ φιλάνθρωπος. Ἡξῷ οὖν ἁπαλῷ χαὶ ρηχϑη, ἀπαλῖ, φ ρῶπος. ᾿ς ᾿ Ἐπνς παρ ονας τὶ ΡῈ 
" τῷ εἰχτικῷ προσχὼν ὃ διάῤολος, τὴν εὐχολίαν,τὴν 

πρὸς ἀρετὴν, εὐχολίαν εἰς χαχίαν ἐποιήσατο. Τοῦτο 

οὖν ἐστιν ἴδιον τὸ χαχὸν τοῦ διαόλου, ὃ φθόνος " φθό- 
δι 5 Ὁ δ ον , Φλῳ “ 2 5 

νος ὃ ἐχλαληθῆναι μὴ δυνάμενος, ὃ ἰατρείαν οὖχ ἐπι- 
ὦ 7 « - -Ὁ ,ὔ “-- Ὁ ᾿ 

δεχόμενος. Ὃ χεφαλὴν ἀλγῶν, λέγει τῷ ἰατρῷ τὴν 
, » ἈΞ κα Ξ 

χεφαλαλγίαν " ὃ φθόνον νοσῶν, τί εἴπη; Λυπεῖ με 

( τὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἀγαθά ; Ἣ υὑὲν ἀλήθεια αὕτη" τὰ δὲ 

ῥήματα ἕχαστος ἐπαισχύνεται. '( στενάζεις; ἴδιον 

χαχὸν, ἢ ἀλλότριον ἀγαθόν; Τοὺς μὲν γὰρ χύνας 

τρέφοντες ἡμεροῦμεν “ τὸν δὲ βάσχανον εὐεργετοῦν- 
Ξ ἔτ ᾿ἀ65, » , » ν μ" , 3.9 

τος χαλεπώτερον ἀπεργαζόμεθα. Οὐ γὰρ χαίρει ἐφ 
βρ ἔν ον ας υζεψάκβας τον τας 

οἷς ἂν πάθῃ χρηστοῖς, ἀλλὰ λυπεῖται τῇ σῇ εὐπορία, 
“,΄΄}. Ρ ΠῚ ᾿ ῃ ἜΑ τε τᾷ ͵ Σ 
ὅτι ἔχεις ὕλην, ὅθεν τὴν χρείαν αὐτῷ πληρώσεις. 

, "ἃ 
Μὴ τοίνυν συνεμπέσῃς εἰς τὴν ἀπάτην τοῦ διαδόλου" 
Ξ ᾿ Ε- 
ἐθάσχηνέ σοι, ἐδάσχηνεν - ἐξώρισέ σε τοῦ παρα- 

δείσου. Δι᾿ ἐχεῖνον ἄχανθαι, δι᾿ ἐχεῖνον ἱδρὼς, δι᾽ 

ἐχεῖνον ὁ τόπος τῆς ἐξωρίας" εἰς ὃν ἐχπεσὼν, μὴ 
Ξὰ ἣ ΗΝ Ἔ Ξ 

ἐπιλάθῃ τῆς πατρίδος τῆς ἀρχαίας. Μέμνησο τῆς 

Ρ εὐγενείας τῆς σεαυτοῦ" μέμνησο τῆς πατρίδος ὅθεν 
, Ὥ Ὁ Α “-» 

ἐξωρίσθης. “ Μέμνησο τοῦ τὰ τηλιχαῦτά σε ζημιώ- 

«πο ρυϑοθάϊε, ἐπονηρεύσατο ὁ διάξολος, Πιανοίιις 

ἐγιΐψιιθ 56 β'θδοὶῖ, ροσίψιαπι σοπδὶἰογανῖε ἠιοπιΐπεπι, 

}οσίψιαπι υἱαϊι ραγνιιι ἰός απϊπιαὶ, εἴς. ος ἴρδο ἴῃ 

Ἰοθο ῥτὸ μὲν ἐχ φυΐϊπαιο Μ55. ἐἀοηάαπι οἰιγανίπιις 
σοσυ]απι γάρ. 

» Οὐ ἴοο5 πὸ ραιοὶ καὶ τῷ. Τρογαΐ ανεϊοι]ιις ἴῃ 

γα] σα 5. 

ςἘΔΕ μέμνησο τοῦ ταῦτα χαὶ τὴλ. Αἱ Μ85. ἴγὸβ αᾷ 

1η οσοπίοχειι, 



ΠΟΜΠΙΑΟ ΙΝ ΑἸΙΟΟΤ ΒΟΒΙΡΤΌΚΤ, 

σαντος" μὴ σπείσῃ πρὸς αὐτὸν, μηδέ ποτε τὴν 
ν᾽ “.,“ , ς "»..»» , ᾿ » , 

πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν καταδέξη. Δύο γὰρ ἠδίχησε, 

χαὶ ἐξ ἀρχῆς ἐξέθαλε, χαὶ νῦν τὴν ἐπάνοδον διαχό- 

πτει. Ἐβάσχηνέ σοι τῶν πρώτων ἀγαθῶν διὰ γυναι- 
χὸς, καὶ πάλιν ἐπινοίαις ταῖς χατὰ τὴν γυναῖχα, εἰς 

τὴν ἀποχατάστασιν χωλύει.  Πορνείαν ἐπενόησεν, 

ἵνα μὴ εἰσέλθης εἰς παράδεισον. Οὐχ ἤρχεσεν αὐτῷ 
ἢ , ᾿ Ξ πάρα 

ἣ πρώτη ζημία, ὅτι κατέστρεψεν " ἀλλὰ δευτέρας 

εθοδείας ἐπινοεῖ, τὸν δρόμον ἥμῖν ἐπέχων. " Κλέ- 
πτει διὰ τοῦ ψεύδους, ἐπειδὴ τεῖχός ἐστι τοῖς δδεύ- 

ουσιν εἰς παράδεισον τὸ ψεῦδος. 

Τὰ ἐκείνου ἐπιτηδεύματα μυρία. Τὰ ἐχείνου 
βλαστήματα, ὠμότης, τραχύτης, πλεονεξία, λοι- 

δορία " πάντα ὅσα μισεῖ ὃ λόγος τῆς ἀληθείας, ταῦτα 
τοῦ διαθόλου ἐστί. Μισάνθρωπος, ἐπειδὴ χαὶ θεο- 

μάχος. ᾿Ἐμίσησε πρότερον, ἐτραχηλίασε χατὰ Θεοῦ 

παντοχράτορος, χατεφρόνησε τοῦ Δεσπότου, ἢλ- 

λοτριώθη τοῦ Θεοῦ. ᾿᾿πειδὴ εἶδε τὸν ἄνθρωπον 

χατ᾽ εἰχόνα χαὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ, μὴ δυνάμενος 
εἰς Θεὸν τραπῆναι, εἰς τὴν εἰχόνα τοῦ Θεοῦ τὴν 

ἑαυτοῦ πονηρίαν ἐχένωσεν " ὥσπερ εἴ τις ἄνθρωπος 

ὀργισθεὶς τὴν εἰχόνα λιθάζοι, ἐπειδὴ τὸν βασιλέα 

οὐ δύναται, τὸ ξύλον τύπτων, τὸ τὴν μίμησιν ἔχον. 

δον ἐγὼ τὰ μισανθρωπότατα τῶν ζῴων ἐν τοῖς 

σταδίοις πολλάχις “, ἢ εἶδον, ἢ ἤχουσα᾽ ἀσφαλὴς 

γὰρ ἔστω ὃ λόγος. Πλὴν ὅτι αὐταὶ αἱ παρδάλεις φυ - 

σικήν τινα ἔχουσι πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὀργὴν, χαὶ 

πεφύχασι μάλιστα τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν ἀνθρώπων 
ἐφάλλεσθαι. Οἱ τοίνυν χαταπαίζοντες τῆς μανίας 

τοῦ θηρίου, ἐν χάρτῃ εἰχόνα προδειχνύουσιν ὡς 
ἄνθρωπον. Ἣ δὲ ὑπὸ τῆς ἄγαν ὁρμῆς μὴ λογιζομέ- 
νη) ὡς ἄνθρωπον, σπαράσσει τὸν χάρτην, χἀχεῖ Β 

δείχνυσι τὸ μισάνθρωπον. Οὕτω καὶ ὁ διάβολος ἐν 

ἐπ 

τῇ εἰκόνι τὸ μισόθεον ἔδειξεν, ἐπειδὴ Θεοῦ προσά- 
᾿Ὶ 25. Γι “» ς "- " 

ψασθαι οὐκ ἐδύνατο. Οὕτως ὃ εἰς ἡμᾶς πόλεμος 
"-Ὁ 4} Ἀ ᾿ ι 

ἀπόδειξιν ἔχει τοῦ θεομάχον εἶναι τὸν πονηρὸν, χαὶ 

πρῶτον πολεμεῖν τῷ Δεσπότῃ. ᾿Κχεῖνος χατήγαγεν 
Ν᾿ ἘΝ [. - « ν ᾿ “ - κ 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχὼ τὸν ἄνθρωπον, ἀπὸ 
τῶν ὑψηλῶν ἐπὶ τὰ χοῖλα. ᾿Ιπὶ μὲν τὴς ὀρεινῆς ἣ 
Ἱερουσαλήμ. " ἣ δὲ Ἱεριχὼ κάτω ἐν τῇ ἁλμυρᾷ θα- 

ἀ Ἐδιο Ῥαγῖβ. πορνείαν γάρ. Ν᾽ ὁοι]α γὰρ ἴπ ποβιτῖβ 
Μ55. ἄθοβε. 

ὁ Ἰραϊτῖο θ.51}.. εὐ Ἀδρ. ρυΐπιις. οὐσὰ (Ὁ}}». του ἴο 

ἐπέχων κλέπτειν. ἐπειδή, ΕΔΙτο Ῥανὶ5, ἐπέχων τῷ ψεύ- 

ξι 

ΓΟΟ05. δ΄ 

Ῥίον ἡΠΠατ ΟΧΘ Π Ἰοοιι5, ἐπ {πιθ πὶ «ἰο]α ρϑῖι5. ραινῖα 
ἈΠΕ τα. πὸ ΟὈ] ἰν δοανο. Μοιΐ πον 5. ΠΟ  Π τατῖ5 
{τ : πηδηἰη 5 ματα, ἀπ 16 θ᾿ δι15. 65: ΠΙΘΠΊΟΥ 

515 6115 (αἱ πι8}15 ΤΠ Ε15. τὸ αἰἴϊοοῖς, ΝΟ ροῖβοανδ5 
οι 60, ΠΟΙ 6 πη τι ΟἸ1 ΠῚ ᾿ρ50. γϑηΐὰ5 ἴῃ οο}- 
Ἰοφυιοποπι. Νάπι ἱπτα! Ὁ Ἰπ}υν]ὰ5. ἀτι5, οἱ ἃ} 

ἴπῖτῖο ἀδρλε, οὐ ἤππὸ γϑάϊειπι ἱπ θροῖρῖ. Τηντα τε 

ΕἸ] ρυΐπια θοπὰ γ)6 1" ΠΝ] εὐ Θ ΠῚ : ἃ0 ΓΈ 515 ΡΠ Π- 
Οἷἶβ Ῥὸυ ΠΝ ΜΠ ΘΓῸ ΠῚ ἀ6 55. ̓ ΠΠ ΡΘ 1 “ΟΠ ΐΠι15. ἴῃ 
ΡΥ δεϊπαι 5ἴαειπι γοϑιανο. Εχοορίταν!ε βοονία- 

τἰοπθιη, αὐ πὸ ἱπαν αν 5. ἴῃ Ραναἠϊδιπη. ΝῸΠ 
58 {15 πάθε ἀἀΠγητι} ΟΡ Ἵ Πλ 11} 1Π{1|}1556,. 16 νἱάο- 

Ἰδὲ βαθνου ἶθθθ τ 56] ἀἰτολαὰ5. [πατι 65. ἀντ βήτιο 
σΟμ ΠΝ  ΠΙ5οἴ ||, οτι ϑιι πὶ ΠΟϑίσιιπι 1 ἢ 1 {πιγτι5. 1)6- 

οἷρὶε πποπάδοϊο αἴάτιο οἰγοσμν 61} : 54 1 6 π} ἰζον 

ἴῃ ραν ἴβιιπὶ [ἀοἰ θη ΕΠ λ115 «114 Π} ΠῚ 115. 651 ΠΠΘῈ-- 

«ἰδοίτιη. 
9. Τππυπιθῦδ8 δι: {ΠΠΠπ|8 ἀγίθϑ, ΠῚ 5 σϑυτηϊπα 

51Ππ| Οὐ 6} 115, ἀρ Υ ὰ5, ἀναγ τα, ΘΟ ΨΊΟΙΆΠῚ τ 

ΟΠ ηἶὰ (ΡΟ Π 116 56. Π10 ψ ΘΙ Ὁ|5 οὐἶτ, θὰ Οριι5 

ϑιαπὶ ἀϊα! 0 }1. Οϑοι ΠΟ μ  Π11}} δ5Γ, οὐ οἱ Ποὶ οἱ. 

Ἰιοϑεῖβ. Τλϑιιτὴ. ῬΥΪ5. οὐΐο μαβεῖε, τ θ !]!ανὶς δὐ- 

νοῦϑιια Πλϑιιτ ΟΠ Προ Θη ΓΘ ΠῚ, 5ργον τς ΤΟ ΠῚ}, 
ΔΑ ΠΙΘπαἴι5. οϑὲ ἃ Πθο, Ῥοβίσιαμι. ἁπ!θ πὶ γ αι 
Ἰιομϊ πηι ἃ ᾿μηασΊ ΠΟ ΠῚ ἃ 511} }ΠΠππιάϊπθ ἢ} ΤΠ) οἱ [Ὁ- 

οἴτιπ, οἴ ΠΟ ΡΟ556. ΠΘιιΠ} ἱπηροίθγθ, [π ἰπηασὶ-- 

ΘΠ Π)6ὶ πια] σα τα θὰ. ϑιιαπὶ. οἰ 1: νόει οἱ 

4115 ποιὸ ᾿γατι5. ἐπι βίῃ θη ἸΔΡ ἀ 1115 ροίαϊ, οὐμὴὶ 
ΘΟ ΠῸΠ Ροϑϑὶζ, ΠΙρηιιτι. ΘΠ ̓θ Πρϑῖιι5 ἸΠϑι σι ηϊ- 
τὰπὶ ΡΟ οι 6 η5. Ὑ1ἀ] οθὸ ΠΟ ΓΑΙῸ ἴῃ βία ἰβ ἴη-- 
[δϑεἰϑϑίθηα ΠΟΠΊΪ ΠΗ ἀπ πα ]1α, ἀπ νἱἀϊ, ἀπ αὐ νὴ: 

τατὰ5. Θηΐ πὶ δ᾽ Ὁ ΠΟΡΪ5 5θυπιο. {ΠῚ πὰ ὁϑῖ, ΡΠ Π ον ]5 

᾿ρϑῖ5 ᾿Ἰπϑίτα οδὲ παιαγα} 15. (παρἀαιὴ ἴῃς ΠΟμΪ ΠΘῊ] 
ἴντα, Οἱ πηαχί μηδ 5ο᾽θηξ ποθ  Π 115 ἴῃ Θοι]05 ἱπνο- 

Ἰανο. Τίαητιθ ΠΟ] Ππιςὸ Γαρόροπὶ τἰἄθγθ απ] ψο]αηΐ, 

Ἰυιασίποιι γ θα: Ποπιΐποπ οἱ ἴῃ πανία ροπιπιο» 
οοιΐοβ. ΠΠ8 αὐῖθην θγ85 πῖμηϊο ᾿πηρθῖι μ1}}}} σορῖ- 

τὰπ5, ἐπαυίαπι νοῖας ποπηϊπθαὶ αἰ] παῖ, ΠΠ]Ιοα το 

δι π ἴῃ Ππομιΐπ 65 οὐϊιιηι βίο πα. 516 θιΐαπι ἀἰα-- 
Ῥο] 5 δύπιαι πὶ Ποιιπὶ οὐϊιπ ραιοίαοϊς πῃ ᾿πηασίηο, 

οὐαὶ αἰτπσονο ΤΘιιη} ΠῸΠ ΡΟϑδῖῖ. 5ῖσ. οχ {Παῖὸ 
ποθὶ5. Β6]]οὸ Ἰΐψιιοῦ. πη] σπιιπι. ἢ Ππππὶ Ποἱ Ποβίομι 
6556, ἃς ρυϊ πηι ἸοπιΐπῸ ᾿ρ5ὶ 6 ]]Π πὶ βόγθνο. Π|Ὸ 
πιουΐαθιι ἃ Του ιβαϊοπι ἴπ Τονοῖο αἱνάτιχηῖ, ἃ} 

αἰτὶ5 αἱ σανὰ. Νίνΐγιιπι ΤοΥτιβα πὶ. 'π πιοπίαπα 
γορίομο [ἃ δὲ : Του ο]ιο ὙθιῸ ἴῃ ἀθρ θ550 δο ἢι- 

δέεσθαι. ἐπειδή, Απεϊχαϊ {το Πἰρυὶ ἐπέχων χλέπτει, ἐπει- 

δή. Οὐάοχ Οοἷ5]. αὐ ἴῃ σοπίοχει, 
αρδάλεις. ΚΝ οχ υἱἰεἴπια ποίιιο « Ἑάαιιο Ῥανὶκ. πολλάχις 

ἴω οἀϊιίοις Βα51}, πάις ἴὰ ποβινῖς σὸχ Δί55,  αὐοηϊζαν, 



δ1ὃ 

1} Ιοσοο δὰ ϑα]ϑιι πὴ ΠΊᾶγ6. 51 Π 1115 ν βία τη ὙΠ Ι 
Ἰοσιιπ), {τ|80 ἀἸοιη αν, Θὰ γΘΡα 6556 ΠΟΥ , 16 .1- 
ὁδὸ νἱἀθ!οθῖ π΄ ῬΑ] θοϑιῖ περ σανὶβ ἸΟΟΔΥῚ, 76 γι58-- 

Ἰδ γ67Ὸ 511Π|Π10 ἴΠ [060 518 ΠῚ 6556. ΠΟ [5 6] 5, 

4αὶ ρδὺ τοίδηι 1} τ ΚΘΘΊΟΠΘΙΩ ἀβϑ 51 Ὁ, ΘΔΟΙΤΏΘΗ 
ὁςσοπραπίθπη. Πα 16 ἃ} 1115. δὰ Ἰηβονπα ἀθϑοθπαῖς 

Ποῖηο, τ Ἰποϊάθγοε τῃ ἰαγοηρβ. ἘΘΓΘΒΒ15 δῦ 6 

ΠρπιΟ ΤΘΡΌΒΟΙΥ ΠΊΟΡΓΙΙ ΠῚ ῬΓΈΘΒ 10, τ Ομ ΟΓΔ ἢ -- 
ῬῈ5}1π ἀδϑουῖο ργε οΠΊθι5 ἤδυιθὲ [Δ 0 }}}15. σάρίι -: 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 

4} ἱπΗ] 615 Ρ]ασῖβ θαι ἀδπιμίαγιπηῖ. Ρ]ασοθ ὈΓΙῈ5, 
τἀπὸ ἀθηλ ἀδπιιάδεϊο. Ρ] δια ΠῚ Πγ85. ῬΘΟΘΔΓΙΠῚ 

ε5ὲ, ἀθηπάαιϊο ἈΠ] Πγ185 δϑὲ ἱπάιμμθη τὰ τποΟΡΓΙρΕ1-- 

ΒΗ τα 15. ἃ] οογθ. Ῥϑοσδεα μη αι 6 ΠῚ σΡα ἃ ΠῚ ΠΟΡῚ5 
ῬΘΡ γΟΘΘΠΘΡΔΙΙΟΠἾ5. ἰανδογιτη. ΘΟ] ἴα ΡΟ Ϊ δι. 
Βοογία το θ᾽ασα, Δ] του πὶ ̓]ασα 1, ρἰασα 1Ππ-- 
νἹάϊα. ΡΙασα ππαιηαοάσιθ Πουιηλ, Ρἰασα ν 8 }65 

᾿ρϑᾶβ βᾶγἴο5. σΟΠΒΔΠΟΙΔΠ5, ἱΠῚρΟϑ5ἴα ἃ ΡΥ ΘΟ Π1}115 
Ρίασα, ἃ ἀφο) πῖθιι5 νἸ 46] 16θὲ, 4 πὶ βιπὲ ΠΟΡ]5 δα - 
7ατογοϑ δα ρϑοσαῖα. ΡΟΒὲ ρ᾽ ασαβ ΘΧ αἴτ5 Θ5ὲ πὶ [πϑυαΐ 
ῬΘΓουι55115. 51 ΠΟΥ ρον θα ἢ απ 6556} στο αἰοὶ- 
ἴὰτς ὈΥΙ5. ΘΧ ββθηΐ, αἱ ΡαγΟΘΥΘ ἢΐ ψγοϑῖ. δὲ τὰ Πὸ 

Ῥἰαρὰβ ἱποιιββίββθηϊ. ΑπῚ ΠῚ Θχ αἰββθης, ᾿Π ἢ κἼσβο πε 

Οασαβ, αἰ οἴ ΒΟΡΥ ἀΡ ΘΠ νΘβ[15, ΕΓ ΡΘΡΟΌΒ5ι15 να Π6- 

ΤΡ τα, ΝΟ νΟΙῸ μα σα Ργοθάϊιπε νϑϑεμμ 46 - 
ΤΡΔΟΙΟΠΘΠῚ 7. αἰ ἰδοαβ ρδοσατιηι ΟΠ] 615. ἃ μ}}5- 
50 ηὶ ἀπίθιγθ, σαρὰ [πδυαὲ ΠῚ ρὸν Βοιηπὶ Βϑηϊ- 
δηϊταῖθπι τγασιταπι, Τρϑὶ Θ᾽] ουα ἴῃ βεθοι]α βεθοῦ]ο- 
γ11Π|. ΑΠΊΘη. 

[τῇ 

Ὀ τούτων, πληγὴ αὐτὰ τὰ χαίρια 

Ε νου σοι διὰ τῆς 

5. ΒΑΆΒΠῚΙ ΜΛΟΝῚ. 

, 

ὃε τῶν λεγο- 
ΕΝ ἔχει 

τῆς 

ΠΥ, Ε ε΄“ ον ν ΄ λάσση. Εἴ τις μῶν εἶδε τὸν τόπον, οἱ 
᾿ ἜΕΣ - 

μένων τὴν ἀλήθειαν, ὅτι Ἱεριχὼ μὲν τὰ χοῖλα 
τῆς Παλαιστίνης, Ἱερουσαλὴμ. δὲ ἐπὶ 
512 
ργρεισται, 

χορυφῆς 

τοῦ 

Ἀπὸ 

πὶ τὰ χάτω ἦλθεν ὃ ἄνθρωπος; 

ἐξελθὼν 

τὴν ἄκραν χατέχουσα τοῦ ὄρους 
ΠΡ ΓΑΣΣ , 

ἐχείνης τῆς χώρας ἀνεστηχότος. 
᾿ Ξ ξὰ 

τοίνυν τῶν ὑψηλῶν ἐ 
. - - ᾿ - - ν 

ἵνα τοῖς λῃσταῖς περιπέσῃ - τῆς ἀσφαλείας " 
“ ΤᾺ Ξ ᾿ Ἃ ΄ 

τῆς χατὰ “ἱερουσαλὴμ, ἵνα εὐάλωτος γένηται τοῖς 

χατὰ τὴν ἐ 
, - ΩΥ }} 2 ᾿ 

τὴν ἐρημίαν λησταῖς, οἵ πληγὰς ἐπέθηχαν., 
είς πὰ ον ς 

καὶ ἐξέδυσαν. Πρότερον πληγαὶ, καὶ τότε γύμνωσις. 
Ὄ Ἂν ἢ 

Πληγὴ ψυχῆ ἣ)ς 9 ἀκα γύμνωσις ψυχῆς, ἀπόθε- 

σις τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας. Ἣ δὲ ἁμαρτία, αρσ 

ἀφανιστιχὴ τῆς χάριτος τῆς δεδομένης ἣμῖν διὰ τοῦ 

λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας. Πορνεία, πα τΝ μον- 

χεία, ἄλλη πληγὴν πλη τὴ ὃ φθόνος, πληγὴ ἕχαστον 

τύπτουσα, πληγὴ 
ἌΣ ΩΝ ᾿ - 4. , , δὰ 

παρὰ ληστῶν ἐμδαλλομένη, παρὰ δαιμόνων τῶν 
, 

ὑαρτίας. 
; 

τετυμμένος. Εἰ σωματιχὸν ἦν τὸ 

Μετὰ. τὰς “ Ὡ“ Ψῃ 8. συνεργούντων ἡμῖν πὶ ὃς Ἁ 

πληγὰς ἐξεδύθη ὃ “ 

λεγόμενον, πρότερον ἐ ἀὐ φειδοῖ τοῦ ἵματ ἴου, 
, δ τὸ [0 

χαὶ τότε πληγὰς ἐπετίθ Ἢ ἐχδύσαντες ἂν, 
Ἃ ν Ε. , ς κ Ἀ , Ὁν, , ΝΥ 

πληγὰς ἐπέθηχαν, ἵνα χαὶ τὸ ἱμάτιον διεσώθη, χαὶ 
ς ΄ 
ὃ τυπτηθεὶς ἐπλήγη. Νῦν μέντοι πληγαὶ τῆς ἐχδύ- 

σεως προηγοῦνται, ἵνα μάθης ὅτι ἁμαρτία προη- 
. ᾿ ’ 

γεῖται τῆς ἀποθέσεως τοῦ χαρίσυατος, τοῦ δεδομέ- 
Αὐτῷ 

τοῦ Κυρίου Αὐτῷ ἣ 
τ  κυξδις., πἄγοντν ἐς ΎΤΩΝ Σεῖς 
δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

φιλανθρωπίας (53 

ΠΟΜΠΙΑ 

1ᾳ βαποίαπι (]ιγὶςεὶ σοτιογαιϊοτιθηι. 

τ. Ομυῖϑεῖ σοπουαιο, σϑριηαπα 1|ὰ ΡΥ 416 

οἱ ἀἰν]ηι 15 6715. ΡΓΟΡΥΪα, ΘΟ] ἔτι" 51] ΘΠ Ε10 : 1Π10 

νΘΙῸ ΠΟΘΙ ΓΔ ΕΟΠΙ 115. ΠΟΒΓΡΙΒ. ΠῚ ΘΙ ΘΠΊΠ5. ΠῸ ἢξθο 

Ἰπααγαηΐ, ΠΟΘ 116. σα ]Ο56. ϑογαθη τιν. ἘΠῚ δ ηΐηὶ 

ΠΘΟ [ὉΠΊΡτ5. ΠΘῸ 5656. ΠῚ ̓Πίθυοθϑϑὶῖ, πθο πηοάϊτι5 

Θχοοσι δ ἔιι5 Θϑῖ, πΠθὸ βρθοΐαϊον Ἁα [ὉΠ ΠδῸ Θὲ (αὶ 

ΘηαγΡοῖ, Φυομθ ὁ «υϊάαιαπι 51] πιθηβ ἤπαοε 9 
4αοπιοάο διϊαπι ᾿ἰπεῖια ᾿ρϑὰ γ6Ὶ 1π|6}}ΠΠ το πία Ἰη-- 596 νοίαις ἢ γλῶσσα; ᾿Αλλὰ Πατὴρ ἦν, χα 

βϑυνῖθε ἢ Αἰχαὶ Ῥαΐεθν οναῖ, οἱ ΕἼ] 5 σε Πττ5. δϑῖ. 

ν Τῦπιις Οοάοχ (01. ἐξῆλθεν. ΜΌχ πἴγαχιις βτεῖο 

λῃσταῖς οἵ. Ν᾽ Θοι]α οὗ ἴπ ποβίσις Μῖπβ. ποι Ἰοριΐαν. 50}- 

1πῖ ΠΡΕΘΔΡΣ Ν55. πρότερον πλυγή. Αἴ Ἀερ. τεγαιι εἴ 
δατεῖ πρότ' ἐ ν πληγαί. 

ς ἘΔΙῚῚ ὁ τετυμρένος. Ν᾽ εἴοτεβ φαασϊπον ΠΡΥὶ ὁ τετὺ- 

πτηυιένος. 
ἃ (υπθοβείαπϊ φυϊάαπι (σους. πρώτῃ χαὶ ἀΐδιος, 

ΟΜΊΙΔΙᾺΑ 

εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν. 

Χριστοῦ υ ννησις, ἢ υὲν οἰκεία ἀντ γκόνοοι χαὶ 

ννοίαις ἐνιβῶν πὴν ΕΣ ἐχεῖνα μηδὲ 
Ν - ΕῚ »ὄἬ σ᾽ Χ - , 

πολυ πραγ πονεῖν ἐπιτάξωμεν. “Ὅπου γὰρ οὐ χρόνος, 
Β 

οὐχ αἰὼν ἐμεσίτευσεν, οὐ τρόπο επ τινενόηται, οὗ 
, 

Ἐπ 
Ὗ 

ε ὃ ᾿ς Ξ θεατὴς παρῆν, οὐχ ἀῦηος ὑμενός ἐστι, πῶς 
΄ 

φαντασθῇ ὃ νοῦς: πῶς δὲ ὉΠ ΠΡΕτη σει ταῖς δια- 

αἱ Υἱὸς ἐγεν- 

Δ γάθη. Μὴ εἴπης, ἢ πότε; ἀλλα παράδραμε τὸ ἐπε- 

Ῥγῖπια εἰ βεπιρίίεγπα. Ἑδιτ εἴ ποβιτὶ ἀαδίαον Δἴξϑ, 

πρώτυ χαὶ ἰδία. Νοϊαπά απι μγθῖοσθα, πᾶπο ποτ ] τα 

εἰ ἴπ (ΟἹ. ῥυῖπιο εἰ ἴῃ μεσ. ξεουημο ἄδθϑβο. 

6 (Ἱ]Ρ. ἴδυτῖαβ οὖχ, ὁδηγούμε γος. Οοάϊοος. Οομρεῆ- 

ΕΈΤΗ ὃ διηγούμενος ἡ ΥΝ 

ἃ (οαἶοος ἜΣ πότε; 

τηροι, ἤαπι Ρεγρέεχα ἱπίεν ΤΟΣ αἰὶο 

ἄπορον γὰρ τὸ 

εσίς εἰ ἱηδοἰιδιϊς. 

ἐπερώ- 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΒΑΝΟΤΑΜ ΟΠΙΒΤῚ ΘΕΝΕΚΑΤΙΟΝΕΜ. 

ρώτημα, μὴ ἐπιζητήσης, πῶς; ἀδύνατος γὰρ ἣ 
ἀπόκρισις. Τὸ μὲν γὰρ πότε, χρονιχκόν " τὸ δὲ πῶς, 

ὄλισθον ἐμποιεῖ πρὸς τοὺς σωματιχοὺς τῆς γεννή- 
σεως τρόπους. Ἔχω εἰπεῖν ἀπὸ τῆς Γραφῆς, ὅτι, 

ὡς ἀπαύγασμα ἀπὸ τῆς δόξης, χαὶ ὡς εἰχὼν ἀπὸ 

τοῦ πρωτοτύπου. ᾿Αλλ᾽ ὅλως ἐπειδὴ οὐχ ἵστησί σου 

τὴν " πολυπραγμοσύνην τῶν λογισμῶν ὃ τοιοῦτος 
λόγος τῆς ἀποχρίσεως, ἐπὶ τὸ ἄῤῥητον χαταφεύγω 

τῆς δόξης, χαὶ ὁμολογῶ ἀνεπινόητον εἶναι λογισμοῖς 

καὶ “ ἄφατον ῥήμασιν ἀνθρωπίνοις τὸν τρόπον τῆς 

θείας γεννήσεως. Μὴ λέγε" εἰ ἐγεννήθη, οὐχ ἦν" 

μηδὲ συνάρπαζε χαχουργία δημάτων διανοίας ἀπει- 
ροκάλους, ἐκ τῶν ὧδε παραδειγμάτων διαλυμαινό- 
μενος τὴν ἀλήθειαν, χαὶ τὴν θεολογίαν χαταῤῥυπαί- 
νων. Ἐγεννήθη, εἶπον, ἵνα τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ τὸν 

αἴτιον ἀποδείξω, οὐχ ἵνα χρόνου ὕστερον τὸν Μονο- 
γενῇ ἀπελέγξω. Σοῦ δὲ μὴ χενεμόατείτω ὃ νοῦς, εἰς 

αἰῶνας ὑπερθαίνων πρεσόδυτέρους τοῦ Υἱοῦ, τοὺς 

οὔτε ὄντας, οὔτε “γενομένους. Πῶς γὰρ πρεσδύτερα 
δύναται εἶναι τὰ ποιήματα τοῦ πεποιηχότος αὐτά; 

᾿Αλλὰ γὰρ ἔλαθον, ὃ ἀπέφυγον, εἰς τοῦτο αὐτομάτως 
ἐχ τῆς τοῦ λόγου ἀκολουθίας συνενεχθείς. “ ΚΚαταλεί- 
πῶμεν οὖν τοὺς λόγους τοὺς περὶ τῆς ἀϊδίου ἐχείνης 

χαὶ ἀῤδήτου γεννήσεως, ἐχεῖνο ἐνθυμηθέντες, ὅτι ὃ 
μὲν νοῦς τῶν πραγμάτων ἐλάττων, ὃ δὲ λόγος τῶν 
νοουμένων πάλιν καταδεέστερος. 

Σχοπεῖν οὖν χρὴ ὁπόσον τί ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ἀλη- 
θείας ἐπὶ τὸν λόγον ἀπόπτωμα " εἴπερ ὃ μὲν νοῦς 
προσθῆναι τῇ φύσει τῶν ἀχαταλήπτων ἀδυνατεῖ, 
λόγου δὲ φύσιν τοῖς ὁπωσοῦν νοηθεῖσιν εὑρεῖν ' παρι- 
σουμένην ἀμήχανον. Θεὸς ἐπὶ γῆς, Θεὸς ἐν ἀνθρώ- 
ποις, οὐ διὰ πυρὸς χαὶ σάλπιγγος καὶ ὄρους χαπνι- 

ζομένου, ἢ γνόφου, χαὶ θυέλλης ἐκδειματούσης τὰς 

Ψυχὰς τῶν ἀκροωμένων νομοθετῶν, ἀλλὰ διὰ σώματος 
ἡμέρως καὶ προσηνῶς τοῖς ὁμογενέσι διαλεγόμενος. 
Θεὸς ἐν σαρχί" οὐχ ἐχ διαλειμμάτων ἐνεργῶν ὡς 
ἐν τοῖς προφήταις, ἀλλὰ δ συμφυὴ ἑαυτῷ τὴν ἀν- 

Ἐπὶ σὲ (ο}}ν. τογεῖα5 αξ ἴῃ σοπίοχία, Νες ἴα τα α]ῖο 

Ῥοβὲ εὐϊιὶ εἰ Ἀδρ. τογιϊαθ σωματικοὺς τῆς γεννήσεως 

τρόπους. 

» Οσάϊοος. (οπιθεββία αὶ εἰ Π1]} ἄπο Ξολυπραγρμοσύ- 

γὴν ὁ χογισμὸς τοῖς τοιούτοις λόγοις τῆς. ἘΘῚΕ εἰ Βορ. 

τεσεϊαϑ αἰ ἰπ σοπἴοχία, 

« ἘΔ χαὶ ἄδατον δήμασιν, υενΡὲς ἱπασεεσσιιπι. Οοτα- 
Ἰν»εΠεϊαπὶ ρυῖ ἐξ ἘΠ} ἄπο χαὶ ἄφραστον. δα. τον τε5 
καὶ ἄφατον. Ἠαυα πειὸ ροθὲ ες. ρῥτίπεις εὐ (οἱ. 
τογιϊα5. συνάρπαζε χαχουργίαν ῥγμάτων διανοίας ἀπειρο- 
κάλου. Ἐλ᾿λπὶ εἰ Ἀδρ. τογεῖας. τὰ αὐ εὐτάϊτητ5. 500 
ἵπᾶθ 1}. τοντῖιι5 εἴ αἰτοῦ διαλυΐκενος τὸν ἀλήθειαν, 

840 

Νς ἀἴσαβ : Οὐπαπάοῦ 566] ργδοίθγθαβ Πᾶπο ἡ υερβιῖο- 
Πποπ]. Νἧ “υῶταβ : Ουοιποάο ἀδνὶ παᾶπιῆθθ γὸ-- 
βροηϑιπι ΠΌ] πὶ ροίοϑι. Νὰπὶ φιμαπεῖο, ᾿δηυρογα δ 
«υϊάάαπι ϑοπαΐ τ: {ΠπῶὼΔ νερὸ, ψιοπιοεῖο, οὔ οἷε τὰ 

ἴῃ βοπογαιοηΐδ ΠΟΓρόγθοϑ πηθά 5 ἰαραπηιν. Ὁῖσο- 
τ μά ρ6ο δχ ϑογίρειγα 6586. διπὶ γος 5ρ] 6 πε - ἥεν. 1. 3. 
ΓΘ ΠῚ δχ σἱογία, δὲ νει ᾿πιᾶϑῖ 6 Π) ΘΧ Θχοπρ τὶ. 

Οὐοπαπι ἰἴδιηθπ προ γεϑροπάθπαϊ γαῖ ἁπίπηὶ 

ἴὰ ΠΟῸΠ 5:51} οὐ] οϑ ἰαἴθπι, δαὶ πλιὰ] 6σῖα 5 ἀγοα-- 

πιιηὶ σοηίαμσῖο, [αἰ δου 16 ΠῚ ρΌ556 αν ᾽πε σ6Π6- 

γα ΠΟ ἢἶ5 πο τ πῈ γ ΘΟ ΠΑ ΙΟΠ 115. 11}}}5 ὀχ εορι ταῦ, 
πΘΩ6 1}Π}5 Βα πηα πἰβ νΟΓθῚ5 ΘΧροηϊ. ὕανο ἀϊσαβ : 
51 σϑηϊίι5. οϑῖ, Πὸπ δύαϊ : ἤδήπθ ναι. ν ΟΡ 5 
56 η θη τἀ πὶ ἱπορίδι ἀὐ ΓΙ ρῖα5. [ἴα τι ΘΧ πη} 15 ππι- 

πιὰ ηἶβ5 νου ἔθ πὶ σου πηρᾶ8, οοἰ πη ποβήπθ ἰΠ6ὸ- 

Ἰορίαπι. Πϊχὶ : (θπίζηι5. δϑί, 615. αὐ ΡΥ ποίρίμπη 
σδαβα πη π6. ΦΧ ἢ Θαπι, ποη τι {π|σϑηϊζαπη ἰδ πη-- 
Ρόγ6 Ροβίθγϊογθπι οδίθη απ. ΝΟ 6. γΘΓῸ ΤΠ6Π5 
πὰ ἱπαηΐᾳ πιϑ  τθίιν, ἐγα ποσγθά ἰθηϑ βεροιία ΕἾΠΟ 

ἀπεααίογα, {185 ΠΕ 6 Θχϑίϑειητ δῖ 16 Ἔχ δε [6 ΓΘ. 
Οὐ δηΐπι ἤθυὶ ροῖθϑε αΐ 4 σοπά ἴα σα πῆ, σοἢ- 

ἀϊτογο ἴρ5ὸ 8ἰπε ἀπιϊαυΐονᾳ ἢ 564 φιοὰ γείααῖθ- 
"απ, ἰπ Ἰὰ ᾿πηρυθη8. ΟΧ ΘΟ  ΠΊΟΠΙ5. 56 γ]6. οᾶϑιι 
ἱποῖαϊ. Ομ ἀπλῖ5. Ἰσίειγ ἀ6 βϑτηρ ἴοσπα 1} οἵ 
ἀὐσάηα σοηθγαιοπο ἰοαα, {Ππ|4 οοσ! τα ἢ 65, πη 6 η- 
ἴδ πὶ ποϑβίγατῃ ᾿π16 } το πἶ8 ΓΘ Ρι15. 6556. ἱΠΊΡΆΓΘΠῚ : 
ΞΘΥΠΊΟΠΘΠῚ ΓἼΙΓΒΙΙ5. ΠΠ ΘΟ ΠΟΛ , “τα πε τι ροϑϑὶς 
116}! δοία ΘΧΡΥΙΠΊΘΓΘ. 

ἃ. Οοποίάογαγο ἰσίταν ὁρογίοι “παπίι5 δῖ ἃ 
νοτίταῖο δὰ θυ ΠΊ ΟΠ ΠῚ ἰαρϑαβ. ἘΠΙΠΊΝΕΓΟ ΠΊΘΠ5 

ποῦ ροΐοϑε δὰ σϑυππὶ ᾿ποοι ἘΠ Π5Ι ΒΙΠ τι πᾶ- 

τυγᾶπι ΡΟΓΕ ΠΟ : ποτ ἴαπία βου ΠΟ Πἶδ5 Υἱβ ΡῸ- 
ἰοδὲ ἱπνθηϊγὶ, αὐ δὰ ἥτε Πα] σα πη]ιθ ἰᾳπάθμη 

τπθάο οορσίταϊα συπῖ, δχφαιθῖ. Π δι ἴῃ ἴθγγᾶ, 

Ῥθιι5. πίον ποι ΐπθ5, ΠΟἢ [Ὁ ΓΘ ἢ5 ᾿ΘσΘ ΠῚ ΡΘΙ" ᾿5Π6ΠῚ 
οἱ τὰῦναπὶ οἴ πιοπίθπι [πα πίθ πη, ἀιιξ Θαἢ ΠῚ ΠΟΤῚ, 

οἵ Ῥγοςθ απ ἀηΐηπα5. αὐ ϊδητίιπι μου θγγοίδοϊθη- 

ἴδπὶ ; 561 ΡδῚ σογρι5 τηδηβιιοῖθ ἂς Β᾽απάδ οὐπὶ 

᾿ἰβ. 4ἱ φδαπηάθπι αἴηιιθ ἴρθ παίπγαμη μαροπὲ, 

ἐνογίεπς πυϑγαίεπι. 

ἃ ἘδΦτῚ εἰ Ἀσρ. ἰετιϊας οὔτε ὄντας, οὔτε ἐσομένους, 

πόιιδ σεσεῖ, πεηιο ἐγιπί. Οοαϊοος (ὐπιθε[5ιαπὶ οὔτε 

γενοριένους, πεηϊιδ ἐαςίϊεν επί. 

« ἘΔ καταλίπωμεν. Απιΐχαϊ ἄπο ᾿Ρτὶ καταλείπω- 

μεν. ϑέατῖπι ἄτπο Μ55. ἐχεῖνα ἐνθ. 
ΓἙάτε οὐ (0}}». τεγτῖας εὑρεῖν παρισαζομένην. Οοαϊ- 

δος Οομαθεῆειαηϊ εἰ Ἀδρ. Τεγεϊ8. παρισουμένην. απ 
Ἰοηθε ππι5 Οοάεχ θεὸς ἐπὶ γῆς, θεὸς ἐν οὐρανοῖς, 7)ειις 

ἐπ σειὐἰϊα. ϑαδιπας εὐ εἰ Ἀες. τεσέλοβ γνόφου καὶ ζύ- 
φου. ΠΙυά, καὶ γνόφου, ἴπ 4115. Μ55, ποῖ Ἰεσίτων. 

ε Ἀπεϊχιὶ ἀτιο Μ55. συμφυῇ αὐτῷ. Μοχ ἰδεπι Μος, 



οαπ. τ.11. 

δὺθ0 

ΘΟ]]Οιιθη5. ΤΠ τι5 1 Θὰ }16, ΠΟῚ ᾿πίθννα! ]ο ορο- 

τὰ Π5 να: ἴῃ ΡΙΌΡΠΘ 5, 564 ᾿Ἰπϑι τα πὶ 51] οἱ οοη-- 

Ταποίαπι. ππηαηἰ τα ἢ} ΘΟΠ5Θ 15, ἁΓ4 116. ῬΘΡ 
ΘΔ Π| ΘαΡΠΘπῚ. ΠΟΡΪ5 σοσ παῖδ ΟΠ. ΠΟΠΉΪΠΙΙΠῚ 
βδθπιι5 γοάπιοθηβ δα βθιηθιρϑιηι. Οτοι 040 ἰρῖταν 

ον ἀπιιη), ἱπ 411, ἴῃς ΟΠΊΠ 65. 5ρ] 6 πον ἄθνθηὶῖ ἡ 
Οἰιοπαμ. πιοο αἰν᾽ πἰτὰ5. δῖ ἴμς οαν πὸ ’ δ]: 
ἰσπὶβ ἴπ [ογρΟ ; ΠΟη {δ Πβὶ{ιι, 56 σοΟμλ μι Πἰσὰ- 
τοπ6. Νοη δηΐηι 5 πῖθ. ΘΧΟΙ ΕΙΣ ἴπ [Θυιιη}, 566 

Π]ΔΠΘΠ5 ἴῃ ἰθ60, 5ι18η} δἱ ν᾽ στα ἔθ ΠῚ ̓ ΠρΆ ΓΕ : π6- 

{π|Ὸ Πὰς σον ηλ πἰσατῖοπ πα παῖε", 564 φα! αι 
5] Ρ51615 ῬΑ ΠσΘρ5 65, οἰμη ἰἀ ν ρ]θὲ. 510 Ἰρίταν 
οἱ Ποῖ. ψ Θυθιι ΠῚ, ΠΘΖτ6. ΘΠΊΟΙι5. δϑὲ ΘΧ βοῖρϑο, 
Ἐπ ταύπθη μανίξανιι ἐπι πονὶς : πΘατ6 [αἷϊ τηπιὰ-- 

τἰοπὶ οΡποχίιβ, ΕῈ τἀπηθη ἢ ΘυῬιιι σαΤῸ ἔαοίιηι 

ὁσξ : ποήπθ ορ τπὶ «Θϑεϊ απ] πὰ {1 6ὸ 41} 1ΠΠπ|ώ4 

ΘΟΠΠΠΘΡαΓ, 564 τ 80. 5 5ΟΘΡῚῚ ἴοΡΓὰ 1Π 5110 511 

οφ]θϑίθιη. ΝΟΙῚ Ἰαρϑῖιηι σοσ αγ αἀἰν τη τα 15. ΝΌΠ 
Θῃΐτη γα η511 6 Ιοοο αά Ἰοσιι νοῦ σοΡρογὰ. Νὸ- 

{π|ὸ ἀἰνη πα 6 1} 1Π Θαγ ΠΟΙ γα δ τα τα τη θα - 

νους. Ιυαταη [π|556. Νὰπι 404 ᾿πηπηοΥἴ4 6 6ϑῖ, 

14 ᾿πηπλτι[4}}}}6 65ι. Οτοιηο 40 ̓ σΊ ταν, 1Π 6115, Ποῖῖ5 

γ νι. ἰμ ΠΡ Πλ ἴα σου ΡΟ] τ ρ] Θἴτι5. ΠΟ οδι ἢ 
Ηοο ἀϊοίηνι5, 6. ἰσπθηὶ ΦαΙθη ῬΓΟΡ ΘΙ Δ 1}. 
[δὺεῚ Ῥαγ ΟΊ ΡΘι {6}. Εδυλα ἢ ΠΙΘ ιιηῚ δϑὲ δὲ ἔν - 

σἰάππι, 564. τἀπηθη ἰσηϊταπι ἃ0 σαπθη5, ἰσῊ 5 

[οὐ πγᾶπ πα α1} : ΞΡ] πα άτιη οἰ ΟἿ τιν, ΠΟῚ ἸσΠΘΙῺ 

ἀοπίσναῖ; ἸΠΠ Δ πη] τι, ΠῸπ ΓΘ  σϑναὶ {ἀπ} Ὠ] 8}. 
Πιιπο αὐ πιοάτιη δὲ Πιιπηὰ ηἃ Τ)ΟΙΉ]Πΐ Θα ΤῸ ΟἸΠΠῚ 

αἰντ τα {15 οἰθοία Θ5ὲ ραγ ΠΟΘ Ρ5, 5118} ᾿ρ5ῖτι5 ἴπ-- 
{ΡΠ Πα θη]. ΠΟΘ πὰ τὰ ΠῚ. ΘΟΠ ΠῚ] «ἰντηἰται. Δ 
αν τη ατθη) ΠῸΠ ΠΟΙ ΘΟΕ 5 51}}}} 1161} 56 Π51}}}}} Πτιϊο 

ἴση] ΟρΟΡανΙ, 564] αἰδοῖ Π θη ἴπ 60 (1 οὔ] 15- 

ΛἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ἡνωμένην χαταστιησάμενος. Πα ργόοι] Μ55. Ρ]οτίαιιο 

Ὁπῖπο5 ἐπανάγων πᾶσαν τήν. δοχ πᾶσαν ἴπι 6115 ἀο5ὶ- 

ἀογαῖαν. 

τ Τῖηιι5 Οοοχ (ομθεῖ. 

ἀρχῆς 
τὸ λαμπτύριον, ὅτι χαὶ ἐξ 

ἑνὸς παραπεσῖντος εἰς πάντας ἦλθε τὸ βλαδερόν, 

“πα δοἰϊοοι δἰΐαπι α ρεϊποίρῖο ἰαρδιι τὐπΐπιδ ἐπι Οπιπδ 5 

πόχα { απο. ΝΕ τἴὰ πα] το ροϑὲ ἀπιϊααὶ {τὸ5. ΠΡΥῚ 

σαρκὶ, φησὶν, ἡ. 

ἃ (ἤϊοεβ (πη θοἤβίληὶ ἄτρεπτος γὰρ καὶ ἀθάνατες. 

ἘΔ εἰ Ἀορσ. ΤΟΥ 5 αὐ ἴὰ δοπίοχτα, ΠΡ᾿ οι Οοἥ!- 

οο5 Οομθεῖ ἐπὶ ἀσθενείας ὁ θεὸς λόγος ; ς 4ποά τὰ 

1π ον ρυοτατασ (Ομ ]. ἤβῖιι5, δα ρε)5 οὶ ἘΟΥΡΟΓΑΙΣ ἐπ- 
ος 

Πιυπεϊιαιὰς ὃ ἘΔΙτ οὐ δρ. τουτῖαβ τὰ Ὁ ἴὰ οοπίδχτίι 

Ἰερίταν. ΤΡ άθπν ἀπιὶς Οοοχ Οοιηθοῖ, ἐνεπλήσθη. Ηος 

050 ἴπ Ιοοὸ (0115. του τι5 φαμεν ὅτι οὔτε, 

»Ἔ4Μ 1 εὐ (]}». τεγίλιις ἀποψύχων. Αἵ Ν55. τα] ἰ 
χαταψύχων. ΠρΙάδπν 11 οὕτω δύ. Ν᾽ οση]α δὴ ἴπ ποϑινῖς 

ΝΙ55. ποι ἱπνδηΐζιν. 

ς (οήϊοος Οομμροῇοἰαπὶ οὐδὲ τῷ αἰσθητῷ τούτῳ. ἘΦ 

5. ΒΑΒΙΠ]Ι ΜΑΟΝΙ.: 

Ε 

097 

, ς 

θρωπότητα χαὶ ἡνωμένην καταχτησάμενος, χαὶ διὰ 

τῆς συγγενοῦς ἡμῶν σαρχὸς αὐτοῦ πρὸς ἑαυτὸν 
᾿ ἊΝ Ἔ , πῇ 

ἐπανάγων πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα. Πῶς οὖν δι’ 
εν ᾿ - ἢ τὸ ὙΠ ᾿ Ε 
ἑνὸς, φησὶν, εἰς πάντας ἦλθε τὸ "λαμπτήριον; Τίνχ 

ἐφ 5 ΥῚΞ , « Ἂ -Ὁ 2 ΝΡ τρόπον ἐν σαρχὶ ἣ θεότης; Ὡς τὸ πῦρ ἐν σιδήρῳ 
3 6 Ὡς. δλλὸ ᾿ ΘΝ Ἐβενρ9 οὗ μεταθατιχῶς, ἀλλὰ μεταδοτικῶς. ὑ γὰρ ἐχτρέ- 

χει τὸ πῦρ πρὸς τὸν σίδηρον, μένον δὲ χατὰ χώ- 
, 3 ΄ 

αν, με ταδίδωσιν αὐτῷ τῆς οἰχειας δυνάμεως ᾽ ! ᾿ 5» 
᾿ , [τ 

ὅπερ οὔτε ἐλαττοῦται τῇ μεταδόσει, χαὶ ὅλον 
ς 

πληροῖ ἑαυτοῦ τὸ μετέχον. Κατὰ τοῦτο δὴ καὶ ὃ 

Θεὸς Λόγος οὔτε ἐχινήθη ἐξ ἜΣ Καὶ ἐσχήνω- 

σεν ἐν ἡμῖν " οὔτε τροπὴν ὑπέμε ινε, } Καὶ ὃ Λόγος 

σὰρξ ἐγένετο" οὔτε ὃ οὐρανὸς ἔρημος ἦν τοῦ συνέ- 

γοντος, καὶ ἣ γἢ ἐν τοῖς ἰδίοις χόλποις τὸν οὐράνιον 

ὑπεδέχετο. Μὴ κατάπτωσιν τῆς θεότητος ἐννοήσῃς. 

τόπου εἰς τόπον ὡς τὰ σώ- Οὐ γὰρ μεταύαίνει ἐχ 

ματα. Μηδὲ φαντασθῆς ἠλλοιῶσθαι τὴν θεότητα 

Ἄτρεπτον ἅ γὰρ τὸ ἀθά- μεταδληθεῖσαν. εἰς σάρκα: 

νατον. Πῶς οὖν, φησὶ, τῆς σωματιχῇς ἀσθενείας 
ν 

νεπλήσθη ; Φαμὲν, ὡς οὐδὲ τὸ Π ᾿ 2 3 ὃ Θεὸς Λόγος οὐχ ἀἁ 

πὺρ τῶν τοῦ σιδήρου ἰδιωμάτων μεταλαμθάνει. 
Γ ς 75 τ πζετ ΘΛ Ὰ9 δ 

Μέλας ὃ σίδηρος καὶ ψυχρὸς " ἀλλ΄ ὅμως πυραχτω- 
τ ᾿ ; 

θεὶς τὴν τοῦ πυρὸς μορφὴν ὑποδύεται, αὐτὸς λαμ.- υ ΣΙ 7 μ - ὲ Ἐπ 5 
πρυνόμενος, οὐχὶ μελαίνων τὸ πῦρ, χαὶ αὐτὸς ἐχ- 
ΩΝ " , τι , [4 Α 

φλογούμενος, οὗ " χαταψύχων τὴν φλόγα. Οὕτω χαὶ 

ἢ ἀνθρωπίνη τοῦ Κυρίου σὰρξ, αὐτὴ μετέσχε τῆς 

θεότητος, οὐ τῇ θεότητι μετέδωχε τῆς οἰχείας ἀσθε- 

νείας. Ἢ οὐδὲ “ τῷ αἰσθητῷ τούτῳ πυρὶ ἴσον δίδως 

ἔνε εργεῖν τὴν θεότητα, ἀλλὰ πάθος περὶ τὸν ἀπαθῆ 

ἐχ τῆς ἀνθρωπίνης ἘΠΕΞΕΣ φαντάζῃ, καὶ ἀπορεῖς 
δον δ ἐξοξεε ει Ἶ 

πῶς ἣ φθαρτὴ φύσις τῇ πρὸς Θεὸν χοινωνία ἔσχε 
ὙΠ Ύ5. Ὁ ͵ ἈΔ ᾿ ΄ Η͂ ἔτος, 

τὸ ἀχήρατον: Νίαθε δὴ τὸ μυστήριον. Διὰ τοῦτο 
. 5 ν. ψ95 , ΥΣ ΕΞ " 

Θεὸς ἐν σαρχὶ, ἵν᾿ ἐναποχτείνη τὸν “ ἐμφωλεύοντα 

οἱ Μ585. ποηπῖ}} τῷ θνητῷ τούτῳ. Ηοο ρ50 ἴῃ ἴοθοὸ 

αι ἴσως. ΓΡΥῚ νοΐογοϑ ἴσον. 

ἃ 51. δα. ῥυίπιιβ οἱ Ο}}». τουτῖι5, Ἐ Το Ῥανὶ 

οὲ Ἄδερ. 

θεὸν χοινωνία ἐδύνατο τὸ 

ΓΟΥΓ 5. {ἀβῖτ5 πῶς ἡ εὔφθαρτος φύσις τῇ Τ 

ἀχήρατον διασώσασθαι ; χαὶ 

τα ὁρῶν τὸ πῦρ (ἔτι γὰρ ἔχομαι τῆς εἰκόνος) τῷ ἰῷ τοῦ 

σιδήρου μιὴ δαπανώμενον. Ηπιπς Ἰοοι. σογτιι-- μάθε. 

Ῥὕμπι δθ5ὲ οαπὶ ὙἸΔονοὶ Οοτ οἤβίιις, 5ῖο οιιπὶ ἀδ 50 

ΘΠ οπἤδλγα σομαῖιβ εϑί, πῶς ἡ ἄφθαρτος φύσις τῇ πρὸς 

ἄνθρωπον χοινωνίᾳ ἠδύνατο τὸ ἀκήρατον διασώσασθαι ; 

Οὐῖθιις. οπμοπ αι, 5ῖο Ἰπἰοσρυοίατιν τἷν ἀοσέι : 

Ομοπιοίῖο παίιαθα ἱποουγ ρει ἰϊδ, σοπιηιθγοῖο οππὶ 

Πποπιῖσδ, ἐποονρεϊοπδηε δοῦν αν μοί ἢ ἐάψια αὐἰεὸ 

ομπι αἰάίθας ἔϑποπι (ααϊμις επὶπε ἐπ δἰπεϊϊι τα ὶπε [ιεε-- 

7860} [1 εννὶ γε σἰ 16 πὸ αΦροιιπιῖ. 

ε (σήδοχ τπιὶ5 ΠΕΕΝΕΝΣ 

(ὐοαϊοο5 (ομα]νεβιαπὶ χατέπι 

τὸν ἐμφωλεύσαντα. ΠΟΙ 6πὶ 

ν ὁ θάνατος ἀγνοῶν, χατέ- 

πιεν ζωήν  χατεπύθη ὑπὸ τῆς ΠΕΣ - χατέπιεν ἕνα μετὰ 

πάντων, ἀπώλεσε διὰ τὸν ἕνα πάντας. ὡς γάρ, «“415ο»- 



ΠΟΜΙΓΙΔΟ ΙΝ ΒΑΝΟΤᾺΝ ΟΠΙ͂ΒΤΙ ΟΘΕΝΕΚΑΤΙΟΝΕΜ, 

θάνατον. ὯὩς γὰρ τῶν φαρμάκων τὰ ἀλεξητήρια 

καταχρατεῖ τῶν φθαρτιχῶν,, οἰκειωθέντα τῷ σώμα- 

τι, καὶ ὡς τὸ ἐνυπάρχον τῷ οἴχῳ σκότος τῇ ἐπεισ- 
αγωγῇ τοῦ φωτὸς λύεται" οὕτως ὃ ἐνδυναστεύων 

τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει Γθάνατος τῇ παρουσίᾳ τῆς θεό- 

τῆτος ἠφανίσθη. Καὶ ὡς ἐν ὕδατι πάγος, ὅσον μὲν 

χρόνον νύξ ἐστι καὶ σκιὰ, καταχρατεῖ τῶν ὑγρῶν. 
ἡλίου δὲ θάλποντος ὑποτήχεται τῇ ἀχτῖνι" οὕτως 

ἐδασίλευσε μὲν ὃ θάνατος μέχρι παρουσίας Χριστοῦ, 

ἐπειδὴ δὲ ἐφάνη ἣ χάρις τοῦ Θεοῦ ἣ σωτήριος, χαὶ 
ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, χατεπόθη ὃ θά- 

νατος εἰς νῖχος, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τὴν ἐπιδημίαν 

οὖχ ἐνεγχών. Ὦ βάθος ἀγαθότητος χαὶ φιλανθρω- 
πίας Θεοῦ. Δι᾿ ὑπερδολὴν φιλανθρωπίας ὁ πρὸς τὴν 
δουλείαν ἀφηνιάζομεν. Διὰ τί Θεὸς ἐν ἀνθρώποις, 
τὸν λόγον ἐπιζητοῦσιν ἄνθρωποι, δέον προσχυνεῖν 
τὴν χρηστότητα. 

ἷν 

Ψί σοι ποιήσομεν, ἄνθρωπε; Μένοντα ἐν τῷ 
ὕψει τὸν Θεὸν οὐκ ἐπεζήτησας, συγχαταθαίνοντά 
σοι χαὶ διὰ σαρχὸς διιλοῦντα οὐχ ὑποδέχῃ " ἀλλὰ 
πῶς οἰχειωθῆς τῷ Θεῷ, ἐπιζητεῖς τὴν αἰτίαν. Μάν- 

θανε, ὅτι διὰ τοῦτο Θεὸς ἐν σαρκὶ, ἐπειδὴ ἔδει τὴν 

χαταραθεῖσαν σάρχα ταύτην ἁγιασίῆναι, τὴν ἀσθε-- 
΄ -" - πὰ 9 - - 

νήσασαν ἐνδυναμωθῆναι, τὴν ἀλλοτριωθεῖσαν Θεοῦ, 

ταύτην οἰχειωθῆναι αὐτῷ, τὴν ἐχπεσοῦσαν τοῦ πα- 
ςἜΡῚ ,ὔ ΚῚ , " “ Α , 

ραδείσου, ταύτην εἰς οὐρανοὺς ἀναχθῆναι. Καὶ τί 
, ,ὔ Ὁ 

τὸ ἐργαστήριον τῆς οἰκονομίας ταύτης; Παρθένου 

ὃ5] 

οὐ αἰΤοοιϊοηἷβ Θχ ροῦθ ὁδί, οχ ᾿ναμμᾶ πα ἱμ}06- 

ΟἰΠ τατο εἶθ απίπιο {πε πῖ5, ἀπ ἰϊαδάιιο φαοιιοο 
{Ἰὺὶ ροιαονῖε, αὐ ορποχία οουταριίομὶ παίαγα οχ 
θὰ “πιαπὶ οὐπὶ Τ)η60ὺ παβιῖς οομμμιπίοηρ ἱποοῦ- 
τα ΕΠ ταΐοπιν εἰ πιιονῖ! ὃ Τῖδοθ ἰρίταν τηγϑίο- 
γίπαι, Ρτορίονοα. δια ἴπ ον πὸ οσῖ, αΠ ἰδ τλπ- 

ἴθι ἴπ δὰ πιογίοπι ὁποοοῖ, {Π1 οπὶπη 5ἱ ᾿πράϊοα- 
πιθηΐα γοπθηἷθ ΘΧρ με ϊ5. ἰδοπφα οουροτὶ πιὶς- 
50ΟΔ Πα), Οαϊιϑᾶθ ΘΟΥΓΙΙ ΡΟ ΠἾ5. ΘΧΡασ Παπε, ΓΘ 
το το ἰπ ἀοπιο γοϑιἀθηῖοβ αἀνοπίθηιο ᾿ποο ἀ5- 
βοἸ νυιπτα : δῖο πιου5. ατιο5 πὶ παῖασα ππππαπὰ ἀ0- 

μὴ πμαθαῖαν, αἀἰν] ταις ρυθϑθπτῖα ἈΡΟΪ Πα 651. Ἐτ 
δοας σδοῖοβ πὶ ἀαια, ἀτιπὶ «φαϊάθπι ποχ δι δὲ 
ἀπ θγα, Βιιπιοῦὶ «οι παῖ", 564 5015 σα] λοῖθη- 

εἷδ γα ἀἴο σοι θβοῖξ : δῖο πιοῦβ δὰ ΟΠ γδε} πιβά το 
αὐἀνοηταπι τορπανῖς, 5θὰ ροβίθαηιιαπι ἈρΡΡΑΡΟΪΣ 

Ὁ σνατῖα Ποἱ βα!ατανῖβ, Θὲ ογτιι5. δὲ 50] 7518, 0 - 
βογρία οϑὲ ΠΠῸΥ5. ἴπ Ψ]ΟἰΟΥ Δ ΠῚ, νἱΐ νοῦ ΠΟῚ 

5:15 {1Π0Π5. ρυοοβοητίαπι. Ὁ ἁἰεἰταἀϊπθιῦ. Βοπ  ε5 
διπουίσαιιθ Ποὶ ἴθ Ποιηΐπθ5. βου νι ταΐοπὶ Θχοιῖ-- 
"115. τηασηϊ τα ἀπ ὈΘΠΙσὨΙτα 115. Β αι πθ πὶ. Οἱ 
Ῥοῖιβ ἰπῖθι ΠΟ μλ 165 511, ΠΟμλΠ65 ΓΘ αἰ νι 1, οχηὶ 

ἀἀ]ονγαίαμη. ΟροΥ ϊϑϑθι Ὀοπἰταΐθη). 

3. Οὐα [ἀοϊϑηλιι5 01, ο ποπιο ἢ ΔΙΆ πο θη ἐπὶ 

δ ρου ἢ. Τδιπι πος ἱπαιιίϑιν ἰδεῖ, ἀοιη το πίρπι 
856 δά ἴθ, αἴάιιθ βῬ6ὺ σαν ΠΘ ἢ) ΟΟΠγΘυβδ ἴθ. ΠΟῸῚ 
5150 1015: 564 οἵ ΠΘοΘϑϑί τ Π 6 πὶ οὐμπὶ Π)60 ἰπὶθ- 

εἶ5, οατιδαπ) ΘΧροβοῖβ. (οπάϊβοιτο. Τάοῖνοο Π 6ῖ5 

ἵπ᾿ σὰ ΡΠ δϑῖ, {ἃ πᾶ πο σαγπ δι Θχϑθογαῖαι ΟρΟΥ- 

το δαὶ βαποιοαν, ἀθθ]] οι σον θογασὶ, ἃ 60 

ΔΡα Θπαΐαπι οἴι πὰ 60 σοπ]πεῖ, θ᾽ αρδαπι 6 Ρᾶγα- 

ἶδο ἴῃ σφ ο5 γοάπιοὶ. Ομ πᾶΠῚ γΕ]Ὸ δϑῖ Πα π56 6 
ἰβρθπϑαιὶοηὶβ οἰ οῖπα ἢ ὙἸρρῖ πα. δα ποῖορ ΘΟΥΡΙΙ5. 

ἁγίας σῶμα. Τίνες δὲ ἀρχαὶ τῆς γεννήσεως ; Πνεῦ-- Κὶ ΟἸιδοπᾶπι ἀιιτθ πὶ σΘ που ΠΟ μἶ5 ρυϊποὶρία ἡ ΒΡ ν τιι5 

μα ἅγιον, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισχιάζουσα. Μἃλ- 

λον δὲ αὐτῶν ἄχουε τῶν τοῦ Εὐαγγελίου ῥημάτων. 
ϑαποῖι5, οἵ νἱγίβ Αἰ εἰδοίτϊ ουμ θυ η5. [ἢϊῸ 

Ροιίτ5. ἰρϑὰ ἘνδηροΙ γουθὰ δυαϊ. Ομπὶ πΐμι 
Μνηστευθείσης γὰρ, φησὶ, τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ναρίας ὅ95 ἐς ςοί, ᾿παιῖτ, ἀδεροπδαία παῖε 6715. ἤ]ατγία .10- 
τῷ Ἰωσὴφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς, εὑρέθη ἐν γα- ᾿ 
στρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου. " Καὶ παρθένος, 
χαὶ μεμνηστευμένη ἀνδρὶ, ἐπιτηδεία πρὸς τὴν τῆς 

οἰχονομίας διαχονίαν ἐχρίθη, ἵνα χαὶ ἢ παρθενία 

ρϑὶι πιοῦα ἱπδοίεπα, αὐσονροὶ! υἱζαπι: αὐοονρία επί ἃ 

νἵζα, «ΑΓ Ῥοονρϑδὶε τιπιῖπὶ σιπι οπινεῖδιιδ : 

ϑναῖία ἀπιῖδίε. 

Γ8ῖ. Μϑ5. ποβίγι. οχ φύσει ἀθε5ὲ ἃ νιυ]σαιῖς. Δ]ο- 

ποχὸ ἰΡοῖ, ΠΡ τοβ. γοίογοβ ἴα ᾿πίον 56 ἀϊξογορᾶγο, αἱ ἱ 

1ὰ85. οπιπιοβ γαγϊαπίοβ Ἰδοϊϊοθιος ὀχβουρογο γ ]]ὸπὶ,, 

ἴοπριιβ πηᾶϊο Ἰοσανο παῖ υἱάογον, (ιατο, πὸ ἴοπι- 

Ῥὰβ ἰπαπὶίον [ογᾶπι, Πια]οτ πὶ Θάσιιπὶ ράτίοπι «οἷ - 

Ὁ ρ5. 5116 πίϊο ργείουιθο. Ατἰαπηοπ οἱ ἀπιοπὶ ἀϊνοιβα- 
γαπι Ἰοοϊ᾽οπαπι οορία ἀο]οοίαι, οἱ ἀιιοῖον συιπι, α1 1ὸ- 

ΤΟΝ. 1 

ΟΠπιπδ5 τπῖτι5 

δορὶ, απίθητιαπι σοπνοπίγεπι., ἱπνοπία δδίὶ ἵπ 

μίοτο μανοπς ἐδ ϑρίγίιπι σαποῖο. Ἐὼπ᾿ νῖγρο, οἱ 

γἶνο ἀοδροηϑβαῖα, Πα ῖΓα ὁδι Ἰάοπθα δα ἢΠιι}ι15 (5 - 

ΡΟΠβα ΓΙ οἾ8. Πι  ΠΙϑίθυ τι, ἀξ δὲ ὙἹ  Ὶ ΠἰΓὰ5. ΠΟηοΥὶ 

πανὶ Οομα εκ! δασεϊίαπι γε σε ποίζιαπι, ἴῃ ἄιιο, ορίπον, 

Ρ 5 5815 ἱπυθηϊοῖ. 

8 (οάϊοος ποῖ ραιοὶ ἀπὸ τῆς δουλείας. ΕΑ οὐ Πὸς 

τογεϊι5 πρὸς τὴν δουλείαν, ΤΡ’ οπὶ χαὶ διά. ,οσυ]α χαὶ 

ἴπ ποϑετὶβ ΝΙ55, ποὶ Ἰορίταν.  εὐθα, {τω ἴῃ θυῖτ5 οὐ - 

εἰς βοφαπηξαν, μὴ πολυπραγυονεῖν τὴν θεότητα, ἀεἰονῖ- 

πὰ5, ἢ άοπι ΠΙγόσιν ἀπ Ζαουιιπὶ βου, 

α δὶς Νί385. βοημυ}ῖ. ἘΔ παρθένος ἦν... καὶ ἐπι- 

τεδείά. 

λήαιιλι. 

18. 



Ε5α.] 

δῦ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 

ὀϑδϑῖ, δἱ μα ΟΠ ΠΏ ΠΟΙ ΘΟΠ ΘΠ Ρο αν, Ὑ1- 

αἰπιῖαθ. Θηϊπι τι αὐ βαποιπηοπίδμι ἀρία, δε]θοῖα 

δ Σ ῬῸν ἀοΘ ροΟΠβα ΠΟ ΠΟ ΠῚ ΥΘΡῸ ΘΟΙΡΥΘΠΘηϑᾶ διπ 

Ἰπἰεἶα. πιιρεϊαγιιι. Βιπη 1} διῖθη, αὖ δὲ ΤόΒΘρἢ 

Ῥαν τα τς. ΔΙΆνΙαΡ. Θσϑθὲ [65:15 ἀομπηθϑίϊοιδ, δὲ πὸ 

(ονϑὶ οα απη 115 ΟΡ ηοχία, {π|ᾶ5] ὙΠ σἹ τ 6 1 60 ἢ- 

[ἀμ] Πισδοῖ , Θροηβιπι Παρ ρα. νἱταο Θαβιο 6 μη. 

Ῥόοϑϑιιμ ΘΓ Δ] ΪΔ ΠῚ (πὰ πη 4ἀΠ| γα ΠΌΠ ΘΠ. ΘΡΟΓΟΓΓΟ, 

αἰ 110 [εἶ 41ὰ5 ργΟΓα] πλι5. ΜἹΠΟυθιη, {πο ν]46- 

Ἰῖσθὲ τἀοπθιιηι δ παν πα ΟΠ ΠῚ ΠΟΠΉ ΠῚ ἴθ 15 

Οἷα ρυ Ππϊτα πλ, οἵ ἀπῖθ οοΠ Ἰτπὴ Οὐ θθι ργθ- 

ἀοϑεϊπδτιμη, ἔπο ᾿πδέαγθῖ, ᾿ῃς {πὸ ΒρΙ γα] 58 η- 

οἴη δὲς ΑἸ ἰβϑί νἱγειτθπη. ΟΡΟΡΓΟθαΐ ΘΑΡΠ ΘΙ 

1Π|ηὶ Τ)δὶ σ᾽ δι ο6 πὶ ΘΟ ΠΙΌΡηαγ6. τ γΘΙῸ 

1|1ὰ ποι τι δοία5. Π1}}1] ριιγιτατὶ Μ αυῖαρ πΔ ἢ - 

ἄμμι Πα] αϊ, δ᾽. πὶ ΘρΙλ τπ5. 58 ΠΟΙ διιβοιρογοὶ 

Ορουδ ΠΟ Πθ ἢ, Οσοιραία. ἀπ θη [Δ πὴ Θὰ ΒΡ 6. ἀο- 

ΒΡοπϑαιοπθι, οἰθοία. Ἔδὲ θϑαία νἰγθο, ΠῚ] ὃχ 

ἀοβροηϑβαίίοπθ νἹ εἰ π ἴα 6. [ε58. ΑἸΪαΐα δὲ ἃ}1ἃ 

γατο ἃ Ζποδη) ΟΧχ ἀπε 115, νἱ ἀο]]οθὶ ὀχοοσιτα- 

ἴάτὴ {ιιῖσ56. ΠΤ βθρῖϊ ἀἰθϑροπβαι ΟΠ 6η}, αΐ ΔΙανίοο 

νἸΓΡῚΠΙ[5. ΤΠ 41 ἢ α1}115. ΡΥ Ὶ ΠΟΙ ρθη ἰαΐθυθὲ. ΝΑῚ 

ἴῃ νἰγσῖπθ ἀ ἢ] 1 τι|5. Θϑί ἀδϑροπβα 0 Π15 ἀΡΡαΡἃ- 

ἴι5,). Ζααϑὶ αιερίαμν [μοοϑ᾽ἅΠ4] Θοσαδίο ἀἰἀρθίαν 

ὙΠ ]Πση0. 111, αὶ ὰπὶ ρθη. νἸλσῖπῸ5. ΟΡβορνὰ- 

Ἰναΐ, 6χ 41ὸ ἁιάϊογαι. ρυορθίαπη ἀϊσοπίδιη : 

αὐν ποθ υἷγρο ἐοποῖρῖοι, εἰ ματγίοι Πἰΐμπι. Τλδοθρίας 

Ἰρῖταν 68: ρδὺ ἀδβροηβα! ηθ), ΝΠ ΘΙ ΠῚ ΓΝ 1Π5]- 
ἀϊαῖον 116. Νονθύαξ ΘΠ Π ἹΠΊΡΘΥΪα ΠῚ 5111 θ᾽ 
Ῥοιηἱηἰ ἀρ Αυ ΟΠ δ ΠῚ, {1180 1Π. ΘΑ ΠΘ ἔπιεν ΘΡαΐ, 

«ἰδδιγιιοίτιμη 1. 
ἡ. ἡπιοψιαται σοπιν θη Τ 11, ἐπνθπία δε ἔπι 

πἰοτο ἰαρθης εἰ ϑρίσίιι σαποῖο. Τὐυπῃηατι6 τη - 
νϑηϊς ΤΖΌ56Ρ}, πὶ σρὰν Ἰἀ αἴθ 1}, {1} ΘΔ 581, 

4υοα 501Π1|6θὲ ὅϑϑθῖ δχ ϑρῖνηπι βϑᾶποίο. ΘΔ ΡΥΟΡίον 
Ιαιε, ας ψΘΥΙττ15 [115 Πλ 1 Π16. 15. 1 ΔΡΡ ΘΙ νυ, ᾿ οἰμὶς οοοιε[ς 
19. αἰϊπεϊιίογὸ ἐαπιὶ, ΠΟΠ. ΔΙΙ5115 {1165 1 Θὰ ΘΟΠΕσ γα ηΐ, 

Ραϊοίδοθγθ. Οἴιπὴ ἀυιίθη [τι5ῖτπι5. οδσϑθῖ, ΠΙΥβίθσίο- 
71ϑιώ. ν.20. Υ11Π| 55 ΘΖ {15 δϑῖ τϑνοϊαιμοῦθην, ἤὸ θηΐππ ἐ0 

ἐδοσίιατιο, ἀτροῖτπις ])λοηιίπιὶ ἀρραγπὶξ οἷ ἱπ. σοηι- 

πιῖὶς, ἀἴσεπς : διοία {πολ αοοίρεγε ἤ]αγίαηι οοτ- 

Πιβόπι ἱπαπι. ΝΘααΘ 1ΠΠπ6 οορτταν θυ β, ΟΡ θνὰ- 
τὰν ἴ6 Ρϑοσαῖιιπι ἃ 50 "15 ΠΕΡ 5 1} ΘΟΙ ἢ ΠΊ6Π-- 

εἰ. Νάμῃι νοοδ 15 65 [Π|5[1π|5: ΠῸΠ δδὲ δυο πὶ ΥἹῚ 

7αβτῖ, 5:16 π πο 5οοθνα οοπίθρον. ἡοϊὶ εἰπιογε κο- 

εἰρεγε ατγίαπι οοπιβεπι απ. Οπίθη ας 56. ἴῃ-- 

Ρ]ια νοΐογες ΠΡ τὶ. ἘΔ ΊΕ ἁγιασμὸν ἐξελέχθη, ΠΙπά, 

«πο πιοχ δε υϊίην, ὁ Ἰωσήφ, 1ῃ ΠΟΚ[Ὶ5 Νῖσς. πο ἴπ- 

σοπϊτατν. 

ς ἘΔ εἴ ἁἰίψποι Μῖσς, ἀπὸ χατασιλῆς. Αἴ απας (ο- 

5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

τιμηθῇ, καὶ ὃ γάμος μὴ φαυλισθῇ. παρθενία υὲν 

γὰρ ὡς ἐπιτηδεία πρὸς ἀγτασμὸν » ἐξελέγη " διὰ δὲ 

τῆς μνηστείας αἵ ἀρχαὶ τοῦ γάμου συμπαρ ελήφθη- 

σαν. Ὁμοῦ δὲ, ἵνα χαὶ μάρτυς οἰκεῖος ἢ τῆς χαθα- 

ρότητος Μαρίας ὃ Ἰωσὴφ, καὶ μὴ ἔκδοτος εἴη τοῖς 

συχοφάνταις ὡς τὴν παρθενίαν βεδηλώσασα, μνη- 

στῆρα εἶχε τοῦ βίου φύλαχα. Ἔχω τινὰ καὶ ἄλλον 

λόγον εἰπεῖν οὐδὲν ἀτιμότερον τῶν εἰρημένων, ὅτι 

ὃ ἐπιτήδειος πρὸς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου 

χαιρὸς, πάλαι προωρισμένος καὶ προδιατεταγμένος 

“ πρὸ χαταδολῆς κόσμου, τότε ἐνειστήχει, χαθ᾽ ὃν 

ἔδει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Ὑψί- 

στου τὴν θεοφόρον ἐχείνην συστήσασθαι σάρχα. 

᾿Επειδὴ δὲ ὁμότιμον τῆς καθαρότητος Ναρίας οὐχ 

εἶχεν ἢ χατ᾽ ἐχείνην γενεὰ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε 

ἐνέργειαν τοῦ Πνεύματος ὑποδέξασθαι » προχατεί-- 
ὙΕΣ 

λήηπτο δὲ διὰ τῆς μνηστείας, ἐξελέγη ἣ μακαρία 
ΡΣ ΣΙ τὸ 

παρθένος, οὐδεν τῆς παρθενίας ἐχ τῆς μνηστείας 
ἜΘ ΞΥΣ ΞῸ ΓΕ Ἐπ υκς 

παραδλαδείσης. Εἴρηται δὲ τῶν παλαιῶν τινι χαὶ 
. ἘΝ, ἘδεΣ, δ κατε τ ϑτ πε τς πὰ τνν ΙΝ 
ἕτερος λόγος, ὅτι ὑπὲρ τοῦ λαθεῖν τὸν ἄρχοντα τοῦ 

αἰδ 
ἀξ "1Ὲ ᾿ πον φε Γ , - ἡ ΄ « - 
νος τουτοῦυ τὴν παρυενιαν τῆς ϑίαριας ἡ τοῦ 

᾿Ιωσὴφ ἐπενοήθη μνηστεία. Οἱονεὶ γὰρ μετεωρι- 

σμὸς τῷ πονηρῷ τὸ σχῆμα τῆς μνηστείας περὶ τὴν 
ὑν] 

παρθένον ἐπενοήθη πάλαι ἐ Ἐπ τΠροῦ το τὰς παρθέ-- 
τς: 

νους, ἀφ᾽ οὗ ἤχουσε τοῦ προφήτου λέγοντος" Ἰδοὺ 

ἣ παρθένος ἐν γα στρὶ λήψεται, χαὶ τέξεται υἷόν 

᾿ΑἈπεδουχολήθη οὖν διὰ τῆς νηστείας ὃ ἐπίδουλος 
2 

τῆς παρθενίας Ἤδει γὰ ὰρ χατάλυσιν τῆς ἰδίας ἀρ- 

ἐπιφάνειαν τοῦ Κυρίου γενησο- 

Πρὶν ἢ ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς, εϑρέθη ἐν ν γαστρὶ ἔχουσα 

ῃ ἐκ Πνεύματος ἁγίου. Ἀμφό πτερὰ εὗρεν ὁ Ἰωσὴφ, 

χαὶ τὴν κύησιν, χαὶ τὴν αἰτίαν, ὅτι ἐκ Πνεύματος 
ςν,} ἌΣ ΘΟ ΟΘ ΘΕῚΣ τὶ ,ὔ . ΓΥΥ Τὶ , 
ἁγίου. Διὸ φοδηθεὶς τοιαύτης γυναιχὸς ἀνὴρ ὀνομά- 

3 γ᾿ Ἂ 9 - ἈΝ 

ζεσθαι, ᾿Ηουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτὴν, μὴ τοὰ- 
, Ἂς κ" πεν," ς Ἣν , ΠῚ μήῆσας δημοσιεῦσαι᾽ τὰ 'χατ' αὐτήν: Δίχαιος δὲ ὧν, 

Ταῦτα ἔτυχε τῆς ἀποχαλύψεως τῶν μυστηρίων. 

γὰρ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἄγγελος Κυρίου ἐφάνη αὐ-- 

τῷ χατ᾽ ὄναρ, λέγων" μὴ φοδηθὴς παραλαδεῖν Μα- 

ριὰμ τὴν γυναῖκά σου. ΔΙηδ᾽ ἐχεῖνο ἐνθυυηϑῆς, ὅτι 

ὑπονοίαις ἀτόποις συσχιάσεις τὸ ἁμάρτημα. Δί- 

χαιος γὰρ προσηγορεύθης᾽ οὐ πρὸς δικαίου δὲ ἀν-- 

δρὸς, σιωπῇ τὰς παρανομίας ἐπικαλύπτειν. Μὴ φο- 
δηθῆς παραλαῦεῖν Ναριὰμ. τὴν γυναῖχά σου. ΓἜδει- 

ξεν ὅτι οὐκ ἠγανάχτει, οὐδὲ ἐδδελύσσετο, ἀλλ᾽ ἐφο- 

ἄεχ Οοπιρεῖ. π 

{πο} τὴν ἐαπεῦσο. ΑἸ ἄπο Νες, τὴν χριστοφύρον. 

Τ1ιεσς Ῥυσαῦμ. ϑυθίπήάς Οοήϊοος (πιο ἤβιαηὶ ὡς 

ο χαταθολῆς. δα. πι 61 οἱ Δῖ55. }1-- 



ΠΟΜΙΙΑΔΌΊΙΝ ΒΑΝΟΤΑΝ ΟΘΟΗΒΙΒΤΙ ΘΟΕΝΕΒΚΑΤΙΟΝΕΝ. δ. 

βεῖτο αὐτὴν ὡς Πνεύματος ἁγίου πεπληρωμένην. αϊππαίιπι οἱ ποη {π|556, ΠΟΊ 16 ᾿ρ5ὰ ΠΊ ἀν ΘΥΘΔ Γ111), 
Ὑὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν, ἐχ Πνεύματός ἐστιν 504] νοΥ Γι πὶ 6556 56 Θᾶπι [ἀπ] τὰ πὶ ΒΘ ἰγῖ τι δά ποῖο 

ἁγίου. Καὶ ἐντεῦθεν δῆλον, ὅτι οὐ χατὰ τὴν χοινὴν τορ]θίλμν, (μοί ὀπὶπι ἐπ θα σϑπογαίμπι ὁσι, εἶδ 

ψύσιν τῆς σαρχὸς ἣ σύστασις ἐγένετο τῷ Κυρίῳ. ϑρίγίειι καποίο ἐςῖ. Ἐὺ᾿ Ἰηἀ6 σοι Πρ ΟΡ ΠῚ δῖ, ΠῸΠ 

Εὐθὺς γὰρ τέλειον ἦν τῇ σαρχὶ τὸ χυοφορούμενον, 5θοιιηάτιπι ΘΟΠΊ ΠΝ ΠῚ. ΦΆΓΩ. ΠΑΓΙΓΆ ΠῚ [556 
οὗ ταῖς χατὰ μιχρὸν διαπλάσεσι μορφωθὲν, ὡς δη- οπιΐπὶ ΟΠ ραβοπ). ϑ δε π Θηΐπὴ Θαγ6 Ροτίο- 
λοῖ τὰ ῥήματα. Οὐ γὰρ εἴρηται, τὸ χυηθὲν, ἀλλὰ, οἴαπι οὐαΐ 4αοα πἴογὸ βία θαταν, πη, αἴ 1π6}1- 

Ὑὸ γεννηθέν. Ἐξ ἁγιωσύνης οὖν ἣ σὰρξ συμπαγεῖ-ὀ οαπί νουρα, Ρδὺ σΟΠΓΟΥ Πα ΟΠῸ5. Ῥαυ]ατπι [Ὸν- 

σα, ἀξία ἦν τῇ θεότητι τοῦ Μονογενοῦς ἑνωθῆναι. πηᾶτ ἀσοορίς, ΝΟη δπὶπὶ ἐϊοζιπ 65ὲ : Οὐοά οοη - 

Ἱέξεται δὲ υἱὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἴη- 99 σΟρ!απὶ ει, 56, μού σοπογαίι ὁδΐ. Οατὸ ἰρῖ- 
σοῦν. 'Γετηρήχαμεν, ὅτι οἷς ἐξεπίτηδες τίθενται τὰ τὰν Θχ ϑᾷποιατο σοπιραοία, αἀἶσπα δναΐ, αι 
ὀνόματα, ἔνδειξιν ἔχει τῆς ὑποχειμένης “φύσεως, ΤΠπ|ρϑπ|{ἰ σΟη]πσογθίιν αἰν  πἰτατὶ. 2 αγίθε ατιθπὶ 
ὡς τῷ ᾿Αὐραὰμ, καὶ τῷ ̓ Ισαὰχ, χαὶ τῷ Ἰσραήλ. πϊει, εἰ υοοανὶς τιοπιθπι ὁ} ]όδιεπι. ΟΡ δοννὰ- 
Τούτων γὰρ ἑχάστου ἣ προσηγορία οὐ μᾶλλον τὸν νἱπιιι5, ((]]}15 (6 πα ιβεγία ποπηϊπὰ ἱπηροηιΠ ει)", 
τοῦ σώματος χαραχτῆρα, ἢ τὸ ἰδίωμα τῆς χατορθου- ἷπ 5 Ρ61' Θὰ παι ΠῚ 51} }6 οἵα οϑίθ πα], εἴ 

μένης ὑπ᾽ αὐτῶν ἀρετῆς παρεδήλου. Διὰ τοῦτο χαὶ ΑΡγάθδιηο, Ιϑᾶδοο, ἴ5γᾶ6}1. ἨΟγιι πὶ ΘηἾ πὶ ἀ06]-- 

νῦν Ἰησοῦς προσαγορεύεται, τουτέστι, σωτηρία Ἰα1|0 ΠΟΠ ΠΟΡΡΟΥ 5. ὉΠ ΓΔΟΙΘΓΘΠῚ ΠηΔΡῚ15 Ἥτι8 πη ν]}"- 

λαοῦ. Ἴδη δὲ χαὶ τὸ πρὸ αἰώνων διατεταγμένον τιι15 ἃ οἷ8 ΘΧου τα Ρτορυϊθία θην δἰ απ  Ποαϊναῖ. 
μυστήριον, χαὶ πάλαι διὰ τῶν προφητῶν χηρυχθὲν, Τάοῖγοο οαπι ἢὰπΠῸ 1655 γνοσαῖαν, ΠῸς δῖ, θα }τ|5 

τὴν ἔχθασιν εἶχεν. Ἰδοὺ ἢ παρθένος ἐν γαστρὶ λή- ροριΠὶ. 71Δπ| γΘΓῸ πιγϑίθυϊτιπὶ δὲ ἀπι6 βόθου]α οὐ- 
ψεται χαὶ τέξεται υἱὸν, χαὶ χαλέσουσι τὸ ὄνομα αἰϊπαῖίτιη, δὲ Οἰ᾿πὶ Ῥ6Υ ΡΓΟΡἢοἴαϑ πῃ δι), Θχὶ-- 

αὐτοῦ ᾿Πμυμανουήλ΄᾽ ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, μεθ᾽ Β τπὶ Παθττ, οοο υἷγθὸ ἐπὶ μίογο σιιδοίρὶοι οἱ 
ἡμῶν ὃ Θεός. " Πάλαι χἀχείνη ἢ προσηγορία τοῦ ραγίεοι λει, οἱ ϑοσαϑιιπὶ ποπιὸπ ἦτ Ἐπεπεα- 

παντὸς μυστηρίου τὴν δήλωσιν ἔχει, ὅτι Θεὸς ἐν πιιοῖ ; σιιοι 65: ἐπίογρτγοίαιιεπι, τιον ϑοιιπι 1} 6ι. 

ἀνθρώποις, ἐπειδὴ ἑριχηνεύεται, φησὶ, τὸ ᾽'ἕμμα- ΑἸ4ΙΘ πδρο ΔΡρδΙ] το 78 π| ἃ ἸοησῸ 1ΘΠΊΡΟΥ 6 τὴγ- 

νουὴλ, μεθ᾿ ἡμῶν ὃ Θεός. Καὶ μηδεὶς περιτρεπέ- 5[ἴθγίαηι τοίη «ἰδοϊαναῖ, ἴοσθ ν᾽ 4 ]1οοῖ, ὰαξ Τ)οιι5 

σθω ταῖς ᾿Ιουδαϊχαῖς ἐπηρείαις, οἵφασιν οὐχὶ παρ- πῖον ΠΟΙΏΪΠ65. νογβάγθίι, Φιαπἀοαυϊάδθηι, ἰπ- 

θένον, ἀλλὰ νεᾶνιν εἰρῆσθαι παρὰ τοῦ προφήτου. ἀιϊ, νοσθπὶ ΕἸ ΠΠΔΠ116] δὶ ἰπ ουρυθ θυ ἶβ, ϑοηδὲ 

᾿Ιδοὺ γὰρ, φησὶν, ἣ νεᾶνις ἐν γαστρὶ λήψεται. Πρῶ- «Νοδίδοιιπι 1)ειι5. Νξοὺ αυϊδαιαπι Τυἀαϊοῖ5. ἔγαιι- 

τὸν μὲν γὰρ πάντων ἐστὶν ἀλογώτατον, τὸ παρὰ ἋΠ|1ι5 Ρδυνογίατιν., 4] αἰπιπῖ., ΠΟῚ ΥἹΓΡΊΠΘΏ), 
τοῦ Κυρίου ἀντὶ σημείου δοθὲν, τοῦτο χοινὸν ὃν χαὶ 564 ρμιι6}] πὶ (Ἰοῖα ΠῚ 6556 ἃ ΡΙΌΡ]Ιοῖα. 66 δηῖμι, 
ὑπὸ πάσης τῆς φύσεως ὁμολογούμενον εἶναι δοχεῖν. ἱπαιΐι, μιεοῖλα ἐνὶ μίοτο σιιδοίρίοι. Ῥυϊπνιιιι ὁπ πὶ 
Ὑί γάρ φησιν ὃ προφήτης; Καὶ προσέθετο Κύριος [1Ὸ5 Θ5Γ ΟΠΊΠἰ ΠῚ ἀΡ5ιιἸ5θι πιὰ, αιιοα ἃ ΤΟ ΠΉΪΠῸ 
λαλῆσαι τῷ Ἄχαζ, λέγων " Αἴτησαι σεαυτῷ ση- Ὁ ΡΙῸ 5150 {γα τιιπ) ὁδῖ, 14 οχ βεϊπιὰν 6. ΘΟΠΙ 1 Π6 

μεῖον παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς 6556, Θὲ ΟΠΊΠΪ5. ΠΑΓιΙ 85 ΘΟ [δϑϑίοπθ ποίμῃ, Κο- 

ὕψος. Καὶ εἶπεν Ἄχαζ, οὗ μὴ αἰτήσω, “ οὐδ᾽ οὐ μὴ αυϊὰ φηΐπι, αἷξ ργορμοία 2 Μὲ αὐγθοῖξ 1) πεῖς 

πειράσω Κύριον. Εἶτα μετ᾽ ὀλίγα φησίν " Διὰ τοῦτο ἰοιὶ αἱ οιας, ἀἴοοπς: Ῥείδ εἰδὲ οἰρπιιπ α 
δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον. Ἰδοὺ ἣ παρθένος ἐν 7)οιπΐπο 2220 {μὸ ἔπι ργοζαπάϊιπι, σἶνθ ἐπὶ ὁχοοί- 
γαστρὶ λήψεται. Ἐπειδὴ γὰρ οὖχ ἤτησε τὸ εἰς βάθος σμπι, Ετ ἀϊαὶς οἸιας: δοπι ρείαπι, δὲ πιοτι ἰ6π- 
ἢ εἰς ὕψος σημεῖον ὃ Ἄχαζ, ἵνα μάθης ὅτι ὁ χατα-. ἕαϑο ])οπιίπιιπι. ΜῸΧ Ῥαιιοἷβ. ἱπιου]θοιῖθ. σα θ]ιη- 

θὰς εἰς τὰ κατώτερα μέοη τῆς γῆς, αὐτός ἐστι χαὶ δ : Ῥγορίον ἤοο ἀανὶλ ]οπιῖμτις ἴρδθ υονῖς 

ὃ ἀναθὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, αὐτὸς ὁ δίβπιηι. 106 Τγρο ἐπ πιοτὸ σδοὶρίοι. Οὐο- 

Κύριος ἔδωχε σημεῖον" σημεῖον δὲ παράδοξόν τι Πἰὰπι Θηΐπι ΠΟη ΡΟΝ]: ΑΟμὰ2 βίσπιιπι, πϑάιιο ἰπ 

χαὶ τεραστιχὸν, χαὶ παρὰ πολὺ τῆς χοινῆς παρηλ- ΡΙΟΓαπάϊιπι, ΠΟάτι6 ἴῃ ΘΧΟΘβιιπη, ες (Ἰ5ΟΘ 65 διιΠῚ 

λαγμένον φύσεως. Ἣ αὐτὴ γυνὴ χαὶ παρθένος χαὶ Π' 4] ἴπ ἰΠ[ΘΥΙΟΓῸ5 ἴου 85 ραν 65 ἀθβοθηαϊ, διιπη ὁ πὶ 
μήτηρ, χαὶ ἐν τῷ ἁγιασμῷ τῆς παρθενίας μένουσα, 6556 ἀιιΐ δὲ Δ5ΟΟ ΠΕΪῈ 5. ρ 6} ΟΏ6]05. ΟΠ π65, ἰοῖγοο 

χαὶ τὴν τῆς τεχνογονίας εὐλογίαν χληρονομοῦσα. Τθοιηΐπιι5 ᾽ρ56 5'απιιπὶ 461: 518 πῖιπὶ ἀιιΐθη ἱπαιι- 

ἃ Ἑάτὶ φύσεως τὰ σύμθολα, ὡς. 1]θτὶ νοΐογος φύ- λιν χἀχείνη. 

σεως, ὡς. ς Τὰ νεΐονοβ ΠΡτὶ, ΑἹ ἀπε οὐδὲ οὐ, 

» Βῖο Νῖσβ, (ὐοπηβθοι βία οἱ ἤορ. ρεΐπιις, ΕΘ πά- 

10. ν. ἃ}. 

Πμῖώ.ν. ,.3.. 

ἔσδα. 1. τῆ. 

Πρίώνυ. τὸ. 

--ἰἱ, 

νον. τή. 

Ερ)ιε5.ἡ.0. 



Πειι. 22. 

28.290. 

ΛΙαιιδ. κ- 
2ή. 

“υϊὰ. ν.55. 

Οδλαϊς ἰὸ- 
ξε πάπα. 

Δήαιι]ι, α- 

25. 

αἀἴταμη, δὲ ρνοάιρϊοβιιμι, δὲ γα} 46 ἃ σοι ΠΛ. Π1 Παῖιι- 

τὰ ]ΙΘ πηι. ΕΔ θη Πλ.] 16} ΘῈ ὙἾΓσῸ δὲ πηαίθυ; οἱ ἴπ 

Υἰρ ΙΓ {15. Βα ΠΟΙ ΠΟ ἢΪὰ ΠΠᾶΠΘΠ5, δὲ οἸσπθπς 
ῬΓΟΠ 5 ΒΘ ηθα οι ο ἢ 6 ΠῚ 5Ογ ἴα. Οτιοα 5] ΠΟΠ ΠῚΠ]}1 6 Χ 

15 φαὶϊ ἨΘΡ Ια ΠῚ νΟΟΘΠῚ ᾿ΠΙΘΡΡ ΘΙΑΠ διιηΐ, ΡΓῸ 
νἱροῖπΘ. ΡῈ ΘΙ] πὶ νά ἀτάθυθ, ἰἀπηθπ ΠΙΠῚ] νἱεϊατιν 

θη! ΠΠ1α. ΤΠ ν ΘΠ Π1115 ΘΠΙΠῚ 1 ἴπ ΠΊΟΓΟ ΘΟΓΙΡ 1185 
Ῥοβίταπη, τα ΡῈ 61] ΡΓῸ ΥὙἸ ΘΠ 6. 5:ΘΡ6 ἘΒῈΡΡΘί, 
γ ας ἀξ ἴῃ ΠΤ ιιΘΓΌΠΟΠΏΙΟ: δὲ φιὶς ἱπινθπιογὶ! ρεοἰ- 
ἰαηι υἱταίποπι, σι ἀθεροπϑαΐα τιοτὶ οἷζ, δἰ υἷμ 

7αοῖίοης ἀογπείογὶε οιιπι δα, οἱ ἀορτο]ιοηδιι5 {ες 
ἀανῖε ἤόπιο, φιιὶ ἀοτγπιὶνὶξ σππὶ θα, ρμαϊγὶ 

Ριοία φιιϊπφιασίπία αϊάγαο]ιηιαῖα. 
ὃ. Εἰ ἐχρεγσοίαοίιις ἀσοορῖξ τπχόγοιι διαηι. 

Οὐὰπηηιαπι δὲ αἰΐθοιι, δὲ ἃπιοῦθ, δ Ὁπιηὶ δἰ πὸ 

ΘΟ] ΘΙ 115 ΘΟ Πν ΘΏΪΘ ΠΕ ἸΧΌΡΘΙ 5118 }} 6558 ΓΘΡα- 
ὑπ. ΤᾺ ΘΠ ἃ ΠΙῈΡ ΔΙ] 115. ΟρΘυΊθιι5. ΡΘΕ ΠΕ. 

Δοπ δπΐπι, παι, σοσποσοοναὶ δαηὶ, ἄοπϑο μ6- 

Ρεγὶε {{{ζιιτην σιιιιπι ρτὶπιοσθηϊίίηι, Ταάπη ἁυι[6 ΠῚ 

πΐπο ΟΥἾτπν ϑαβρίοῖο, ΔΙ γίαπι μοβίθα ]λπ| 56Π6- 

ΤΆΟΩΙ ΠΟμΙΪηΪ ΡῸΡ ϑριγι πὶ βαποίιπη [αοῖοο 
ΡΟ ᾿πβϑυν τ, τ ΠῚ ἀΘ Πλ11Π} σΟΠϑιιθἕα ΠῚ ΡΕΪΑΓῚΙΠῚ 
ΡΟ πὸ ἀδποσαβθθ. ΝῸΒ ἁυίθπι δἰ] Π|5ὶ ΠῸς 

Ρἰδιαεὶς ἀοοινίπαιη Ἀ1Π}} Ἰοάαι (ϑἰφαιάθη ἃ ἀ15- ἢ 

ῬΘηΒΑΠΟΠ5. Π5Ή]1|6. πιϊ ΙΒ θυ ΠΘοθϑϑαυῖα δ αΐ 
ὙἹΡΟΙ ΠΙὰ5. : ΠΟ νϑῦῸ Ροβίθα δνθηῖϊῖ, 14 σατο 
ΠΥ 5ΓΘΥῚ ΘΟ ΊΟ51115. ᾿Π ΖΘ ΡῸ ΠῸΠ ΘΟΘ ἢ, οὶ ἰὰ- 
μὰθη ΟΠ ΥΙ5 1] ἀπηαπ 65 ἁιιάἴγθ ΠΟΙ σαβιϊποαπε {ποά 

Το ρᾶγα ἈΦ πη 10. ἀ6β θυ 6556 νυ σῸ, ΓΟϑΕ πο πἰὰ 

11 σα ΓΠσορ ἀν ΙΓ γαπλιν. Οὐοά αϊάθπι αἰῖποι 

δά ηΠπ4 : Λοπ οοβποσοεθαΐ δαπι, ἄοτθς ρορενὶὶ 

Πίϊμην σίιπι, γοϑροπάθιμιβ νυ] θυ ΠΠπ4, ἄνες, 

πλ 15. ΙΟοἷβ. ΑΙ ψο αι 6 πη} ἰθ πρὶ «δ πἰτιιηὶ 
ἱπάϊοανο : 564 ἴὰπηθη ἱπ 6 ἢ πἰ πὶ νοῦῈ ϑἰσηϊἤοαι. 

αι. 58. Οὐ] 6. 658 πο ἀϊοίιπη οϑὲ ἃ Πομηἶπο : Μὲ δοοο 
20. 

680 νοϑξοτιπι διίηι Οπιτϑιις αἰϊθῦιις., πισχτιε αὐ 

ἐοπδιπιπιαίϊοποπι σιρομῖῖ. ΝΠ δηΐπὶ [ὨΓΓῚῚΠῚ 

δΡατ, αὐ ΠΟ Ϊπι5. Ροϑὲ πος βεοιἝπὶ ΠΟῚ ἃπὶ- 

Ῥ᾽ 5. οὐλὴ} 5ΔΠΟΙΘ. ὙΘΥΘΆΡΘΙΕΙ : 561 ΡΓΟΠΉΪ 5510 

ῬΡΘΘΘΘΠ[5. ἀδθποίας ρου δι αἴθ, ΠπῸΠ ΓΘβΟΙ ΠΩ 

Γαταγιιη. Εοά θαι ἰβῖτιι πιοάο μἰς δεαπι {Ππ|4, 
ἄοπεο, Δοσθρία πὶ [ἸΠ|556. ἀϊοϊπλιβ. ΟΠ ἀιιῖδηι 

ἀϊοίαπι δϑῖ, Ῥηὶπιοσοηπι, ποπ σοπίϊητιο Ρυὶ- 

ποθ ηΐτι5. Πα θ6ὲ ΘΟΠΙραγα ΟΠ πὶ ἃ σοοδάδη- 

ἃ {πηι Νῖς. οπὶ (ΟἸΒογιϊπὸ ἴουεῖο διαλυμαίνονται. 
Ἑδιτ εἰ ἀπὸ οάεχ διαλυμαίνεται. 

ὁ (με ϊβιαπὶ φαϊάαπι Οὐ ἴοος παρ 

ΓΕΪΙοϊοπά απ νἱά δῖαν ὅτι. ΑἸτὰς παρέ (ξι τισὶν ὡς, ἐκ ἐπ 

οάιδα οἱ" διδρὶοαϊὶ σἰπί ποππεῖ, ΝΙΆ]τα ἄσοιϊο εἰ σα- 

Ρἰδπίογ βου μοι: Πισὰ5 ἴῃ ᾿πιπο Ἰοοιη - ςοᾶ, οἱ νὸ- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒῸΝ 5. ΒΆΒΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

τῆς Εἰ δέ τινες τῶν ἐρμηνευσάντων τὴν Ἑὐραΐδα φω- 

νὴν ἀντὶ τῆς παρθένου τὴν νεᾶνιν ἐχδεδώχασιν, οὐ- 

δὲν τῷ λόγῳ “διαλυμαίνεται. Εὑρήκαμεν γὰρ ἐν 

τῇ συνηθείᾳ τῆς Γραφῆς ἀντὶ τῆς παρθένου τὴν 

νεᾶνιν παραλαμδανομένην πολλάχις, ὡς ἐν τῷ Δεὺ- 

Ἔαν τις 

παρθένον, ἥτις οὗ μεὰν 

[2 “- δὴ 

τερονομίῳ φησίν: εὕρη τὴν παῖδα τὴν 

στευται, χαὶ βιασάμενος 
πνῖτξ στα ον χοιμηθῇ ὑετ᾽ τ τὸ χαὶ ε ὡρε θ5,, δώσει ὃ ἄνθρωπος 

δ χοιμτηθεὶς πατρὶ τῆς νεάνιδος πεν- 

Ε τήχοντα δί ΒΕ λη 

Καὶ ἐγερθεὶς παρελαύε τὴν γυναῖχα αὑτοῦ. Καὶ 
᾿ 

διαθέσει, καὶ στρργ χαὶ πάσῃ τῇ ἐπιδαλλούσηῃ 

οἷς συνοιχοῦσιν ἐπιμελεία, γυναῖκα ἡγούμενος; τῶν 

γαμικῶν ἔργων ἀπείχετο. Οὐχ ἐγίνωσχε γὰρ αὐτὴν, 

φησὶν, ἕως οὗ ἔτεχε τὸν υἱὸν αὑτῆς τὸν πρωτότοχον. 

Τοῦτο δὲ ἤδη ὑπόνοιαν “ παρέχει, ὅτι μετὰ τὸ χαθα- 

ρῶς ὑπηρετήσασθαι τῇ γεννήσει τοῦ Κυρίου τῇ ἐπιτε- 

λεσθείσῃ διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, τὰ νενομισμέ- 
να τοῦ γάμου ἔργα μὴ ἀπαρνησαμένης τῆς Μαρίας. 

βοΣς δὲ εἰ χαὶ μηδὲν τῷ τῆς εὐσεδείας παραλυμαί- 

Ἂν νεται λόγῳ (μέχρι γὰρ τῆς κατὰ τὴν οἰκονομίαν ὕπη- 

Ἐπίος ἀναγκαία ἣ παρθενία, τὸ δ᾽ ἐφεξῆς ἀπολυπρα- 

Ὑμόνητον τῷ λόγῳ τοῦ δυπεηρίου); ἄδμως διὰ τὸ μὴ 

καταδέχεσθαι τῶν φιλοχρίστων τὴν ἀχοὴν, ὅτι ποτὲ 

ἐπαύσατο εἶναι παρθένος ἡ Θεοτόχος, ἐχείνας γοῦν 

μεθα τὰς βαρτυρίας αὖτ τάρχεις. Πρὸς! υὲν τὸ, ὅτι 
τὸν υἱὸν αὑτῆς, 

περιο- 

ρισμὸν ὑποφαίνειν, κατὰ δὲ τὴν ἀλήθειαν τὸ ἀόρι- 

Οὐχ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεχε 

ὅτι τὸ Ἕως πολλαχοῦ χρόνου μέν τινα δοχεῖ 

ἜΕΩΝ Ὁ» ἀρ ἐρφῖρ τὸ τε 
στον δείχνυσιν. “Οποῖόν ἐστι τὸ ὑπὸ τοῦ Κυρίου λε- 

᾿ ᾿ ΧΑ δ, μΞ ,ς. ὦ - ΄ Η͂ 
χθὲν τὸ, Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετ᾽ ὑμῶν εἶμι πάσας τὰς 

ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Οὐ γὰρ 
ΕΣ ᾿ ᾿ 2" - 5 δᾶ, δι 

Β δήπου μετὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον οὐχ ἔμελλε συνέσεσθαι 
- ξ , ς ὩΣ ϑν ν φον ᾿ - , 

τοῖς ἁγίοις ὃ Κύριος - ἀλλ᾽ ἢ ἐπαγγελία τοῦ παρόν-- 
» τὶ Αἰ - 

τος τὸ διηνεχὲς σημαίνει, οὐχ ἔστιν ἀποχοπὴ τοῦ 
, » -- 

ἔλλοντος. Τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον φαμὲν χἀνταῦθα 
Ὁ σ 3 ΠᾺῚ ΡΟ ΕΣ , 

παρειλῆφθαι τὸ ἝΞως. ᾿Ἐπειδὴ δὲ εἴρηται, ΠΙροτό-- 
, ᾽Σ Α 

τοχον, οὐ πάντως ὃ πρωτότοχος πρὸς τοὺς ἐπιγινο- 
, “ Δ ᾿ Ὄπ ν - Ν ΄ 

μένους ἔχει τὴν συγ σίστν» ἀλλ᾽ ὃ πρῶτον διανοίγων 
ΕΣ - ὌΧ ΄ 

μήτραν πρωτότοχος ὀνομάζεται. Δυχλοῖ δὲ χαὶ ἢ 

χατὰ τὸν Ζαχαρίαν ἱστορία, ὅτι μέχρι παντὸς παρ- 

τὰπι ἔαίθαν, πες ογαῖϊϊο ταὶ νἱἀθΐαν αὰὶ ΒΞ] ποῖ 

6556, δῖ 51 6} 15 δββῈ ἀϊσαῖαν, τὰ τὰπηθη σοτγιαρἕα δὶ 

γαγϊαητῖαπι ᾿δοι᾿οπιιπὶ οορῖα αἴχαθ πὐα! Εἰ αἀϊπο,αΐ 

ΤΟΙ] 15 6556 ΠΟΤ ΘΠΕΙ νἷχ Ροβϑὶς, 
ἃ ἘΔ μυστηρίου καταλείψωμιεν. Ὑοχ υἱτἶπια ἴῃ ΜΞ, 

ποβίσς ἀφοξί, 



ΠΟΜΊΠΙΑ ἹΝ ΒΑΝΟΤᾺΝ 

θένος ἣ Μαρία. Λόγος γάρ τίς ἐστι, χαὶ οὗτος ἐχ 

παραδόσεως εἰς ἡμᾶς ἀφιγμένος, ὅτι ὃ Δαγαρίας ἐν 

τῇ τῶν παρθένων χώρα τὴν Μαριὰμ χατατάξας 
μετὰ τὴν τοῦ Κυρίου χύησιν, ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων 

χατεφονεύθη μεταξὺ τοῦ ναοῦ χαὶ τοῦ θυσιαστη- 
ρίου, ἐγχληθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὡς διὰ τούτου κατα- 

σχευάζων τὸ παράδοξον ἐχεῖνο χαὶ πολυύμνητον 
σημεῖον, παρθένον γεννήσασαν χαὶ τὴν παρθενίαν 
μὴ διαφθείρασαν. Τοῦ δὲ " Ἰησοῦ γεννηθέντος, 
φησὶν, ἐν Βηθλεὲμ, τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώ- 

δου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ Μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρε- 
γένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, λέγοντες " ποῦ ἐστιν ὁ τε- 
χθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ΓΕθνος Περσιχὸν οἱ 
Μάγοι, μαντείαις καὶ ἐπαοιδίαις χαὶ φυσιχαῖς τισιν 

ἀντιπαθείαις προσέχοντες, χαὶ περὶ τὴν τήρησιν 

τῶν μεταρσίων ἐσχολακότες. “ Ταύτης δὲ τῆς μαν- 

τείας ἔοιχε εἶναι χαὶ Βαλαὰμ, ὁ μεταπεμφθεὶς πα- 
ρὰ τοῦ Βαλὰχ, ὥστε διά τινων τελετῶν χαταράσα- 
σθαι τὸν Ἰσραὴλ, ὃς χαὶ ἐν τῇ τετάρτη αὐτοῦ πα- 

ραδολῇ τοιαῦτα λέγει περὶ τοῦ Κυρίου - Ἄνθρωπος 
δρῶν, φησὶν, ἀχούων λόγια Θεοῦ, ἐπιστάμενος γνῶ- 

σιν ὙΨίστου, καὶ ὅρασιν Θεοῦ ἰδὼν ἐν ὕπνῳ ᾿ ἀπο- 
χεχαλυμμένοι οἵ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. Δείξω αὐτῷ, καὶ 
οὐχὶ νῦν, μακαρίζω, χαὶ οὐχ ἐγγίζει. Ἀνατελεῖ 
ἄστρον ἐξ ᾿Ιαχὼδ, χαὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ 

Ἰσραήλ. Διὰ τοῦτο ἐπιζητήσαντες τὸν τόπον τῆς 

᾿Ιουδαίας, χατὰ μνήμην τῆς παλαιᾶς προφητείας, 
ἦλθον μαθεῖν ποῦ ἐστιν ὃ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἴου- 

δαίων. Ἡ άχα δὲ χαὶ ἀντικειμένης δυνάμεως τῇ ἐπι- 
φανεία τοῦ Κυρίου ἀτονωτέρας λοιπὸν γενομένης. 
αἰσθανόμενοι χαταργουμένης τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, 
μεγάλην δύναμιν τῷ τεχθέντι προσεμαρτύρουν. Διὰ 
τοῦτο εὑρόντες τὸ παιδίον προσεχύνησαν αὐτῷ ἐν 

δώροις. Μάγοι, τὸ ἀπηλλοτριωμένον τοῦ Θεοῦ καὶ 
ξένον τῶν διαθηκῶν ἔθνος, πρῶτοι τῆς προσχυ- 
νήσεως ἠξιώθησαν, διότι αἱ παρὰ τῶν ἐχθρῶν μαρ- 
τυρίαι ἀξιοπιστότεροί εἰσιν. Εἰ γὰρ Ἰουδαῖοι προσ- 
εχύνησαν πρῶτοι, ἐνομίσθησαν ἂν τὴν ἑαυτῶν σε- 

μνύνειν συγγένειαν" νῦν δὲ οἱ μηδὲν προσήκοντες ὡς 
τῷ Θεῷ προσχυνοῦσιν, ἵν᾽ οἵ οἰχεῖοι χαταχριθῶσι, 

ΟΗΚΙΒΤῚ ΘΕΝΕΒΚΑΤΙΟΌΝΕΝ, 

σ 

Ε 

ΜῊ] 

165 : 5θά (αὶ ρυίπηιπι ἀρογῖτ αἴθυια), ΡΥ πιο οηΪ - 
{π|5 ἀρρϑ! ]αταν. Πδοϊαγαῖ δαΐθη δὲ Ζαομαγία Ὠἰσῖο- 

τὰ Μανίαμη. ρδγρθῖιιο υἱγσίηθπὶ ᾿ΟΥΤΠ 5550. 
Εδγτπὲ Θπΐπὶ, οἱ 1ά δὃχ ἐγδα  οηθ δ ΠῸ5. τιϑήϊιο 
Ρεγνθηῖζ, Ζαομανίαπι οἰιπὶ Μανία ἴῃ νἱ γα ΠῸ πὶ 

Ιοοο ροϑὲ Ῥοιηΐηὶ ραγεπ) Ροϑιυιῖδδοι, ταν ρ "ἢ 

᾿πίθι δὲ ἀΓᾺ ἢ) ΟΟΟΙβι πὴ ἃ Δυπθῖς. [αἶδςθ, νι ἀθ!οοῖ 

ἀσσαδαῖμη ἃ Ρορυΐο, σιοά πὰς γαϊοπε οοπῇγ- 
πιᾶγοὶ Δα γα 116. ΠΠππὰ δὲ ρογηλαπι ἰδοαπἴδίιμι 

5 5 Π1Π), ὙἹΓΡΊΠΘΠΙ ΡΟρΟΥ͂556, πὸὸ Υἱγαί πἰ ταΐδη) 
ὙἹΟ] 556. (εν ἀπέθηι για ἐ55θὲ 7 ἐσιις, ἰπαΐῃ, 

ἐπ Ββοιλίδεπι μά, ἰπ ἀϊοϑτις Πογοαϊῖς γεσίς : 

ἐ0θε Μᾶαρὶ αὮν Ογίεπίθ ϑδπογισιΐ ζογοσοίγ πιάμν, 

εἰϊσεπῖες : {δὶ δδὲ ψιῖ παῖτι5 δοὶ σὸς σμακοτιιηιῦ 

Οδπι5 Ῥογβίοιι πη Μασ, γιϊοϊ παι οπ 15. ἱποδη- 

ΠΟ πὶ Βα ι5 416 δὲ παῖαγα θτι5 γγιιπι αἰ δου ΟΠ ιι5 
ἵπῖθι' 56 Ορροβίεῖ5. ᾿πίθ πεῖ, ἀ6 ὙΘΓΊΙ ΠῚ 5110 Ππηΐ τι πὶ 

Ποπίθπηρ᾽αἰοηΐ νασαηΐοβ. Ὑ]ά θέ" ἀυῖθν ἢ ι}1}5 
γΑΠ οἰ πα Οἢἶδ ῬΑ ΕΟ 5 [556 οἱ Βαϊδαπι, (οὶ ἀο- 
σοΥβίἔιι5 οδὲ ἃ Βαΐας, τἰ υϊ θυπάαπι αἰ ΠΡιι5 ἀἶτα 
15γδ 6} ργθοαγθίιν : 411 δὲ ἴῃ δια ραγαθο]α αιαγία 
ἰδ ὰ 46 Ποπηῖπο ἀϊοῖς : ἤοπιο υἱάεηις, παῖ, 
αάϊϊοπις εἰοφαῖα 7) εἰ, φοἴθτις δυϊοπίίαπι «{{{ἰςπῖ-: 

πεῖ, αἢ 7) οὶ οἱδίονιοπι ἐπὶ σοπιτιῖς υἱάδης : τονό- 

ἰαιὶ οοσιϊὶ ἐ7ιι5. Οειοπάαπι εἰ, οἰ ποι πάπο, ὕεα- 

ἔμπὶ ργιθάϊοο, εἰ πιο ἀρργορίπφιαί. Θείδίιν 
δίοἰϊα ἐα «Ψ}ᾳοο}, οἱ οοτιδιιγσοὶ ἤοηιο ἐὰ Τοναεῖ, 

Οὐδ ΓΘ πὶ Ἰοοῖιπ 7υ(αθαΡ οἵη ἰπαυγογοπι, 

ΤΘΟΟΓ Δ νδιϊοῖ η}} γείθυῖβ, ἀσοθϑϑουπηΐ τἰ ἐἶποο- 

ΤῸΠΕ ἘΠῚ δϑϑοὶ (| παῖμ5. δγαϊ τὰὲχ Τπάφοσγιπι. 
Ἐονίασθο διΐθιη δὲ δάύνουϑα ροϊθϑίαθ ρον Πομϊηὶ 
δάἀνεπίαμ 14πὶ ἀθ ]]ογα οἰδοια, υἱὲ ἀσοπαϊ 
518 Π| ἀδϑί γα 5Θ ΕΠ] Θ ἢ 65, ροΐο ΠΕ. ΠῚ πα σπαπὰ Ππαίο 

τὶ ΒΘ θαπε. Οὐαγο ᾿Ππν ΘΠ ΠῚ ΡΟ ΠῚ ΠΡ ΠΟΥ 115 
ΟΠ] ατῖ5. ἀἀογάνογο. Μαρὶ, σθ πα. αἰΐϊοπα ἃ Προ, οἱ 

Ρογοσγῖ πὰ ἃ ἰοβίαπηθηίο ἃς Γράθγθ, ῥυῖπιὶ πὰ Ὀἰεὶ 
διηὶ ἀἰσπὶ τὲ Δαογαγοηῖ, φαοά ἰπἰπιϊοογιι 

τοϑεϊπιοπία πὲ 46 ἀϊππίογα. Ετοπίηι οἱ Πιδαὶ 
ΔΙΟνβϑθηξ ῬΥΪ πη], 51Π||ΠῈ ᾿ΡΒΟΥΊΙΠῚ ΘΌΠῚ5 ΘΧΟΓΠΑΤΟ 
Υἱδὶ [αἰβδθηξ : ἤὰπῸ γΘΡῸ αὶ δᾶμη σΟΘ Πα ΪΟΠ6 

τοῦτον σταυρώσαντες, ὃν οἱ ἀλλόφυλοι προσεχύνη-- οο1 ΠΌΠ]ἃ ἀεϊπαιπι, Πἰάθπι νοῖαὶ Τοιπὶ ἀἀογαπὶ, αἱ 

σαν. ᾿Επεὶ μέντοι προσέχειντο ταῖς τῶν οὐρανίων Δ δ» 4] οἱ ἀΠῖπο5 διχηξ σο πα οπηπθηῖι, 4ιιοα οτιι- 
κινήσεσιν, οὐκ ἀργῶς ἐθεώρουν τὸ παράδοξον τῶν 

χατ᾽ οὐρανὸν θεαμάτων, ἀστέρα χαινὸν χαὶ ἀσυνήθη, 

τῇ γεννήσει τοῦ Κυρίου ἐπανατείλαντα. 

Καὶ μηδεὶς ἑλχέτω τὴν τῆς ἀστρολογίας χατα- 

» Ἐδιὶ ἰπσοῦ Χριστοῦ, Ψόσοπι υἱτἰπιαπὶ ἴὰ γοΐονὶ- 

Ἰνεὶ5 ΠΠγὶβ ποὰ ἰπ γοηΐπητις, 

οἰἤσαπε 406 ἃ] Θηΐβθηαθ ἀἀογανθγιηῖ. 56 οἰιπὶ 
δηἰμ πὶ ἀΡρΘΙΙογοπὶ δὰ το θϑιϊα πὴ πιοίτι5, πὸ πὶ 
Οϑοϊ Δ η ον. πλΐγιιπὶ {Πα Θ]] πρθοϊδου]ιπι σοΠ-- 
τοι ρ] θα πίαν,, 516}} πη} 50] 1σθὲ πον ἂπι ἴα τι 1η30- 

᾿ϊζαμη, {π|8 ἴῃ Πομηϊηὶ παῖ] ὀχογία [πϑγαῖ. 

6. Νεο αυϊδαιανη ἀρραγαΐαπι ἀβίγοϊοσίς ἰγὰ-- 

« Οάϊοος Οοπιβεβίαπι ταύτης δὲ τῆς. ΑΙ ταύτης 

τὴς. 

δαιιλ. αἴ. 

Νασι, 2ή. 
15.--- τ7. 



Ν πηὲ.21.0.. 

δὸὺ0 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ὈΡΕΒῸΜ 

Βαϊ δα δχονίαπι 516 1185. Θχρ!οαπάππι. Οαὶ Θηῖι 

ϑἰἀ1ι5 παῖδ! πὶ ἴῃ ΠΙΠΏΘΙῸ 5161 4} 11ΠῚ {1188 78 ΠῚ 

ὀχϑίδηι, τθροπαπΐ, Πάλι πὶ Ππᾶπο ψ6] {Π|8πὶ ἤριι- 

γάτη ΡηΐδΠΣ Οαι58 ΠῚ 6556 ΓΘΙῚΙΠῚ, (1188. ΟΠ] 116 1Π 
νἰϊα ἀοοϊάππε : πἰο νΘΓῸ πῖ}}ὰ Θχ 516}}15 4185 78 ΠῈ 

δύαπῖ, παι ν]ταῖθ πὶ ΓΘσΊΔ πη ἀδβσ παν}, ΠΘ]ῈΠ6 ᾿ρ5ἃ 

ΘΧ ΘΟΠΒΙΘΓΑΥ ΠΏ ΠΙΙΠΙΘΙῸ [τ|ξ. Οὐδ ΘΠ]πὶ ἃ}} 1πὶ- 

το σομ [85 σα πῖ, Δ ΟἸΠΠΪΠΟ ᾿ΠηΠ]Ο}}65 βηΐ, 

ἀαΐ πο πΠ ᾿ΡΓΘ αΙΘπιπη Πα 6 Πΐ : 5161} γΘΙῸ “1188 
απὸ ἀρράγαΐί, αὐγαμηιι6 Πα] 556 ν ἀθίι, ΟῚ 
δὲ πηουϑγδίιν, δ βἔανθι. ΕῸ που δὰ5 4υ 61, α1188 
Ἶάπι διιπῖ, {ἰχὰ ΠΙᾺ ΠῚ ΠΟΥ ΘΉ ΓΕ, ΘΥΓΔΠ 65 

νΘΙῸ ΠιΠΊ]ᾶ πὶ ΠΟ Πα 1] οι πε : ΠᾺ ΠΟ Διι6 15 ΟἿΠΠῚ 
ἴῃ 56. ᾿ρϑᾶ {{Ρ 1 ΠΊ 6116 σοΙη ρ]δοίδτιν, δὲ πηοίμμη οἱ 

«αϊεδίθιη, δα πϑιιῖγαβ ρθυ ΠΡ ἸἸχιιθῖ. ΝΠ) τηοΐὰ 

δϑὲ συ άθπι ὁχ Ουθηῖθ πβάπθ αὐ ΒριΠ]θθπι : 564 
516 ΠῚ σαργα Ἰοσπὶ ΠῚ ὁγὰΐ Ῥιιθυ. ΟἸΑΡΙΌΡΙΟΡ 

ῬΡΟίδοι Μαρὶ 4} Ονθηΐθ, δὲ ἀτιοτιιπὴ 5161 5οαι- 
τὶ, σὰ πὰ ῬΘΡν ΘΠΙββθηΐ ἴῃ Η]ΘΡΟβοϊ γ ηλᾶ, τὶ οἰν τα-- 
16} ΟΠ Π6 ΠῚ ἀὐνθηΐι θι10 σΟπία θανιπέ, 11 ΥΘοὶ 
Τα φογιιὴ ἘΠ ΠΠΟΓ ΘΠ ᾿ΠΟΙΙΒβθυ πῇ, ΤΠ 6. οἵη 1π-- 
γΘηΐϊβϑθπς Ζπ6 ΠῚ ΠΡ θα ηΐ, που τι5. οοΠο- 

πορίσαι, ἅπ}Ὸ, {ΠπγῸ δὲ ΠΊγτΠἃ. ΕὈγίαβθ6. Πὶς 

4αοαιιθ ΡΡΟΡθιαπὶ Βαϊ ληὶ 56 1 σα ηΐ, 4] 46 

ΟΠεῖϑίο τα] ϊὰ ργοτα] : Πδομπινθης τοψιΐθνιι τι 

ἰεο, οἱ τιἰ οαζιἶιι5. (λιεῖς κιιδοϊ αὐ διπι Ομὶ 
δοποεϊϊοινιξ 16, ὑθηθαϊοιἑ σι Σ οἱ ἡτιὶ πια οα -- 

εἰ ἐς, πιαἰθαϊοιὶ στιτιῖ. Οοπίαπη ἰσίταν ἀπ ηὶ- 

ταῖθπι γϑσίαηι ΒΟΥ Ρ γα ἸΠἸ0Ὰ} ρΘι ἸΘΟ ΠΟ ΠῚ, ΡΘῚ 

ΤΘΟΙ ΙΓ ΠῈ ῬΒ5᾽ 0 ΠΘ ΠῚ, ΡΘΡ [Δοι!] θη νορὸ Ρ6- 
πράϊοοπάϊ, αἰνὶπιζαῖθπ), ΔΙασὶ ναιοϊπῖο δάμο- 

τϑηΐθϑ, ν ας ΓΘσὶ ΔΈΜΙΠῚ, ν 6] ΠΙΟΡῚ ΓΙΡῸ ΠΥ - 

τ μὰπὶ, νϑ] ας Τ)60 {ππι5. ΟὈταϊονιηξ, ΝΘ 6. ν τὸ 

115 4 αὶ σαι νΊο56 ΘΧΡΟΠτΙΠΣ {1185 δἰ ραν πὶ αἰ πθηΐ, 
1Π 4 ἀϊοθνθ Ἰἰσθῖ, 516} ] πὶ Ειῖ55θ. σοπηθιϊς. σοη5]- 

γ 6 ἢ}... ααΐ πιαχῖμηθ. δ 5 ἢ Ποαμα5. ΓΟριιΠι 

ΒΠΘΟΟΘΒΙΟΠ65. νἹ θην 1π οθ]ο σοπβίϑίογο. Εξ πὶ 

ΘΗΪΠῚ [δ 6 ἸΠΠ]Ο Ὀ 1165 ϑιιηΐ, ἴπ οἰ οι Ἰδοῦ ρίο ἰοοο 

ἴχοῖα ᾿πΠα πη τοπθ. (Οπιδῖω ΘΠ ΠῚ σἶνθ ἔλα 65 

5ῖν 8 50. Ό 65 [θυ ϊηϊ, ἀἴγθυϑοο ἤστιγοθ σιιηΐ, δὲ πὸ- 

πλΐπα ῬΘΟΙΠ να {σαν ]5. ̓ πηροπιιη τι. ΟἸΠΠ ΠΤ 
δυιῖθη} Θα θη] δϑὲ οὐἹθο. (πὴ ΘΠΪΠ ἃθν τοἀππάαϊ 
οἰροιππ. ΤουΡὰ ἢ), ΟΠ Ἰτα γι τι6 ἴῃ φ Π γθιμ [0 - 
δα, δὲ οὰαπὴ αι υ1 ογαβϑιιη δὲ ἂς τυ ᾽ΠῚ 

ἴῃ ἰιὰο ΘΧ μι] το Πο, 1 γ δ] θεῖ πηατθυίαπι ᾿σηὶ ρυδ5- 

« ἘΔῚῚ τὸν τοιόνδε. 

των. 

(ὐὐαῖοος (πη θοῇβίατὶ τῶν τού- 

» ἘΔ} σχύμνος λέοντος. Α οχ υ]τἰπηὰ ἴπ Δἴσς, ἄδοβί. 
- 5ῖο ΟἹ ρου Ποΐ σρεοαηήιτις οἵ τελεῖς. ἘΜ χατὰ τ' 

5. 

ο 

Ε 

ΒΆΒΙΗ ΜΆΔΟΝῚ 

σχευὴν εἰς τὴν τοῦ ἀστέρος ἀνατολήν. Οἱ μὲν γὰρ 

τὴν γένεσιν παρεισάγοντες ἐχ τῶν ἤδη ὄντων ἀστέ- 

ρων," τῶν τούτων τοιόνδε σχηματισμὸν αἴτιον εἶναι 

τῶν χατὰ τὸν βίον συμπτωμάτων ἑχάστῳ τίθενται " 

ἐνταῦθα δὲ οὐδεὶς τῶν ὄντων ἀστέρων τὴν βασιλι- 
χὴν γέννησιν ἐσήμαινεν, οὐδ᾽ αὐτὸς τῶν συνήθων 

ἢν. Οἱ γὰρ τῇ χτίσει συγκαταδληθέντες ἐξ ἀρχῆς . 

ἤτοι ἀχίνητοί εἶσι διὰ παντὸς, ἢ τὴν χίνησιν ἀπαυ- 

στον ἔχοντες" ὃ δὲ φανεὶς οὗτος ἀμφότερα φαίνεται 

ἔχων. χαὶ χινούμενος χαὶ ἱστάμενος. Καὶ ἐν μὲν τοῖς 

ἤδη οὖσιν, οἵ μὲν χατεστηριγμένο: οὐδέποτε χινοῦν- 

ται, οἱ δὲ πλανῆται οὐδέποτε ἵστανται" ὃ δὲ ἀμφό- 
τερα ἔχων ἐν αὐτῷ, χαὶ κίνησιν καὶ στάσιν, δῆλός 

ἐστιν οὐδετέροις προσήκων. Ἔχινήθη μὲν γὰρ, ἀπὸ 

ἀνατολῶν μέχρι Βηθλεέμ. - ἔστη δὲ ἐπτάνον οὗ ἦν τὸ 

παιδίον. Διὰ τοῦτο χινηθέντες οἱ ΜΙ ἄγοι ἀπὸ ἄνατο-- 

λῶν τῇ δδηγία ἀστέρος. ἑπόμενοι, 

Ἱεροσολύμ. οις, πᾶσαν μὲν ἐτάραξαν 
δημία τὴν πόλιν, φόδον δὲ τῷ βασιλεῖ. τῶν Ἰουδαίων 

ἐνῆχαν. Εϑρόντες οὖν ὃν ἐζήτουν, δώροις ἐτίμησαν, 

χρυσῷ, καὶ λιδάνῳ, χαὶ σμύρνη, τάχα ποὺ τῇ 

προφητεία τοῦ Βαλαὰμ. ἀχολουθοῦντες χαὶ ἐνταῦθα, 

ὃς περὶ τοῦ Χριστοῦ τοιαῦτα εἶπεν: Καταχλιθεὶς 

ἀνεπαύσατο ὡς λέων, καὶ ὡς ἢ σχύμνος. Τίς ἀνα- 

στήσει αὐτόν; Οἱ εὐλογοῦντές σε, εὐλόγηντ' ται, χαὶ 

Ἐπεὶ οὖν διὰ 

μὲν τοῦ λέοντος τὸ βασιλιχὸν ὃ λόγος ἐνδείκνυται, 

οἵ χαταρώμενοί σε. χεχατήρανται. 

διὰ δὲ τῆς χαταχλίσεως τὸ πάθος, διὰ δὲ τῆς τοῦ 

εὐλογεῖν δυνάμεως τὴν θεότητα, ἀχολουθοῦντες τῇ 

ροφητεία οἱ Μάγοι. ὡς μὲν βασιλεῖ τὸν χρυσὸν προφητεία οἵ Μάγοι. ὡς μὲν κεῖ τὸν χρ Ξ 
ε Ἔπτῶνν 
ὡς δὲ τεθνηξζομένῳ τὴν σμύρναν εὐμάμον Ὁ ὡς 

" ι 

ἐ Θεῷ τὸν λίδανον. Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐχεῖν τοῖς περι- 
." Ο2 
ἔργως τὰ χατὰ τὸν “ τόχον Θλαρ οὐ λοϑ εἰπεῖν 
ἜΣ: Ξ 
ὑπάρχει, ὅτι ὃ ἀστὴρ τοῖς χομήταις πὰρ ραπλή- 

σιος 
τεῦ 

χᾶς 
ν 

γὰρ 

: “ 
Ἵν), οἵπερ 

δηλοῦντες 

μάλιστα δοχοῦσι βασιλέων διαδο-- 
9 . ἊΝ [ 3, , 

χατ᾽ οὐρανὸν ἵστασθαι. ᾿Αχίνητοι 

χαὶ οὗτοι ἣ ὡς ἐπίπαν εἰσὶν, ἐν περιγραπτῷ 
τεὸς , Ἐν σα 

τόπῳ τῆς ἐχχαύσεως γινομένης. Κομῆται γὰρ χαὶ 

δοχίδες χαὶ βόθυνοι, διάφορα σχήματα, χαὶ προα- 

ἡγορίαι οἰχεῖαι τοῖς σχήματι. Πάντων δὲ γένεσις 

ἣ αὐτή. ερὶ τὴν γὴν 
τοι κ᾿ 5» " 322 ΄ ς ἘΞ . 
ἀὴρ, χαὶ εἰς τὸν αἰθέριον τόπον ὑπερχυθῇ, χαὶ 

ς ΑΥ «"' οἱονεὶ ὕλην 

Ὅνταν γὰρ “πλημμύρη ὃ π' 

τῷ πυρὶ παρασχόμενος τὸ παχὺ χαὶ 

τεθολωιένον τῆς ἐντεῦθεν ἀναφορᾶς, ἀστέρος ἐναργῆ 
᾿ Ἔ Ἰ ξ, 

φαντασίαν παρέχεται. Ὃ μέντοι φανεὶς ἐπὶ τῆς 

ἃ 1τὰ (οήϊοος (οπιθεϑίαπὶ εἰ 4111. ἘΔ οὗτοι τόκον 

ὡς. 
ΕἼΤ ΡΥΙ νεΐογος πὸ ἰς.- Ἑάτα 

πλημμύρας .. «. ἀὴ “Ὁ 
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ἀνατολῆς, κινήσας τοὺς Μάγους πρὸς τὴν ζήτησιν. νοΐ, ἴτα πὶ 516}185 σοπϑρθοῖθπι πιαηἰ ϑϑίιη) νϑ- 

τοῦ γεννηθέντος, πάλιν ἀφανὴς 7» ἕως οὗ ἀπορου- ἀἰϊι. Οὐια: αὐιΐθηη 56} 1 ἴθ Οὐ θηῖθ ἀρράγτ, οἱ 

μένοις αὐτοῖς ἐπὶ τῆς Ιουδαίας δεύτερον ἐξεφάνη, ΔΙαρΟΒ αὐ δινην αι παῖτ5 ογαΐ συογοπάμπιπι Θχοϊτα- 

ὥστε ἀχοῦσαι τίνος ἦν. χαὶ τίνι ὑπουργεῖ, χαὶ διὰ νἱξ, γιῦβα5 ΠΟ ν θαι; ἀοποο ᾿ρ515 ΘΟ Π 5111 ἴποὸ- 

τίνα γεγέννηται. ᾿Ελθὼν γὰρ ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν ρίθιι5 ἀοάϊι 56 ἰϑυιπε ἵπ Ταάαρα σοπορίοἰθπ απ), 
τὸ παιδίον, Διὸ καὶ ἰδόντες οἱ Δ] ἄγοι ἐχάρησαν χα- υἱ ἀἰδοογοηι ο]ιι5 516} οϑϑθῖ, σα αι ἱπϑογνῖγοῖ, 
ρὰν μεγάλην. Δεξώμεθα τοίνυν χαὶ ἡμεῖς ταύτην δὲ ργοΟρίοι" ἥιιθπὶ οοδοὲ ὁθονία, Ὑ θη θη5. ΘΠΪΠῚ 
τὴν μεγάλην χαρὰν ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν. Ταύτην 5161 σιιρνὰ Ἰοοι αὶ ογαΐ ριιθυ. ΟὐΔΠΠ ΟΡ Υ πη 

γὰρ εὐαγγελίζονται τὴν χαρὰν τοῖς ποιμέσιν οἱ ἄγτ ἰἰάπι οτπὶ ν] ἀἴδϑθηὶ 5.6 }] πὶ Μαρὶ, σγαν δὶ διιπὶ 

γελοι. Μετὰ Μάγων προσχυνήσωμεν, μετὰ ποιμέ- ΝΕ ϑαυάΐο πιᾶσπο. ϑαβοὶρίμνι5. ᾿σΊταν οἱ πος. ἴῃ 
νῶν δοξάσωμεν, μετὰ ἀγγέλων χορεύσωμεν, Ὅτι ποίτϊ5. σογά 15. πηασηῖιπὶ {ΠιΔ σαμπάϊαμν. Ηος 
ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτὴρ, ὅς ἐστι " Χριστὸς Κύ- δὀπὶπι σαιάϊιπι ἀππιιπίίαης ΔΠ56}} ρΑβίουθι5. 

ριος. Θεὸς Κύριος, χαὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, οὐχ ἐν μορφῇ ΔαογΘΙηι5. οἰιπὶ Μαρίβ, απᾶ οὰηὶ ρα βΓουθιι5. ἀ6- 

Θεοῦ, ἵνα μὴ διαπτοήση τὸ ἀσθενοῦν" ἀλλ᾽ ἐν μορφῇ Πιιι5. Θ]ουίαπι, ΕὙἸρυἸθητι8. ΟΠ) ΠΡ 6} 15, Ομα 
δούλου, ἵνα ἐλευθερώση τὸ δουλωθέν. Τίς οὕτω νω- παΐίιι5 δε ποϑὶς Ποάϊο ϑαϊναίον, χιιὶ ἐδι ΟἸ]ιγί ϑιιις 

θρὸς τὴν ψυχὴν, τίς οὕτως ἀχάριστος, ὡς μὴ χαίρειν Π)οπιΐπιι5. Τλεις Τοπαῖΐπιις, εἰ ἐἰπιαὶξ ποῦῖς, πομ 

χαὶ ἀγαλλιᾶσθαι χαὶ φαιδρύνεσθαι ἐπὶ τοῖς παροῦσι; ἴῃ (ονπια Πεὶ, πὸ φιοΐ ἐἰθ}}6 ογαΐ, 1ὰ ρϑυΐονγο- 
Κοινὴ ἑορτὴ πάσης τῆς χτίσεως " αὕτη τῷ χόσμῳ ἰἈοοΓοῖ, 56 ἴῃ [Ὀν πιὰ βουνὶ, αἰ 4υοα βουν τα 

δωρεῖται τὰ ὑπερχόσμια " τοὺς ἀρχαγγέλους πέμπει δαάϊοιιπι οταϊ, ἰὰ ΠΠουίαῖθ ἀπάγοι. Οἷμ5 δϑὶ 

πρὸς τὸν Ζαχαρίαν, χαὶ πρὸς τὴν Μαρίαν: χαὶ ΔΗΪπηΟ ἰΐα τουροπεϊ, (1158. ἰΐὰ ἰπογαῖι8, 4] ΠῸΠ 
χοροὺς ἀγγέλων ἵστησι τοὺς λέγοντας - Δόξα ἐν ὅψί-- »»α δαπάθαι, ΠΟ ΘΧϑυίτοι, ποῖ ΟΡ] δοθίαν ργθϑθηῖὶ- 

"15 Ὁ Ῥέϑίθπι {Ππὼ ἐὐθαϊανω ΟΠ πὶ σΟΙΏΠΙΠ6 δοῖ τ στοις Θεῷ, χαὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδο- 
ἸασρΊ τα" σφ ϑϑιϊα τητι πο. ἀγο αη σοῖς. δὰ Ζδομα- κία. Ἀστέρες διατρέχουσιν ἐξ οὐρανοῦ - Μάγοι χι- 

νοῦνται ἐχ τῶν ἐθνῶν " γῇ ὑποδέχεται ἐν σπηλαίῳ: ΓΤίάπι ΠΉ ΠῚ οἱ δα ΔΙανίαπι, αἴάιιθ ἐμογο5. ἀπροῖο- 

οὐδεὶς ἀσυντελὴς, οὐδεὶς ἀχάριστος. " Φθεγξώμεθά υῦπὶ ᾿Πρε τπ|1, ἀπ] ἀἰοιιπε: Οἰογία ἐπ αἰεἰςοἰπιὶς 
τινα χαὶ ἡμεῖς φωνὴν ἀγαλλιάσεως " ὄνομα θώμεθα 419260, οἴ ἐπι τογΓα ρας, ἐπ ἐιοπιϊσίνιι5 ϑότια ϑοίπιτι- 

τῇ ξορτῇ ἡμῶν, Θεοφάνια " ἑορτάσωμεν τὰ σωτή- ἰα5. ἘΧΟΌΡΓΙΠΣ 516}10. ὁ οῖο, Δίασι ργοῇοϊβοιη- 
ρια τοῦ κόσμου, τὴν γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνύρω- [{| 6Χ ΘΟΠΕΡιι5, Γοργὰ ΘΧΟΙΡΙς ἴῃ 5ροίποα. Νϑμιο 
πότητος. Σήμερον ἐλύθη ἢ χαταδίχη τοῦ Αδάμ. 511 4ἱ ποὸπ σοηίεγας αἰϊψαϊἊ, ἤθπμο [8 ΠοπιῸ 

Οὐκέτι, Γῆ εἴ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, ἀλλὰ τῷ οὐ- ἱπργάτι5. Ε]ο(ιια μι" οἱ ΠῸ5 νοσθπὶ ΔΙ πὰπὶ ὁχ-- 
ρανίῳ συναφθεὶς πρὸς οὐρανὸν ἀναληφθήση. Οὐχέτι, 5010 Πη͵5. Ἐδδια πη ποβέγι πὶ ἀρρθ!]θιηιι5. ΤΉ Θο- 

Ἔν λύπαις τέξῃ τέκνα. δίαχαρία γὰρ ἡ ὠδίνασα τὸν Ρ!απίαην., Θ6] ΟΡ Ὁ ΠῚ115 5] ταν τ Πα1, Παία! Θιη 
᾿Εμμανουὴλ, καὶ μαστοὶ οἱ ἐχθρέψαντες. Διὰ τοῦτο Ὁ Πυπιᾶπεθ παίαγο ἀΐδια, Ἡοαΐθ βο αΐα οὶ Αἠδιηὶ 

Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, χαὶ υἱὸς ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἢ πιι]οία. [πὶ ἀἰοὶ πο μοῖοσι, Τ γγα 65, οἵ ἐπ ἰογ- 
τάπι ΤΟνΟΓίοΓὶς : 56 οΌΟ σε σΟΠ]ποῖιι5, δά πηϊ- 

του 5. ἰπ σ απ. 18πὶ ποη Δι Ἰθῖι ἀμ ΡΠ ἴπ5. τ: Ἅπὶ 

ἀοἰονῖνιις ματος Πἰϊος. Βοαϊα δϑῖ θη αι ρ6- 

Ῥοῦς Ἐπιπηαπιιθίθηι, οἵ ἀρογα, “185 Πα ΓΙ νΟΓΟ. 

ἔανα. Ὁ σατιδαπὶ ἤ 67 παΐιι5 ὁσί πος, οἱ ΠΣ 

ἰαίπι5 δ5ί πιονῖς, οἰ 15 ἐπιρθγὶ τ δΙ ΡῈ Γ᾽ ἰλιπι ΘΓ Μ ΤΙ, 

ἐ͵μ5. ἘΠΠΟΡ σοῖς ΘΟ πηθιιπη, δὲ Ἰηθὴ5. [ὉΠεϊ5 ἴῃ 

ΠΙΟΓΘΠῚ 50 ΔΓ} : 564 οχίσιια ᾿ἰπσιια οἴ βογπιο π6- 

ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὥμου αὐτοῦ. Θάλλει μου ἡ καρδία 
καὶ πηγάζει μου ὃ νοῦς, ἀλλὰ βραχεῖα ἣ γλῶσσα 

χαὶ ἀμυδρὸς ὃ λόγος, ὥστε τοσοῦτον χαρᾶς μέγεθος 
» τ τ “- ι ’ 

ἐξαγγεῖλαι. Νόει μοι θεοπρεπῶς τὴν ἐνανθρώπησιν 

τοῦ “ Κυρίου. Ἄχραντόν μοι νόει χαὶ ἀῤῥύπωτον τὴν 
θεότητα" χἂν ἐν ὑλιχῇ φύσει γένηται. Τὸ ἐμπαθὲς 
διορθοῦται, οὐχ αὐτὴ τοῦ πάθους ἐμπίπλαται. Οὐχ 

δρᾷς τουτονὶ τὸν ἥλιον χαὶ ἐν βορθόρῳ γινόμενον, " ΠΕΡ 
καὶ μηδὲν μολυνόμενον, καὶ ῥυπαροῖς ἐπιλάμποντα, Ὁ ΒῸ5 ἃ ταπίδπι ραν] πραα τἀΐ ποπὶ ἀππιιπτῖαπ- 

ἄδην. Οὐσία, μι], αὐ Πριπὴ ἐἰθοθῖ, ἱποαγπαιίος- " »" » ᾽ “," » , ᾿ ἢ 
χαὶ δυσωδίας μὴ ἀπολαύοντα; "1 οὐναντίον μὲν οὖν 

πθη Ἰ)ονΐηϊ. Οὐσία. τ] αν! αἴθαι ᾿πιθηϊο- ἃ ἡ - ᾿ Η »" » - , 
οἷς ἂν διαρχῶς δμιλήση τὰς σηπεδόνας ἀναξηραίνει. 

τ κω "Ὁ "» " ᾿ ᾿ - ΠΝ 
Τί οὖν φοδῃ περὶ τῆς ἀπαθοῦς χαὶ ἀχηράτου φύσεως, Γαϊδπι. ΟΠΊ ἰδ 116 Ἰα] 15. Ῥυνᾶπ), οἰδὶ ἴπ [ογγο πα 

΄ -ν» - » τῷ - . οὲν μή τινα χηλῖδα παρ᾽ ἡμῶν ἀναμάξηται; Διὰ τοῦτο παῖιγα ἱπμαθίίαι, Ἐπιδπάαιὶ «πο νἱεϊοϑυμ ὁϑῖ, 

ἃ 815 ὕπὶ5 Οοἶοχ Οομθοῖ, ἘΔΙΕῚ ὅς ἐστιν ᾿ησοῦς Χρι- τινα καὶ ἡμεῖς. 

στὺς θεὸς χύριος, χαὶ ἐπέφανεν. Ὁ Τὰ Ἰῖργὶ Οοπιροῆείαπὶ. ἘΔΠῚ χυρίου ἄχραντον, καὶ 

» 9ῖς. Μες, (οι εῆοίαπϊ. ἘΦῚ φθεγξώμεθα οὖν χαί νει οι τὸν θεότητα ἀῤδύπωτον. 

Μαι]ι.5.0. 

1μις.2. το. 

Ζωε.5.τι. 

Ῥεαὶ. τιῇ. 
27. 

Ζμςε.λ. τή. 

ὅεη. 3.10. 

ΤΠϑίάν. τό. 

Ετα. 9. 6. 



Ζπε.τ.28. 
“ριώςν. ἠή. 

{πος 

“8. εἰ 

4.35. 

δὺδ ΟΡΕΚΌΝ 

πῸπ ἰρδὰ νἱτο ἐπαρίθιιν, ΝῸΠ ν] 465 πιιπὸ 5016 Πὶ 
οἴΐαηι ἴπ σα ΠῸ ψϑυϑαγὶ., δὲ [Πη6Π ΠΙΠῚ] ΔΟΟΙΡΘΓΘ 

Ἰῃ ΕΠ ΠΊΘ ΠΕ, ̓ ΓΘΠΏ (116 ΒΡ ἰ 15 αἰΓα! σθυθ, οἱ τὰ- 
ΤΏ ΤΥ ΘΟΪΘΠ 85 ῬΑ. ΠΟΙ ΘΠ. ΠΟ 6556 2 [Πη0 γ61Ὸ 
ΘΟΥΤΙ ΠῚ {Π]0115 εἶπ ΤΠ ΠΙΟΓΑἴτ15. ΓΘ ρα ΓΘ] Π ΘΠ} 

ὀχϑίοοσι, Οὐ]α ἰρίταν παῖ δθ οἱ {185 ομηηὶ Α[{6- 
Οἴοπ6 ἃς ΘΟΡΡΙΡ ΟΠ 6 νασαῖ, {ΠΠ|65,. ΠΘ ({πᾶ4Π} ΘΧ 
ΠΟΒῚ5. πιδοιαπ σοηίγαϊαι ἡ Ργορίθγθα Πδ 15 δϑῖ, 

αξ τὰ ρον 14 χαρά ΕΠΡὶ απο οϑῖ, ΘΧριυ τ 015. 

Ῥγορίθυθα δά θβοῖτ, ἀξ τὰ σΟΠβιιθι ἀ1π6 δἴαι8 

ΠΘΟΘΒΒΙ ΠΠἸπ6 οἰ οῖαγθ οἱ [τη] 15. Ὁ δἰ εἰτπ41- 

ΠΟΠῚ ΠΟΙ ΓαΓ15 δὲ ἁΙΠΟΥῚ5 οὶ πη Ποπηῖπ65 ! Ὁ} 4ο- 

ΠΟΥΩ πὰ σ Π] τα Ἰπ θη ἢ θη ΠῸΠ ΒΔ ΡΟ Πη115 θ6Π6- 

ἌΡΡΕΝΘΌΙΧ 

[δοϊθπεῖ : ΟΡ ἱπσθηΐθιη. Πουὶ θηἰσ πἸ αἴθ η.., ἙΘΡν] 

6715. 6556 πο πιηλιι5. Ὁ ᾿πσγατὶ ἀπ] πη νἸτππι τὴ 1Π|51}]-- 

51ΠῚ ΘΓ Ῥγάνιη). Αἀονὰπι Μασ, δὲ ΟΠ Ἰβιϊα Πὶ 

᾿πααϊγιιπὶ «αοιηοίο ΤΠ διι5. 1η ΟΔΡΠ6 5115) δ. 08} 
ΘΑ Π6, Θὲ ὈΓΠῚ ἀΘΘΌ ΠῚ ρἴτι5. 518 Ποῖ. ρΘυ δοίι5 
δ ΠΗ ΡΟΡθοβ. ῬΥδ θυ Π  ΠΓ Π ΠῚ" 5116 Π|10 5106 ν- 
ἤπια ἴῃ Ἐσοϊοβῖα Ποῖ, ΒΘ ΠΕ] Ὰ Πλ115. {1180 1. πὶ Πάθπὶ 

ΟΡ ΠτιοΡΘ, 6 ΟΡ Οϑἴτι5 1 ν Θϑ ΓΙ σΘ ἢ [ΠΡ “1186. 51|16η-- 
ΠῸ Ργω θὰ διιπς, Αἀ]αη σα τΘπιθὶ 115 πὶ Το μΪ- 

ΠῸΠ Οπὶ σαι ϊο δχ Ο26}15 βιβοθρονθ. (ρα 

Ῥαβίουν"Ὲ5 βαρ] επεῖα ἱπη]το5, ΡΟΠΕΠ 65. ρΡΟρ Θ Ἰ88 
ἀὍπῸὸ ΟΥ̓ Παῖοβ., ΠΉΠΠΘΙῈ5. [δο |ὰ ΡΥ 585, {11}, 

σαπι ανϊα ἃ δ νῖο]6. ϑἀοοουθίαν σαπάθνο, ΕἸ]- 

ΔΑ ΒΘΙ μή τι6 Θαϑι θη θη 1π ᾿ρ515. ν᾽βοθυῖθιι5. ΤοΔη- 
ποπὶ παρογεῖ. Αππὰ ἀθοαγαθθαΐ ΠυιΠ 1 ΠῚ ΠΟ ΠῚ], 

ΒΙΠΊΘΟΠ 1π Ὁ]Πὰ5 5050] 0 16 Πα... ἴῃς Ῥᾶννο ᾿ηἰλη ἴθ 
τᾶσηαπη Πδὰπὶ ον ηῖοθ, ΠῸη 4τιοὰ νἱἀθθαπὶ 

ΘΟΠ ΘΠ ΠΘηΐ65, 5644 αἰ ν᾽ ΠῚ 115 ΠΡ 5115. ΠΙΔ] Θϑία [6 ΠῚ 

φοἸ] αι ηῖοθ. ΝᾺΠῚ νἱγ 5. ἀἰνπα Ρ6 Δ ΠΙΙΠῚ 

ΘΟΡΡα5. «ὰϑὶ ΠΧ Ρ6Ρ ν᾽ Γγδὰ5. ΠΙΘΙΏ ΠΤ Πᾶ5. ἃρρᾶ - 
γοραῖ, 115. Ζιὶϊ οοι]ο5. σον ἰβ Θχραγραῖοβ παρ θαπὶ 
ΔΓ ΘΟ ἢ 5. : απ. ΔΕ ΡῈ5. ΓΙ ΠΔ ΠῚ ΠῸ5. ΖΠΟ΄τι6. ἰπ- 

Ὑ ΘΗ ΔΉ, γοίθοία ἔλοΘ 5] ΟυἸαπὴ ΤΟΤΏΪ ΠῚ Πιι51 1Π 

5ΡΘΟΌ]Ο οΟΠτ ΘΠ 65, τ ΘΓ ΡΒ] ἐΡΑΠΒΓΟΥΠ]ΘΠΊ1) ἃ 

Θ]ονῖα πὶ Θ]Ου απ, σρατα οἱ θοπΙ σα ταῖθ ΤΟ Ϊ ΠῚ 
ποϑιγὶ 91651 ΟΠ Ιϑιῖ, οὐ σ]ονῖα οἵ πη ρου πὶ ἰπ 

5θο] ἃ 5 ΟΟ]Ο τ. ΑΠΊΘΗ. 

ἃ δῖο ἀμ αὶ ἀπο ΠΡνὶ ργωῖον (Ομ )οβίαποβ. [πὰ 

5. ΒΑΒΙΠῚῚ ΜΑΟΘΝΙ. 

ἐτέχθη, ἵνα σὺ καθαρθῇς διὰ τοῦ συγγενοῦς. Διὰ τοῦτο 
ΨῬ» [-} ἣ᾿ -- , τ Ὁ 

αὐξάνεται, ἵνα σὺ διὰ τῆς συνηθείας οἰχειωθῆς. Ἂ 

βάθος ἀγαθότητος χαὶ φιλανθρωπίας Θεοῦ ! Δι’ 
τς ΟΊ » - . “- ὧν 25 , ΠῚ ὑπερδολὴν δωρεῶν ἀπιστοῦμεν τῷ εὐεργέτη " διὰ 

τὴν μεγάλην τοῦ Δεσπότου φιλανθρωπίαν πρὸς τὴν 
Ὁ , ΟῚ ΄ ΕΥ̓͂ Ὁ ΕῚ , Ψ' λ 

δουλείαν ἀφηνιάζομεν. Ὦ τῆς ἀτόπου ταύτης χαὶ 

πονηρᾶς ἀγνωμοσύνης! Μάγοι προσχυνοῦσι, χαὶ 

Χριστιανοὶ συζητοῦσι, πῶς ἐν σαρχὶ Θεὸς, χαὶ πο- 
“Ὁ , Δ ΕἸ ΤᾺ “ “ἃ ΠΣ Ἁ « 

ταπῇ σαρχί᾽ χαὶ εἰ τέλειος ἄνθρωπος ἢ ἀτελὴς ὃ 
ΓΝ 7 

προσληφθείς. Σιγάσθω τὰ περιττὰ ἐν ᾿Εχχλησύχ 
Ὁ " Δ Θεοῦ δοξαζέσθω τὰ πεπιστευμένα - μὴ περιεργα- 

ζέσθω τὰ σιωπώμενα. ᾿Πἰχείνοις σεαυτὸν ἀνάμιξον 
“- ἌΚΎΊΑ, προ [5 9 τσὶ ἘΝ ΈΝ οσΣ ᾿ Κύ 

τοῖς μετὰ χαρᾶς ἐξ οὐρανῶν ὑποδεξαμένοις τὸν Κύ- 

ριον. ᾿Εννόησον ποιμένας σοφιζομένους, ἱερεῖς προ-- 

φητεύοντας, γυναῖκας εὐφραινομένας, ἀὅτε Μαρία 

χαίρειν ἐδιδάσχετο παρὰ τοῦ Γαύριὴλ, ὅτε ᾿ἔλισά-- 

ὅετ ἐπ᾽ αὐτῶν εἶχε τῶν σπλάγχνων σχιρτῶντα τὸν 
602 Ἰωάννην. Ἄννα εὐηγγελίζετο, Συμεὼν ἐνηγχαλίζε-- 
Α Ξ ἜΓΡΕΠΙ δος τς Ν ἐπ 

το, ἐν μιχρῷ βρέφει τὸν μέγαν Θεὸν προσχυνοῦν- ΡΟ ὁ 
- ΄, - δ᾽ Α - 

τες᾽ οὐ τοῦ ὁρωμένου χαταφρονοῦντες, ἀλλὰ τῆς 
, 

θει 

᾿Εφαίνετο γὰρ, ὥσπερ φῶς δι᾿ δελίνων ὑμένων, διὰ 

τὶ - ᾿ ’ πὸ δ - 

τητος αὐτοῦ τὴν μεγαλωσύνην δοξολογοῦντες. 

᾿ΝΝΝ : ᾿ ἊΝ - Ω 
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἣ θεία δύναμις, διαυγά-- 

- δὴ - 
ζουσα τοῖς ἔχουσι τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς χαρδίας χε- 

χαθαρμένους ᾿ μεθ᾽ ὧν χαὶ ἡμεῖς εὑρεθείημεν ἄνα- 
τάχ 

χεχαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου χατοπτρι- 
τὸ ἡ μυτὸ 

ζόμενοι, ἵνα χαὶ αὐτοὶ μεταμορφωθῶμεν ἀπὸ δόξης 
- ΝΣ , Ἁ , - γ- , φὰ 

εἰς δόξαν, χάριτι χαὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
3 - τΑνζὰν - - »Ὕ"" ν Ἀ , ΕῚ Ν 
Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς 

Β αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

νυ] ραιῖς ὅτι Ὀ15 Ἰοσιταν ᾿γὼ ὅτε. 



ΠΟΜΠΙΑ ΡῈ ΡΟΕΝΙΤΕΝΤΙΑ. 500 

ΟΜΙΛΔΙᾺ ΠΟΝΙΤΙΑ 

Περὶ μετανοίας. Πὲ Ῥαπῖϊομίϊα. 

Ἡῶν τὴν μετάνοιαν ἀναιρεῖν τολμώντων τὴν τ. Αὐνόοραπεῖαπι δου απ 4 ρα Πἰ [ΟΠ απ 6 Π16- 
ἀλαζονείαν μὴ ἐνεγχὼν ὃ τιμιώτατος ἀδελφὸς, ἀΐο τ0]]ογὸ ἁιιάθηϊ, Πποὴ [δυΘη5 [ΓΔ 10} οὐϑονναπῖα 

δεύτερον ἡμῖν ἐπίταγμα προσέταξε, τοῦτο τὸ ὕπερ- οπηηὶ (ἰπ: Πἰβδί πιιι5,),. ΔΙ ΓΘ αι πὶ ΠΟ] 5. πιὰ ηἀδίιπι (6- 
ἤφανον βλέπων, σώφρονα δὲ τοῖς ἀδελφοῖς δε-. ἐπ, αὶ Πὰς σι ρου ῖα σοηδρθοία μυιάθητοπι ἀθχ- 
ξιὰν ὀρέξων εἰς μετάνοιαν. Χρησιμώτατος δὲ δ ττὰπὶ {γα τ]} 15. δὰ ρα πἰτομεαπι Ρογγοχίς. ΠΙῸ 

λόγος ἀνθρώποις ἐστίν. ᾿Ανθρώπων γὰρ οὐδεὶς ἀνα- ΟδΔυΟΠῚ 56 ΓΠ1Ὸ που πη θιι5. υ{{Π|55΄ πλῖι5. Θοῖ, ΝΘ ΠΟ 

μάρτητος. νι γὰρ μαρτυρεῖται, ὅτι ἁμαρτίαν Ὁ φηΐπι ΠΟη]Ὸ 5'πὸ ρθοοαῖο 6ϑῖ. Νὰπι ἀδ ἀπὸ ἰο511-- δια, 53,9. 

οὖχ ἐποίησε. Λέξομεν οὖν περὶ μετανοίας ἐκ Πα-ὀ τηοηίτιπι ἀ[Γον ταν, αι ροοσαίι. ΠΟῚ [σου . 

λαιᾶς τε χαὶ Καινῆς. Οὗτοι γὰρ τῆς ᾿Εχχλησίας Ιοθιλι5. ἰσίτανῦ ἀ6 Ῥαπἰτθητῖα, οἴπὶ ΟΧχ Ὑ οΓοΥῖ 

θησαυροί. Συνιστῶμεν δὲ μετάνοιαν, οὖχ ἅμαρ- τὰ) ὁχ Νόνο Τοβίδιπμοπίο. ΗΠ θηΐμι {Π|6 5800} διπὶ 

τίαν ἀδελφοῦ προτρεπόμενοι (οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἐλπίδι 1οο]οδῖα᾽. ΟΟμπηπιθπ ἀδιηι5. ἁαῖθηι ΡΟ ΠΙἐΘΠ Δ ΠῚ, 

μετανοίας βουλόμεθα ἐφ᾽ ἁμαρτίαν ἰέναι τὸν ἅμαρ- πο ΄ιιοά ροοσαΐνη [ὙᾺ115 ῬΡΟΠΊΟν ΘΔΙι5 (5᾽ 4]- 

τήσαντα), ἀλλ᾽ ἀναστῆσαι τὸν πεσόντα σπεύδοντες. ἀφηι πο᾿τιπιιι5. ρΘοσαῖο θη. 'π ρΘΟσδίιΠ) 5ρ6 ρα»- 

Ἢ γὰρ παρὰ τῶν ἐναντίων εἰσαγομένη ἀνελπιστία πἰιοπιϊα: το γ0), 5οὰ ἀυοά Ἰάρϑυμη δι θα μηι5 
τὸν ἅπαξ πεσόντα συνειλεῖσθαι τοῖς ἁμαρτήμασι ονίρονο. ΠΘΒρΟΡ 10 Θπὶ πη) αι αν ἀἀνουθαν δ ἴῃ - 

προτρέπεται: ἣ δὲ προσδοχία τῆς μετανοίας τὸν [ΓΟ πιο τι, Θιιπὴ τι] 5616} [ὩΡ5115 6δὲ 60 ἱπηρ6}}1}, 
πεσόντα ἀναστῆναι χαὶ μηχέτι ἁμαρτάνειν προς. τι 56 ἴῃ ρδοσαι5 ν οἱ αἴθ : ΡΟ ΓΘ ΠΕ165 νογῸ ὁχ- 

τρέπεται. ίνες δέ ἐσμεν τῷ Θεῷ νομοθετοῦντες; δρθοίαιίο ποιλξποηι Ια ρϑιιηι ἃ 5 ρρθηάιηι οἱ δά 

Ἰθούλεται ὃ θεὸς ἀφιέναι" χαὶ τίς ὃ χωλύων ; Ὅτι Ὁ ἀπηθΠ 115. ποη ρϑοσαπάππι ᾿ηϑεῖᾳαι. Οὐ ν6.Ὸ ΠῸ5 
α ἡμεῖς λέγομεν, οὗ τί ἐχεῖνοι τολμῶσιν, ἀλλὰ τί διιπλι5, αἰ 60 ἰθσθπι ΠΡΟ Πδηλ5} ὙΠ: Ἰλοιι5 

δ Θεὸς προστάσσει. Μὴ ὃ πίπτων οὖχκ ἀνίσταται; ἀϊιηἸοΓ ; Θο΄υῖ5. ὁδὲ αὶ ῬιΌΒΙ θοαὶ ἢ. Νὸβ ἀϊοὶ- 
᾿Αντιφθέγγονται τῷ Θεῷ. Ὃ πίπτων οὐχ ἀνίστα- πιῖ5, ποὺ 41 1} ἁυιϑῖπι, 564. ψιιοὰ Τγοιι5 ργῶ- 

ται. Οὐχ ἔπεισέ σε ψιλῷ ῥήματι, πείσει σε δι᾽ ὑπο- οἰρίαϊ. Μιυπηια ψιὶ σαάει, ποτὶ τ διαὶ ἢ ΟΟῊ - σέγειι 8. ἡ. 

δείγματος ἐναργοῦς. Τί γὰρ οὕτως ἄπλυτον ὡς ἰνδάϊοιπὶ Προ. Οὐἱ οαάϊε, ποῦ τοϑιγσῖ, ΝΟῸΠ 

χόχχινον; τί δὲ λευχὸν παρ᾽ ἡμῖν ὡς χιὼν, ἢ ὡς δδάπχῖξ τ6 τοπαὶ νοῦροὸ αὐ Πάθηι Δ ΠἸ)οἰα πὶ, 

ἔριον καθαρόν; Φησὶν ὃ ταῦτα πλάσας, ὅτι ἐὰν γέ- αὐάιποοι τὸ αὐ ογοάοπάιιπ), Θχ θη ρ]ο οανο. Οὐά 

γωνται αἵ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς τὰ ἄπλυτα χρώματα, Θηϊπὶ ἴτὰ Ιαπτπ αἰ {ΠἸοῖ]6 οθὲ αὶ σοσοίϊπιμ} «αἱ 

εἰ λούσοισθε, μεταπίπτει εἰς χαθαρότητα χιόνος. ΨΘΙΓῸ ΑἸαιπ ἀριι ΠῸ5 τ ΠΧ, ἀὐ Ὁ Ιᾷπὰ πη α 9 

Ἀλλ᾽ οὐ μετὰ τὸ βάπτισμά ἐστιν αὕτη ὁ ἄφεσις. ὈΪοΙ͂Σ τ πηθη αὶ πο σοπά 1: : 51 Γπουῖηι ρθὸ- 

Ἐπε γὰρ, φησὶ, Λούσασθε, καθαροὶ γίνεσθε. Γοῦτο οαϊὰ νον γ ]α 1 οΟ]ο 5, (αἱ δ᾽ εῖ ΠΟ ᾿Οϑϑιηΐ, 

δὲ μάλιστα, παρ᾽ ἡμῶν εἰ ἠτήσασθε, ἠδυνάμεθα Κὶ 5ὶ τπηοο Ἰαν θη ηΐ, ἴπ πἰν 15. ρα Γαΐ θη] ἐγ Π5 θη}. 

ἀπὸ Γραφῆς δεῖξαι, ὅτι μετὰ τὸ βάπτισμά ἐστι Αἴ Ροϑὲ Ἰνα ρυἰδιλαιι. ΠΟ. Θὲ Πθθο γΘηλΐδϑίο, Ὀἰχὶϊ 

συγχώρησις. Οὐ γὰρ τὰ εὔκολα δεῖ ἐχλεγομένους δηΐτη, ἰπαυῖ, αναπιῖσιί, ταιιπεϊ ὁείοίο. Αἰααΐ ἐφα.τ,τ6. 

ἀντιλέγειν, ἀλλὰ πρὸς αὐτὰ τὰ δοχοῦντα ἰσχυρὰ ἐν πος πηαχὶπιθ, δὶ ἃ ΠΟΡΪ5. ῬΟ 556 115, ΡΟΓΟΡ Π115 ΟΧ 

τῷ ἐναντίῳ λόγῳ διανίστασθαι. Ἐφ᾽ ὅσον γὰρ τὰ ϑουῖρίανα οδίθπάθυθ, νϑηΐδη 50 ΠΣ ἂς ΓΘῊΪ5- 

ἀντιπίπτοντα οὐχ αἴρεται ἀπὸ τῆς ψυχῆς, ἀνίατός 5 ΟΠΟΠῚ 6556. ΡΟϑὲ Παρ 5 πα. ΝΌη Θηΐηι Ορογίοι 

ἔστιν ὃ χάμνων. ἴϊὰ οοπίγαάίσονο, τς (ΔΟ]]Π1ὰ 50] 5 Π}ῖ5 : 56 δ- 

ΨΘΥΒ.15. δὰ ἥτι:0 να] τἀ νιάοπειν, σΟΠ γαυο 50 - 

ΠΊΌΠΟ 681 ᾿πϑινσθηάιιη). ΤλιιπῚ ΘηΪ πὶ Οἰ 5ἰδιο πτϊα 
ἃ. ἀΠῖΠ]Ο. ΟῚ ἈΠΊΟΝΘΠΓΕΓ, ΟἸΓΑΡῚ ΡΟ Ρ ΠΟῚ 

Ῥοϊοϑί, 
Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐχ ἔχει χώραν γλυχαίνεσθαι τὰ 2. 8504 ΟΠ ΠῚ ΓΘ 115 58 [515 1Π 6 ἢ} 1115 ΠΟῚ 

Α. Ομ ἤ δια. ρααται ΡΟ λιι5. Ἰοσομάζιιπν. ο550. διύτι ἦν, ἱ τ, ψιαργομίον εἰϊοίπειις πο, οἴο, 
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ἄαταν ἀι]οοβοοπάϊ Ἰοοῖι5..,. ποϑάϊιθ πτιης ψοηθὰ 
ῬγΟΓ νυ λ5. ὁχ θιονῚ Τοβιαηηθηῖο : ΘΓ ΘΓΆΠΉ 115 

ἀπ ὁρροόπαηι δάνθιϑιθ Θὰ {π|8 ὁχ γον ἀἰ- 

οαπτι. Αι Θηΐπὶ {πο 51 ἀπὲ Βουνατουβ ρᾶ5- 

5οηθη,. ΟΠ δ τὰ Π] δᾶ σον 1116 5 ἢ σαι 5 ΡΙῸ ΠΟΡῚ5 ὕθή 
Α 

ΘἰΠπ θροῦν", φαϊἀρίαμη οχ  οιουὶ Τοβιαηθητο 46 

Ραπιιθαεῖα. ΠΟ 15. ἸΘΘΘΥ Π5, ἀϊοϊπλι5. ἴῃς Ὑ ΘΓΘΙῚ 

Τοβιαιη θη [556 ῬΘοσαία. ΡΘΗ 551, 566 ἴῃ ΝΌνο 

ῬΓΌΡΙΟν Ρ 55] ΟΠ 6 νΘηΪΔ ΠῚ ΠΟῚ [ἀπ Π}. 51 νΘΙῸ 

δχ Νόνο οβίθῃ ἀθυϊηλι5. ΘΕ ροϑὲ θα ΡΠ 5ηλπη οἱ ϑΡὶ- 

ΥἾτι5. ραν οΙρα ΟΠ θ ἢ}, 411 ρΘοσανουτ., Θαηὶ Ρ6»- 

Πἢ ΓΘ ητα5. θΘπμΘἤοῖΟ. γΟνΟΟΔΡῚ ,. Ρ]ὰ ΠῚ. δὲ ἰὰ ρ 55 

ΡΠ το μεἶ8 Ἰοοιιη] 6556. Θυϊα πὴ Ροϑὲ ῬΑ ΙΒ. 1117 

ϑίσάιιο θὰ {8 ἴῃ Ὑ διου Ἰοσιμτ, ΤΌ] ἀιιοῖο- 

γἸτατοι {πὸ ἃ ἀδιυπθπαμι. ρα πο πταπὶ Πὰ}06-- 

Ῥππι, ΑἸΙΟ ον νας αττθπίος : πη 46. οἵ συαν]ονα 
δι ηρο,, τ 56η161 ἰαρδὶ., ὁοποθρία 508ὲ Ροπὰ, 

παι αιαα ταν) π΄ ρϑοσαῖο, ΡΟ ΠΘΆΠ115.. ΝῸΠ 

ΟΡ Ἰ511 οἱ ρου ΘΧ Πρ] πὴ ̓  ΓΟ] πὶ, 16 οὐ 8 

Ταγαπιθηῖο. Π οι: Ποῖ : ἤῖνο 680. εἰϊοῖε ])οιηῖ- 

σις. ΟΟπν Θηϊ ἀαΐθιη Π6ὸ ποὸ 5] να πάη. Οἷο- 

Πα. ΘηΪΠ). πῸπ Πα 6] αϊ ΠΙΔ]ΟΙ ΠῚ 56 ΠΊΘΙΪθ050., 

7αγαι αὐπῖθαν. ργορίον ἱπουθ α] 16 η} δουιτηὶ (πὶ 

Ραπἰθηταμ. ἃ ο θη , Κἤνο πὸ, εἰϊοῖς Π)οτηῖ- 

χειι5. 561 Ποιλο ΡΒ ΘΡΡΘααν, ΦΠΟ Πα πὶ ποἷο ΠΊΟΥ- 

θην μοοοαίογὶς,, 56 πιαδὶς τι ὁοπνθγίας θὲ 

υἱναῖ. Οὐἱ νῖνῖϊ, νίνθρα ἴ6 να}. ΤᾺ Π6 ΘΕΠΔ Τὴ ΟἸΠΠῚ 

Τθιις. 1πιραΐ, ᾿πα]σητι5. 65 αἱ ορθάδιαν " ΝΘ ήτ6 
νοΡΡο, πθ΄ π6 ΘΧ θη }0}]0, ΠΩ Ππγιηθ πἴῸ οΥ 415 ἢ 

Οὐδ [οιϊ5.. ΝΊΠΙνΘ ονοῦδὰ ΠΟῚ δϑῖ : Θοὶῖ ΘΠ]ΠῚ 

Ραπιτοηιίαιη. Ενθυθα Π]. ΘΔ ΠῚ ΠΟ [556 ᾿πάϊσπ6 

ἔδυοθαι ῬυΙΌΡΠοία : ὁπαΐα δὲ οποι)ἶτα. Ἐχοιιβαξ 

56 {Π0ῸῚ. π πιο ΠΟΥ 5 ΘΙ ΠῚ 6556 ΟΠιιπη. Ὑ ΘΡΘΟΥ διι- 

᾿ ἴθ Π6 Δι 15. ἃ]} ρ50 : «10π| Θοιεἶπι5 ἔπι 5 τι ταπι 

ν φιῖα ὁ50. θοπιις διεηι ἢ Οὐι]5 ΠΙΔΡῚ5. Πρ 115 

πο Αὐτν ἀθβουῖρίια. οϑιῦ γοῖαι ἸΘσθπ 5 

Ἰοσιιον. Ν ἸΠπΘ ΠῚ ΡΡΘΘΓΘΡ ΛΘ] 4τιὰ5. ργθθ 5, 40 ΠΏ1ΠῸ 
Οοοἶδο, ΓΆΡΙΠ : ἀθβοθπα!ς δὰ Πουθάϊι πὶ σαρίθη- 

ἄσπιη : ἀοβοθπα! σαιάθηβ. Ονίαπν νη «αὶ {γἰ-- 
δ[ἰὰπὶ που γοῦ, 4] Θιι πη) γα ανσιθνοῖ, ΡΙΌΡΠοῖα 

ΠΟῊ ΤΠ ο.15, 5641 νοι: ᾿ανοθη5. Ρ]Ὸ- 

Ταἴὰ 

56 ΠΓΘ 115... ΤΠ 110 δ σοι 1. ΘΧ τ Ομ] ΠΠ1Π}. θουὶ- 

Ραμ δϑὲ Θηΐπὶ ἀιιο ᾿ρ56 ρΡΟρ]ιθία, {πὶ αὐ 5θη- 
τοπτῖα πὶ ἀἸσθ πη Δ}} τη 55115 [πϑυαΐ, ἰθὺ ἃ Ὅθο, 

Οὐνοηΐαμη. Ρυδοδῖιβ. Θὲ Ἀοθδα}}, νϑυϊτιι5. τη] ἢ 5, 
ΠῸΠ ἰπ᾿ ᾿ρϑ115 ἀἸοΡθι5. ὀυιπὶ {πὸ Αἰχ]. Οὐροῦ 

γοιηθά πὴ. θΟΠιιπῚ ΘΧΟρ αν, ϑαποῖιϑ {6 Τ)ανι ἃ, 
ν6] Ῥοϑὲ ρδοοδίιηι ϑΆ ΠΟΙ 5, ὁχ ἄδοθπὶ ργα- 

νἱάε] σοι, 

πιιηταν! ΠΟῊ ϑαπι, 564 Π)6Ὶ 9 ΠΙΘ ἢ "18 ΠῚ, 

οΘριὶβ τοῖα ἴπ ἀπᾶὰ οαιιδᾷ Ρ Π5 ΘΙ 5515. θϑὲ. Ὁ πο- ΚΕ 
πίδηι ἈΠΟ] Ε  Πλτι" ν 05, ΟΠ τ ΠΣ [Δ 1 ΟἸαν τ5. 

5. Πρ. ταν ἘδοΙαν. οδὲ. Δα] θυ] Π}, οἵ ορθθ, οἵ σοποιρὶ- 
ϑ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΠΚΌΝ 58. ΒΛΑΘΒΙΤΠ ΜΑΟΝΙ. 

- -Ὁ Ν ΠΥ τω 

ἁλυυρὰ, λέγομεν δὲ χαὶ ἡμεῖς νῦν ἀπὸ Παλαιᾶς, 
ν ΠΈΣΕ ΞΥΔΕΣ Ἀρρεδ τ τὴν τρρ να 

εἰπωμεν τι ἄντι Λεγρυσῦ πΓθο τὰ ἐχ τῆς Παλαιᾶς λε- 

γόμενα. Λέγουσι γὰρ ὅτι πρὸ τοῦ πάθους Σωτῆ- 

ρος, πο τοῦ τὸ αἷμα τὸ ἅγιον ὑπὲρ ἡμῶν Ἐχχυθηε 

ναι, ἐὰν ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς ἀναγνῶτε ἣμιῖν περὶ με- 
Ξ' ΄ῳ - τανοίας, ἔγομεν, ὅτι ἐν τῇ Παλαιᾷ συγκεχώρηται: 

ἐν δὲ τῇ Καινῇ διὰ τὸ πάθος οὐχ ἔσται δυγχώρης 

σις. ἀπὸ τῆς Καινῆς δείξωμεν, ὅτι καὶ 
Η Ω ι ᾿ ἘΣ , 

μετὰ τὸ βάπτισμα χαὶ μετάληψιν τοῦ Πνεύματος 
ἔ ᾿ : Ν 

ἁμαρτήσας τις ἀναχαλεῖται διὰ μετανοίας τὸ χά- 

ρισμα, δῆλον ὅτι ἔστι μετάνοια τοῖς παραπεσοῦσι 
. τ ρει  Ὑ τς ἀρόγό σεις Ἐπ ΓΝ 

χαὶ μετὰ τὸ βάπτισμα" χαὶ τὰ ἐν τῇ Παλαιᾷ ἔσται 
δ πον βίος ; ἢ 

πὲρ τῆς μετανοίας Χχυρια: ὡς προσεχουρι δὲ λέγω" ς 

ὅθεν χαὶ ᾿βαρυτέ ρῶν ἅπτουαι, ἵνα εὐέλπιδες γενό- 

μενοι, μὴ ἅπαξ πεσόντες ἐπιμένωμεν τῷ πτώματι. 

Οὐχ ἐπείσθης αὐτῷ δι’ ὑποδείγματος παριστῶντι, 
εἶ ἐὰ ἐρς ΑνήΣ τς τ Σος ΞΡΡᾺ 

ὅρχῳ πείσθητι τοῦ Θεοῦ, Λέγει ὃ Θεός: Ζῶ ἐγὼ, 
: ἐονς Αὐρνολιν 5. 

λέγει Κύριος. ἹΓοῦτο δὲ ὅρχος Θεῷ πρέπων. ᾿Ἄπει- Υ βίος ἵν 
δὴ γὰρ οὐχ εἶχε μείζονα ἑαυτοῦ, ὄμνυσι δὲ διὰ τὴν 

ἀπιστίαν τῶν τὴν μετάνοιαν ἀναιρούντων, Ζῶ ἐ ἐγὼ, 

λέγει Κύριος (καὶ οὐδεὶς φοθείτω), ὅτι οὐ θέλω τὸν 
᾿ - -“ 4 5 

θάνατον τὸν τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλ᾽ ἢ ἐπιστρέψαι 
: ὙΡΑΝ ἜΡΡΛΒΝ , τ με τὶ 

αὐτὸν χαὶ ζῆν. Ὁ ζῶν, ζῆσαι θέλει. Οὐδὲ ὅτε ὄμνυσι 
ὌΝ ἦ τ δ νος Ὁ 

Θεὸς ἀξιόπιστος; Οὔτε λόγῳ, οὔτε ὑποδείγματι. 
τ τὶ ; ᾿ ᾿ 

οὔτε ὅρκῳ πείθη; [ἔργοις πείσθητι. Οὐ κατεστράφη 
{ ΕῚ ΄ τ 

Νινευί: μετενόησε γάρ. Ἣ ἀγανάχτησις τοῦ προ- 

φήτου, ὅτι οὐ χατεστράφη᾽ ἀνεφυὴ χολόχυνθα. 

᾿Απολογεῖταί σοι, ἵνα μνησθῇς ὅτι ἐστὶν ἀγαθός. 
ξ Ε ᾿ς ἈΡΑ͂Ι ΜΝ 

Δέδοικα δὲ μὴ ἀκούσῃς παρ᾽ αὐτοῦ" Εἰ ὃ ὀφθαλ- 
, ἀμ ΕΘΝ εν οτα δ ρ᾿ οεν ἐνϑο ἔλα τ τ 

μός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι: Τίς 
ἀραιν ΟΝ “ΚΑ ΘΟ. 
ἀσεθέστερος ἀναγέγραπται τοῦ Ἄχαάδ- Ὡς ἀνα- 

, ,᾿ } ΝΣ - ΜᾺ -Ξ 

γινώσχουσι λέγω. Ηρπασε πρὸς ταῖς ἄλλαις ἁρ- 

παγαῖς ἀμπελῶνα, φονεύσας τὸν δεσπότην" χα- 
τς ᾿Ξ " ᾿ ΕΑ ρμς 
τῆλθε χληρονομῆσαι" κατῆλθε χαίρων. Ἀπήντησεν 

τῇ τ " ΠΡ νς φες ΠΡ ΣΆΦΑ 
ὃ λυπῶν, ὃ ἔλεγχον ΠΘΟ ΘΠ: οὐχὶ ἐχθρῶς; ἀλλ 

ὡς φειδόμενος ἀπεφήνατο οὐ τὴν ἑαυτοῦ ἀπόφασιν, 

ἀλλὰ τὴν τοῦ Θεοῦ. Μετὰ τὴν ἀπόφασιν ἐνεδύσατο 

σάχχον, χαὶ ἀποδύεται τὴν δεσποτείαν. Γέγρα- 

ὃ ἀποσταλεὶς ἐπὶ 
΄ 

πται γὰρ, ὅτι αὐτὸς ὃ προφήτης, 
5 κα τιμξς τ ΤΩ 

τὴν ἀπόφασιν, ἤκουσε παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐπειδὴ 
- δ , 

ἐδεήθη ᾿Αχαὰδ, τὴν ἀπειλὴν φοδούμενος, οὐχ ἔσται 
" Ὄ᾿  Ὗν Ἐ! πεν , 

ἃ εἶπον ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ. ᾿Αναγχάζομαι ἐπι- 
-Ὁ - ἡ ς , 

θυμῆσαι καλοῦ φαρμάχου. Δαδὶδ ὃ ὅσιος, χαὶ μετὰ 

τὴν ἁμαρτίαν ὅσιος, τῶν δέχα ἐντολῶν ἐν μιᾷ ὕπο- 

ἔσει τρεῖς παρέθη. ᾿Κπειδὴ ὅμῖ οὔμεν, εἴπω- θέσει θε ρέθδη. ̓Επειδὴ ὅμῖν λαλοῦμεν, 
ἔγονε φόνος, 

Τ 

ἭΜμαρτεν ὃ δί- 
τὰ χαὶ σαφέστερον. μοιχεία, χαὶ 

, ν 
χαὶ ἐπιθυμία ἀλλοτρίας γυναιχός. 

ΕῚ , Κ ς " Ἀ ΓΞ 

ἄνθρωπος, χαὶ ὃ Θεὸς χριτὴν αὐτὸν ἐποίησε ' ΟἹ χαῖος 
τῆς ἰδίας ἁμαρτίας. ᾿Επειδὴ ̓ γὰρ οὐ βλέπομεν δοχὸν 

ἐν ὀφθαλμῷ" ἡμῶν, κάρφος δὲ ἐν ἀλλοτρίῳ, εἰσάγει 

αὐτῷ τὴν δίκην αὐτοῦ ὡς ἀλλοτρίαν, χαί φησιν, 

ὅτι Δύο ἄνδρες ἦσαν ἐν πόλει υἱᾶ, ὃ μὲν πλούσιος, 



ΗΘΔ. 1: 

ὃ δὲ πένης. Τῷ πλουσίῳ ὑπῆρχε πολλά" τῷ δὲ πέ- 

νητι ἀμνὰς μία, ἣ χαὶ ἐν τῷ χόλπῳ αὐτοῦ ἐχά- 

θευδε (τοῦτο δὲ γυναικὸς μυστήριον), μετ᾽ αὐτοῦ 

ἦσθις, χαὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ ἔπινεν. Ἦλθε, 

φησὶ, ξένος τῷ πλουσίῳ: καλῶς δὲ ὅτι Ξένος " οὐ 

γὰρ ἐν τούτοις ᾿εἶχε συνήθειαν ὃ ὃ Δαξίδ, Ἦλθεν οὖν 

αὐτῷ ξένος. ᾿άσας, φησὶ; τῷ ξένῳ ἀφ᾽ ὧν εἶχε 

Οὔσαι, τὴν μίαν ἀμνάδα, φησὶ, 

πάσας θύει. Ὅσον ἂν πέση ὁ ἰσχυρὸς, ταχεῖαν 

ἔχει τὴν ἀνάστασιν. ᾿Αγανακτεῖ ὃ Δαδὶδ, ἦν γὰρ 

Δαδὶδ χαὶ πεσών. Ζῇ Κύριος, ἄξιος θανάτου ἐστὶν 

ὃ ποιήσας τοῦτο. ᾿Απεφήνατο αὐτὸς χαθ᾽ ἑαυτοῦ. 

Ὡς ἀπεφήνατο, ἐφανέρωσεν ὃ προφήτης τίς ἐστιν 

ὃ ̓ἄνθρωπος. Εὐθὺς ἐπὶ τὸ φάρμαχον ἐλήλυθεν " εἶδε τ 

τοῦ πένητος ἀφαρ- 

τὸ τραῦμα" προσέφυγε τῷ ἰατρῶ. Ἥμαρτον, φησὶ, ΑΔ 

χαὶ εὐθὺς ἡ ἴασις. Καὶ ὃ Κύριος παρήνεγχέ σου τὸ 

ἁμάρτημα. " Τί γὰρ βούλει, ἕν ἁμάρτημα λογι- 
“ , Α " ,ὔ ΦῈ) , 

σθῆναι ὁσίοις, ἢ πολλὴν δικαιοσύνην ; ̓ Ιποίησεν 

ἁμαρτίαν, ἀλλ᾽ ἐποίησε χαὶ πολλὰς δικαιοσύνας. 

“Τί δίκαιον παρὰ δικαίῳ Θεῷ, τῶν ὀλίγων μνημο- 

νεῦσαι, ἢ τῶν πολλῶν ἐπιλανθάνεσθαι; στω ζυ- 
- εἰ γον. 

γὸς » χαὶ ᾧ μετροῦμεν, μετρηθήσεται ἣμῖν. Εἰ 

πλείονα τὰ ἁμαρτήματα, ἔστω ἁμαρτωλός" εἰ δὲ ᾿ 
, ,ὔ τω 

πλείονα τὰ δικαιώματα, ἔστω δίκαιος. Εἷς χαὶ εἷς. 

“Τὰ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάντα ἐχ τοῦ πλείονος λέγεται. 

Καὶ τοῦ λευχοῦ ἐστι λευχότερον, χαὶ τοῦ γλυχέος 

εἰς σύγκρισιν ἄλλο γλυκύτερον. Οὕτως χαὶ οἱ δί- 

χαιοίέἐσμεν ὡς ἄνθρωποι, οὐχ ὡς ἣ ἁμαρτία διχαιο- 

σύνη. Ὅθεν ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη ἀχούει" 
ἡμεῖς δὲ μεταλήψε: δικαιοσύνης δίχαιοι. Καὶ Μωῦσῆς 

ἐλάλησέ τι τῇ γλώττη, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπελήφθη τῇ ἵστο- 
, "“Μκ} ε« , .λ νι ΕΣ 

ρίᾳ. Καὶ ᾿Αὐραὰμ. εὑρίσκεται πιστὸς, καὶ ἔστιν 

ὅπου ἠπίστησεν. Οὐ τῶν δικαίων χατηγορῶ, ἀλλὰ 
τὸν Θεὸν δοξάζω. Οὐ προτρέπομαι, ἵνα ἁμαρτήσω- 
μεν. Ἤρεσεν ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ, λέγει ἡ Γραφὴ, μετὰ 
τὸ γεννῆσαι τὸν υἱόν. [Δἰ μετὰ ταῦτα ἤρεσεν, ἔστιν 
“ἢ , 5» ,’ 

ἀρέσαι ικὴ ἀρεσχόμενον. 

ἌἊλλ᾽ ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν Καινὴν, ἔτι πλείονα ἔχον- Ο 

α Οὐα: Ἰιοο Ἰοοο ἐγαάιίαν ἀοοίγίπα αὐ βὰπα {Π|6010- 

ἴω, ἴτα γογιτατὶ Ῥγουθυιδ 5: σοπίγαγία 5 πιθο 8815 πηὶ 

γατὶ {πε (οπι)ο ιν, «πὶ, ΔΓ 6} 5. ὙΠ ῖ5. πὰ, 

φαχῃ οἰπὶ αἰϊὶς ΒΒ. ΠἸατῖ5 ΘΟ ΠΟΙ ατὸ σοπαίτ, ΟοΥτο κἱ 

ΡΟΞΝΊΤΕΝΤΙΑ., 80] 

βορητία αἰ οπ ἀΧΟΥ5. Ῥεσοανὶς ἠπδέι5. Ποηιο, οἱ 

[θυ ἰρϑύαι ΡΓΟΡΥΙ ρϑοσαι σΟΠδΕ τ} Πιἴσο πη. 

Ει «πη ἃ ΠῚ ΠῚ ΠΟϑίγΟ οουϊο ΠΣ 1] πη νὶἀ6- 

Πλ115, ν᾿ θλι5. νΘΙῸ [δϑίπσαπη ἴῃ αἰΐθπο, ΟΥΙΠΊΘΠ 

οὐ ἀἰϊεῖι: 

"ιγὶ ἀπο ὁραπὶ ἐπ οἰνίαιθ πα, τιπιι5 εἰν ο5 7 

αἴ(ον μαιρον. 1)ινίεὶ ἐγασπί παεἰα : ραμρογὶ ὍΘΓΟ 

ἀβπα απα : ἡπώ οἱ ἱπι δίνει 6715. ἐονηιίον αὶ (Ἰος 

ἃιι6 ΠῚ ἀΧΟΥῚ5 Θύα τη 5 Γ 6 υ πη}, τα ασε πο αναΐ οπι 

ἔρδο, οἱ ἐδ ροοσιίο ἐἢπις ὑίνεναὶ. Τ᾽ ἐπὶ, ὑπααῖε, 

ἤοσρος αὐ αἰϊνίίοπι; γορῖθ νορὸ ἀϊοῖτιιν. ἤοσρθδ; 

Ἰρανὶἃ νι ἀο!οθε ἢϊ5. ΠῸΠ ἀδϑιιθνογαῖ, ἢ πὶ ἐπί μιιτ" 

αὐ διιπὶ Ποαρ65 : Ῥαγοθπς {ϊ|6, ἱπαῦΐι, πμοεριὶ 
πιαοίανο ἰδ μὶς χιι πανοναί, ατιαπι ἐἰ]αι, ἴῃ- 

αυῖι, ραμρογὶς ἀσηάπι αὐτορίαπε ππαοίαΐ. Ουδη- 

τὰν }5 588 Π6 οδααὶ [Ὁ 15, οἷο γοϑαγοῖ τ, ΔΘ πὶ Π]Ὸ- 
Ιοϑίθ [δγὲ Ἰθανὶ ἃ, ορὰΐς ϑηΐπὶ αν δὲ πὶ ἰαρϑιι. 

1 νὶι Ποπεῖπιιδ, ἴσης ὁ5ὲ ππογίθ φιὶ [οὶ Πιοο. 
ϑοπίθη τα πὶ ἰπ 56 ἴρ50 (0}1τ. Πάπς αὐδὶ τ}, ἀ6- 

Οἷαγαν ἡ ρυορθία. {15 Θό56ὲ ποιπὸ {Π|6, ΒΓΑ Π1Πὶ 
Τραν ἃ ἀοοοϑϑὶι δα σοπιθάϊαπι : νἀ να] ηιι5, αὐ 

πιθάϊοιιαν. σοηίιριι. Ῥοοοανὶ, ἰπάα!, δὲ ϑιδιϊμη 

δθϑι πηθ θα, Κὶ ]οπιΐπις ἰγαπϑί{ ρεοσαζιιπα 

{πιιπηι. Οὐ ΘΠ πὶ ν᾽5, ἀπ η η6. ΡΘΟΘΔτιι ΠῚ ἱπηριι-- 

τὰν! φάθ οι ϊθ, ἢ Ππι5{{|άπῦὶ πε] τὰπὴ 7 Εδοῖς ρϑοοα- 

τὰ}, δἰ [οἷς διατὶ }ι|5{{π|ὰ5 πη 185. Οὐ] Ππ51|πὶ 
65. ἀριι 7αδίιιηλ Τλθιιπ.,. Ῥισου πη η6 ΠΙΘηηὶ- 
Πἶ556, ἢ ΠΡ ΠΟΥ απ ΟὈ] 1 ν 501 Ὁ 51: σἴαῖογα, δὲ (τᾶ 
ΠΟ ΠΘΕΓἃ ΠΟ Π51 [ἸΘυ Πηι15, ἀπ θ θη τα ΠΟ Ϊ5. 81 

ΡΘοραϊὰ Ρ]Γὰ βι1Πῖ, 51} ρϑοσαῖου : [5011 θ᾿] αγ65, 
511 Ἰυδῖτι5. {{Π115 δὲ τιπτι5. Νὰ πη. Ομ ηΐὰ Πποϑίνα ΘΧ 
ΔΡυπἀαπεῖουῦῖ }ἀἸοαπειν. ΕῚ τὸ5. πὰ αἶα ἸΡογ 
ΒΡ γάτα" ἃ}0 ἁἰίογτα ; δὲ ἄπι]οἱ, 51 σΟΠΙ ρα 65. Α}1- 

«υϊά αἰτιά, ἀμ] οἶτι5. δῖ. 516. Θ α ἢ 7π|51] 5.1 ΠΉ 115 

ταπη τᾶ πὶ που η65, ΠῸΠ “πιο (1 ροοσατιπ [π|51{π|ὰ 

οἷ1. {{π4|6. ΕἸ] 5 Ποῖ 7ι5ε}| νοοαία : ΠῸ5. νΘΙῸ 

αν ο ραιοπο {πι5 110 [π|51] διιπλιι5. ΕῈ ΜΟΥ 565 ἃ}1- 

αυϊὰ ππσῖια Ἰοαατῖι5 6ϑὲ, αι τὰ πηθη ΠΟ Θ0Π}-- 

ῬΓΘΠΘΠϑι ΠῚ δδὲ ἰδίουϊα. ΕῸ ΑἸΡγα ματι ἱπνθηΐειιν 

{46}15. [αἰϑ5ο, δὲ. τἀ πιθὴ. [Ὁ ΓΘΠΊΡι15. οἰϊπΠὶ Θϑϑοῖ 

ἱπουθάα 5. ΝῸΠ ἀθοιι50. }π|5[05, 56 Πριῖπὶ σ᾽ουϊα 

αἰΠοῖο. ΝΟΩ ἱπνῖῖο ἀυθπ τὰ πὶ αἴ ῬΘΟΘΘΠΊΙΙ5. 
ῬΙαουῖε Το ἢ Π)60, παι Βουρίαγα, Ῥοϑβίαιιδιη 
δοπαἶδ56: ΠΠτιπη, 51 ροβίθα ῥ] σι, ροΐοϑε μ]ὰ- 
σογο απ ποη μἰδοιῖε. 

5, 564 νϑηϊδπιβ δ Ν 

7115. ταπηιαιη. ἃ Θητιπὶ Οἱ ῬΓΟΡΟΙΙ, 

Νογιιπὶ Τοϑί πη τα, [1- 

ὁχ πα}}ὰ αἰϊα τὸ, αὐ ὁχ ρογνουβίίαίο σοῖσι πα ἴα πὶ πὸ- 

γα ἀπαᾶπι Βαβ ]1ο ἱπά τρια ἀϊποογο οἱ Ἰισοραΐ, οτγαῖῖο- 

ποσὶ οἢ αδπιοαὶ Βα51]1ο Μάρπο {ὐῖθυΐ ποὺ «οἴνονο, πρὸ 

Ῥόβδο, 

Μαμ,ι.7.3. 

4. ἰες.13. 

1.-τ. 

Πνίὰώ.ν.5. 

Τυϊά. ν. κι. 

δ7αιι],.7.5. 

Εχοὰ ἡ 

13. εἰ ΤᾺ 

Οεπ. 15.606. 
δὲ 17.17, 

ὥεπ. 5.15. 



2]α{{}ι.0. 

τὸς 

Ταξαν αἰ δὲδν 
εἰ 7. 

Ζμο, τ ταν 

1θϊῴν. ὅτὸ 

1 ίάενι ὧς 

22... 23. 

71.ις. 13:7: 

) 
- τ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΝ 

οοὲ ὁσοαγγαπῖ δάμπις ΠΟ} 5. θ᾽ αν 6 γοῖθὶ. ΝΑῚ 

οἱ Μαπαβϑοβ 4| Ἰ4014 αυδά νι] ]σθηλ ἔλοί πη [νὰ-- 

Ἰνοπεΐα ἴπ τη} 010 Το οο]οοαγαΐ, τ ππἀθοιι 116 

«5 ᾿πσυδάογοιι", ἰ4ο1α ἀάἀογαγοῖ, δία ρα ηϊτοη- 

εἶα γϑνοσαίιβ δϑὲ οχ σαρενίταϊο, ΤΓΠβθαηλι5 δὰ 

Νοόναμι. Ἐκ 1Π0 παιηηπθ, ἀπ 416 ΡοῸ [551Π}11π| ΘΧΟΪι- 

ἄδθνο νοϊτπι ρα πἰ το πε π}, ΡΟ ΓΘ Π Πα ῬΟΤ ΒΘ ΠΠ 11} 

ΡΥ Ἰοαῖαν. ΤηΓου ΓΟ σΘηλιι5. ΘΟΡ  ΔΙΟΡΘΠῚ, αν νο- 

πἰϑ11} δἱ γϑϑροπάοι : δοη ὑϑηῖ, τι 7510 5 δαῖνος 

{ποΐαπι, θα ρϑοοαίοτος, ᾿πα 11, οὗ ρα πἰιοτιϊαπι. 
ΘοΙϑοι θα. ὁχ ἴρθο, Οὐἱὰ σοϑίαθ ἴῃς ΠυμΠη6}157 

Ονοιῖα, ᾿πααῖτ, ροράϊταπη. Βα ρον 400 Θαπά πη] {π| 

ἴῃ οὐ} ϑιιρον ΔἸ χτιο ροοοαῖονθ, ἰπα]τ, μα ηϊ- 

τοηταπι ἀροηῖθ. ΑΠΡΟΙΪ σαιιάθπε, δὲ τὸ ἰην] 465 ἢ 

Τοῖς σα 465 5150 10 115 ΘῈ τὰ ῬΓΌΠΙ]Ρ65 9 Οσπ πρῖα- 

μλι15. δα Ῥοῖιπὶ οπιι αἰλου αἴθ Πηὰ]οΡ 6. 10, 

παῖ, ογαπί, ἀπ} 0. ΠΠῚῚ (ἀἸοον ΤΏ] 1 ΠῸΠ ΡΟ 65 
Ρα πἰτοπείαπι {Πὰπὶ σι πα Ππὶ [558 : 564 ἅΠ|}}0 
οὐαπί ΠΠΠῚ ἀπ δὰ Θχ φοάιιο αἰν᾽βθυὰη 1). «πιη]ον 
«πο Πάθο ρας ΘΟΠΒΆΠΗ  Σ π5ἴπ|5. ΟΠὶ 6ϑ56, 
ὀχοϊάῖτ. ΑἹ ΘΟΠβιιμ 115 Ομ Πἰ 15. γθη δα ΡΟ ηϊ- 

τοπεϊαμ, οἱ ἃ γαῖνθπὶ ΡΙΌρογαΐ, ΘῈ ρα ὁσοι- 

5.115... σΟσΊαΙ ἀαϊἀ 511. οἱ ἀϊοίανιβ. Ῥοοσανὶ, 

ἰπααΐϊτ, ἐπ ἐδ, εἰ οογαάπι οἰδῖο. φο Ρι 4 56 

δίατα! τ, πος ἰαττ} Ροπιιηῖ ΡαςΓΘΙη. ΠΧ Ουιβα 1115 
86. δοροϑϑῖῦ : ΟὈνίαπι ᾿νὶς 116. ΠᾶΡθη5. οἱ ἰιο- 

ποίη. ϑο μι. γ6}15,. δὲ ἴρ56 Ῥυθουν. Γποῖρὶς 

Ἰοχιι, δὲ ραΐθυ δάγη τε. Οοποιάθνα νἰβοθῦα, οἱ 

πὸ ἃρβοϊηαβ 5ρ8πι. ἔχοορὶῖ, δὲ αἷϊ : Μδο- 
ταϊο τὰν πη], οἱ β[ο απ αἰοντθ, απο. ρυ]- 

ΠΡ, δὲ ΔΠΠαΪπμ.ς ἴπ ΤΠ ΠῈ ΠῚ 10 5115. Προ δθῦ 
ΔΑ 

οπηΐα π᾿ αἰϊαπι Ζα 4 Θ πὶ 86 η 1 η ὉΠ ΠῚ ΘΧΡΟΠΙΠ- 

τὰν : 564. το π ΘΟΠΙροπϊο 5 πηι οαπὶ Ρὸ- 

ΘΕ5ΟΙΡΙ ΘΠ 15. ΘΟΠΟυ Τα ΠΠΟΠΘ ΠῚ, πῸη ἃ δὰ 

{πὸ νο]ο, 564 ἃ δὰ αι ἐἸοῖτ. Οιιοα 51 8ι- 

δοῖρὲ πὰπο., Ροβιθα δ) ραν: ΡΟΙΟΟΒ., Ροϑβί- 

δα τα πὴ. ΔΙ Βα ΠΙ5 Ὁ ΟὨΊΠΙΔ , ἱπάϊρπο ἴδι5, ἰπ- 

ἀἴσηθ τα]ῖτ δὲ Γναῖθν : οοπινὰ 116 ποπουιῆοο οχ- 

σορΊς. 

4. Ἐὺ ἤσιυιθ 41 σΟἸοἸσατιι, Θ᾽ ΔΠΠΟΒ {15 ἔνι - 

ἀἰτηἶδϑα ο5ῖ, πδο ὀχοῖσδα Ὁ 

ΠΔ ΠῚ 

οἴ ποὸη ἀοδάοτγαϊ, 

5ροῖα [πὰ] ἰυαοῖυι5. ἸΟΛΉΪΠ 15 οσοπύομπαϊ, οἱ πὶ 

»]7,ορας. γο] πὶ Πλιιοιοῖ Οὐ 1 {|5οι πα πὶ ποίαπη ἴπ 1]- 

ῬΧυά, ὁ 
ς σῶσαι, 5ῖ ογοάαμιι5 Ομ) βῖο, πος Ἰοοο ὁπ χα- 

τετραπ τρύσωπα. 

λέσαι, ποι ϑεπὶ, τί σόοεπι λιιίος, 5θεἰ ρεςσεαίογος καἰ 

γωπιτεπίϊαπι. 

ἃ ἘΜΠῚ χαὶ εἰ σπεύδει. Ὗ' οΘουβ!άτη εἰ ἀο]ονίπλι5, ὁχ τ 

Θάρα (σα ἤΚ51] βΘαα1. 

ὁ ΠΙιιᾶ, ἀπήντησεν ὁ αἰσχυνόμενος, ἴζὰ Ἰπιογργοία αν 

Οεοιυγ, (Ομ οἴ βιιι5 : οπΐ ἰς μιιάονὶ Πιοναϊ, ιιὶ 

5. ΒΆΒΙΠΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

3 τες ἀπὸ τῆς Παλαιᾶς. Καὶ γὰρ Μανασσῆς ὃ " τε- 

τραπρόσωπα εἴδωλα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ θεὶς, ἵν᾽ 

ὅθεν ἄν τις εἰσέλθη τοῖς εἰδώλοις προσχυνήσῃ, με- 

τανοήσας ἀνεχλήθη ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας. ΓἜλθωμεν 

Ἀφ᾿ ἧς γὰρ μάλιστα θέλουσιν 
ἀποχλεῖσαι τὴν μετάνοιαν, ἀπ᾽ αὐτῆς μάλιστα χη 

Φνλ λ Τ'Ἢ 

ἐπὶ τὴν Καινήν. 

ρύττεται ἣ μετάνοια. ἸΠυνθανώμεθα τοῦ Σωτῆρος, 

τί ἦλθες; χαὶ ἀποχοίνεται- Οὐχ ἦλθον δικαίους 

“ σῶσαι, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς, φησὶν, εἰς μετάνοιαν. 

᾿Βξετάσωμεν αὐτὸν, τί βαστάζεις ἐπ’ ὥμων: ἌἊπο- 

λωλὸς, λέγει, πρόδατον. ᾿᾿ἐ πὶ τίνος γίνεται χαρὰ ἐν 

οὐρανοῖς ; Λέγει, ἐπί τινος ἁμαρτωλοῦ μετανοοῦντος. 

Ἄγγελοι χαίρουσι, καὶ σὺ Αὐξρυλοι ὋὉ Θεὸς χαί- 
ρων, δέχεται , καὶ σὺ χωλύεις:; Σφοδρότερον προσ- 

φευξώμεθα ἀγαθῷ Θεῷ. Δύο, φησὶν; ἦσαν, ἀμφό- 

τεροι υἱοί " οὐ δύνασαί μοι εἰπεῖν, ὅτι ἢ ἀπὸ «ΒλΞ 

ὙΠΛΟΥ ἐστὶν ἢ ὧδε μετάνοια, ἀλλ᾽ ἀμφότεροι υἱοὶ, 

ἐξ ἴσου μερίσαντες. ᾿Αγαλίσχει ὃ εἶχεν ὃ νεώτερος" 

δίκαιος ὧν, ἐχπίπτει. ᾿Αναλῴώσας δὲ πάντα, ἦλθεν 

ἐπὶ μετάνοιαν, ἷ- χαὶ σπεύδει "πρὸς τὸν πατέρα, χαὶ 

[ἰελετᾷ πατρὶ ἀπαντήσων, τί εἴποι. Ἥμαρτον, εἴς 

πεν, ἐπὶ σοὶ, χαὶ ἔμπροσθεν τοῦ Ὀῦρο νοῦ: Ῥαῦτα 

ἐδουλεύσατο, οὖχ ἔλαθε τὸν ἀγαθὸν πατέρα. Ἦλθεν 

ἀπολογήσασθαι, “ ἀπήντησεν ὃ αἰσχυνόμενος. Νό- 

νον θέλησον, καὶ αὐτὸς προαπαντᾷ. Ἄρχεται λέγειν ἌΣ δν ςπρ χε ἸΑΡΧῚ ὝΕΣ. Η ξ ἕ 
χαὶ ὃ πατὴρ προσλαμδάνεται. Κατανόει τὰ σπλαγ- 
ἐ ν ΘΝ ἀρ τε τος ἘΜΈ Ξ ΕῚ ἦ 
χνα, χαὶ μὴ ἀποχόψης τὴν ἐλπίδα. ᾿Εδέξατο, χαὶ 

φησὶ, θύσατε ταῦρον, χαὶ στολὴν ἐξενέγχατε, χαὶ 

ταύτην ἀρχαίαν, καὶ δαχτύλιον ἐν τῇ χειρί. Ταῦτα 

πάντα ἘΡβῈ πηητοιι μὲν, δηλοῖ δὲ συ ΟΣ τὴν 

ἡμπρυ του τὴν τὴν ἀγαθὴν τοῦ ὑποδεξαμένου, οὐ προς 

ἃ θέλω, ἀλλὰ πρὸς ἃ λέγει. Εἰ δὲ ἀγα αχτειοα ὅτι 

δέχεται μετὰ τὸ βοσχῆσαι χοίρους, βετὰ τὸ ἀνα- 

λῶσαι πάντα, ἠγανάχτησε καὶ ὃ ἀδελφὸς, ἀλλ᾽ οὖν 
2. 2 Κ ΓΕ ͵ 
εόεζᾶτο ὁ αἰσχυνόμενος. 

σεκοΝ .- Ψ Ἂν ἘΦ. τ ΕΣ 

Καὶ συχῇ γεωργουμένη; χαὶ ἐν τρισιν ἔτεσι μὴ 
Ὁ - 4 ᾿Ξ ΌΩΩΝ 

δοῦσα χαρπὸν, ἀφείθη, καὶ οὐχ ἐξετμήθη ἐπ᾽ ἐλ- 
Τ᾿ -ῷου , , ὐβ' ῶνν.".- 

πίδι τοῦ δοῦναι. Δεσπότης χαρίζεται, καὶ σὺ ἄντε - 

ἐτις οὔδησιις ἱμαπυα, οἱ ἀΠ|6 ρλοῦνο ἔμεναι - 4πὰ- 

σαπαὶ ἱπ το ΡΟ ΓΑ Ἰοπαπὶ τη] πῖ}}}ὰ θυ] σοί. Ἐχικιῖπιο 

σογρυιι αἰσχύνεσθαι Ἰιος ἸοσῸ 5ιιπιῖ ΡΓῸ 60 4ιυοᾷ εϑὲ 

γονογογὶ, ποπογοπὶ ἰιαῦενε : αυαδὶ αἰχῖββος ἀιιοῖουν : 

ῬΡαῖον ἽΠΟ οφοιγῖς Ποπονῖβεε. Οὐοή Ξοχαϊίαν, τὴν 

προτροπὴν τὴν ἀγαθήν εἴο., 1ᾷ φύσας ἐχρίαπαξ (ὑοπι- 

Ῥοδίας : ὅσο δαΐοπι ᾿ὰπο ΟΓα ΠΟ Π Τα τὰ πῖϊ ποῖ δοῖο, 

αὐ ἴπ οἃ ὀχρίαμαπα πλα!ταπι ἸΆΡΟΥ 5. ἃ6 πα ιικίτϊα: 

ῬομποΙῸ σο] πῃ, 



ΠΟΜΙΑ ὉἹΝἹ 

ρεῖς; Μὴ γὰρ ἴδια πράγματα τίς ἑαυτῷ ἁρπάζει; 
ΕῚ δὲ χαρίζεται ὁ Θεὸς, τίς ὁ ἀντιλέγων ; ̓Επεὶ δι- 
δαχθῶμεν εὔχεσθαι. Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα 
ἡμῶν, διότι ἀφήχαμεν χαὶ ἡμεῖς. Σὺ ἀφίης, Θεὸς 

οὖχ ἀφίησι; Σὲ ἐποίησεν ἰατρὸν σεαυτοῦ. “) μέτρῳ 
ἀντιμετρῇς, ἀντιμετρηθήσεταί σοι. ᾿Αφίης, ἀφίησί 
σοι. ᾿Αλλὰ σὺ ὃ πονηρὸς χρηστεύη, ὁ ἀγαθὸς οὐ 

πολὺ μᾶλλον; " Μετὰ ἁμαρτωλῶν ᾿Ἰ[ησοῦς, μετὰ νο- 

σούντων ὃ ἰατρός. ᾿Αγαναχτοῦσι Φαρισαῖοι, οἱ πα- 

τέρες τῶν νῦν ἀγαναχτούντων " οὐκ ἀποστρέφεται ὃ 

ἐλεήμων. Εἰσῆλθεν εἰς οἶχον Φαρισαίου χληθείς" 
ἐπεισῆλθεν αὐτῷ ἁμαρτωλὸς γυνὴ μὴ χληθεῖσα. 

Εἶδε τὴν ἁμαρτίαν, προσῆλθε τῇ δικαιοσύνῃ εἶδε 

τὴν νόσον, ἀπῆλθεν ὅπου ὃ ἰατρός. Προσῆλθεν οὐ 

πρὸς προσώπῳ, οὗ γὰρ εἶχε παῤῥησίαν" οὐκ ἐκρά- 
τῆσεν αὐτοῦ χεῖρα, οὐ γὰρ ἐτόλμα - ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς 
πόδας, οὺς τοῖς δάχρυσιν ἔπλυνεν, ἐξέδαλε τὰς τρί- 
χας τότε μόνον χαλῶς, τὰς πολλάχις χαχῶς φανεί-- 

σας τότε χαλῶς ἐγύμνωσεν. Ὑπεγράφη σοι τὸ προσ- 
φυγεῖν τοῖς ποσὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ. ᾿Ανῆλθε πρὸς τὸν Πα- 
τέρα, ἀλλά φησιν ᾿Εγὼ μεθ’ ὑμῶν εἶμι. “Οπότε 
θέλεις, πρόσφυγε θαῤῥῶν, βρέξον πόδας, ἐγγίζων 
ἐστί. Καὶ ἦλθε παρὼν, καὶ ἀπῆλθε παρών. 'Γαῦτα 

ἀπὸ Καινῆς ἀδελφὰ τῶν ἐν Παλαιᾷ. 'Γί χηρύττει 
δ᾽ Ἰωάννης; Βάπτισμα μετανοίας. Καὶ διδάσχει ἐν 

παραθολαῖς, οὐχ ἅπαξ, οὐ δὶς, ἵνα πολλάχις διδα- 

σχόμενος μάθης. Πέτρος τρὶς ἀπαρνεῖται, χαὶ χεῖ- 
ται ἐν θεμελίῳ. Παῦλος ἀπὸ διωκτῶν χήρυξ. Ἀλλ᾽ 

ἐνταῦθά ἐστι ζήτημα. ᾿Ἀλλὰ τί λέγει αὐτός; ᾿[ησοῦς 
Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, 

ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. “Γὸ ἴδιον ἐλάττωμα φανεροῖ, 
ἵνα δείξῃ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος. ᾿Αλλὰ Πέτρος εἰ-- 

πὼν χαὶ εὐλογηθεὶς, εἰπὼν, ὅτι ΥἹὸς εἶ τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ὑψίστου, καὶ ἀχούσας, ὅτι Πέτρα εἶ, ἐνεγχω - 
μιάσθη. Εἰ γὰρ καὶ πέτρα, οὐχ ὡς Χριστὸς πέτρα, 
ὡς Πέτρος πέτρα" Χριστὸς γὰρ ὄντως πέτρα ἀσάλευ- 
τος Πέτρος δὲ διὰ τὴν πέτραν. Χαρίζεται γὰρ Ἰη- 

σοῦς τὰ ἑαυτοῦ ἀξιώματα, οὐχ ἀποχενούμενος, ἀλλ᾽ 

ἔχων ἃ δίδωσι. Φῶς ἐστιν. Ὑ μεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ χό- 

σμου. Ἱερεύς ἐστι’ ποιεῖ ἱερέας. Πρόδατόν ἐστιν. Ἰδοὺ 
ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόδατα ἐν μέσῳ λύχων. Πέ- 
τρὰ ἐστί' πέτραν ποιεῖ, καὶ τὰ ἴδια χαρίζεται τοῖς 

δούλοις. Τοῦτο γὰρ σημεῖον πλουσίου, τὸ ἔχειν χαὶ 

χαρίζεσθαι. Ἀλλ᾽ οἱ παρ᾽ ἡμῖν πλούσιοι χαριζόμε- 

νοι, ἐλαττοῦσιν ἃ ἔχουσιν. Οὐ γὰρ πλούσιοι, ἀλλό- 
τρια γὰρ χεχτήμεθα. Ὃ δὲ οὕτως πλουτῶν, ὅσα ἐὰν 
χαρίζηται, τοσοῦτον μένει πλούσιος ὦν’ ὥσπερ πηγὴ 

ἀένναος. Ὅσον ἐὰν λάδης, οὐχ ἀπομειοῦται τὸ 

ῥεῦμα. Καὶ οὐχ ὡς πηγὴ, οὐδὲν γὰρ ἄξιον ὑπόδειγμα 

ΡΟΚΝΊΤΕΝΤΙΑ, 809 

σΟμ ΓΑ οἰ57 Ναιπη ἰδ απαλ Θδὲ 4] γ65 510] ργο- 
ΡῬΥΐὰ5 γαρίαι " Οιοὐ 51 ΤΠ οῖι5 ἱπά αι! σοῦ, αι }5. οι 4 

οοπινα ἰοαι ἢ ΑἸοααὶ εἰἰδοάιηιιθ. ΟΥ̓ : Ζ) πη 

ποϑὶς ἀονῖία ποσίγα, φμοπῖαπι εἰϊπιϊδίπιιι5 οἱ τιο5. 

Τὰν ἀἰιη {|5, δὲ Τλοι5. ποη αἰϊμ {17 Τὸ τυ] ρδῖτιϑ 

(6οἷς πιράϊοιιμν. Οὐ. ΠῚ  Πϑιι τα ΠΟ 5115 {π 0 γ]5, ΤῸ -- 

ΠΙΘΕ ΘΠ τα Ε01. Τ᾿ Πλ {15 : αἰπηῖ τε: εἰ]. Τὰν πηα]τι5 

ΟἵμπῚ 515, ἴἀ πη θὴ ΠΟ ηΐρ πΘ ἀρῖδ; ΠΟΙΩ͂ ΠΟ πη] 10 πη ρὶ5 
ἰδ 41 Βοητι5 651" Ὑ Θυβα αν" 16 5115 οὐὰπὶ ροοραίουῖ- 

Ἰλι15,. πη θα ἴοι. οὐιπὴ. ἰηΠνπι15. πα ἰσπαπίι" ῬΠανῖ- 

585], Ῥά γῸ5. ΘΟΥΠ ἀπ ητιπο ἐπα σ Πα πτι" : ΠῸΠ 
ἈνΘΥΘα ται" Π] ΒΟΥ ΘΟ 5. ΤΠ 655115. Θ5Γ ἴῃ (Ὁ ΠΊΔ1ΠῚ 

Ῥ]ιανίϑοθῖ, γψοσα 5 : ᾿ησ οσϑὰ δ ροϑί {ΠΠπιπὴ πα] ΟῪ 
ΡΟσοαινχ πο νοοαΐα, Ὑ᾽ά : ροοσδιιπι, ἱνὶς αα 

7ι5ιπἰαηὶ : ὙἹ 1} που] τη, 11 6, τ] ογαΐ τπθ- 
ἀἴοιι5. Αοθϑϑῖς ποπς ἀα [ἀοῖθη], πο τι6 ΘΠ ΠῚ τι - 

416 δθο διιάαχ δυαϊ ; ΠῸΠ ἰρϑίτι5. ἈΡρΓ ΘΠ  ε 
Δ Π 11), ΠῸΠ ΘΠΪΠῚ ἁιιάοραὶ : 5θἀ δὰ ρμεάθ5, ΄ιο5 
ἸΔοΡΎ Π}15 ἰαναθραὶ, οὐ 1 σοπηὰπι τὰὰπὸ 50] τπὶ μῸ-- 

Πθϑίθ, Θὰ Δ Ρ]Θ ΠῚ 116 {πρΡ [6 οβίθηϑαῃ ἴππῸ 

Βιοποϑίθ πυιίαν!. Τλαΐιιπι ΕΠ] 658 ΘΧ θα θ] τ πὰ, τὶ 

δὰ ρεάο5 1651 οοπίμρίαβ. Βα ἶϊ δὰ Ῥαΐγοπι, 5οὰ 
ἀἰοῖν : Αἰξο νονίϑοιιπι σέπι. Οὐαπάοοιπηαιο 11- 

Βιιουῖτ, σοηρίτο οοηἤάοπίον, υἶρα ρθάθ5, ρτο- 
Ῥίπααι5 651. ΕῈ νηὶ ργῶβθη5, δὲ ΡῈ ριθϑθηβ. 

Παὺ απ ὁοχ Νονο Τοβίαπηθητο ἐθϑι!πηρία 5 η|, 

15. 4160 'π Ὑ οἴθυὶ σΟΠῚρΟΥ  Π ΓΕ} ΠΟΥ Δ Πᾶ 5ιη1 οἱ 
ΑΠπϊα. Οὐ ρναράϊοαι Τοαππο5 ἢ Βαριδηλιηι Ρρο- 
πἰτοπ εἶα, ΑἸ46 'π ράγα 0115 ἀοοθὶ, ΠΟ 56Π|6], 
ΠΟῚ 5, τ ἀππη} 5 ρ6 ἀοοον5, ἀἰδοᾶβ. ῬΘΙΓιι5. [6 

ποραΐ, Τἀπηθη ἴῃ ἐπ πα πηθηῖο οΟἸ] σάτα". Ῥάα]ιι5 

ΟΧ Ρθυβθαιατουῖθιι5. ἔλοιιιθ. δδὲ θυ δοἸοαίον. 566 
Ἰνῖο αυιξϑιο θὲ. Οὐ νοῦὸ ἀἴοὶε ρ56 9" ὕἱόδις 

ΟἸιγίσίιις ὐϑηῖὶ ἐπι πειιτιπισπ, πὶ μϑοοαίογος βαῖνος 
{απεθγοὶ, ψφιογιεηι ργίπεις σίεηι 650. Τλδοϊαγαϊ δυιηι 
ἰρϑίιιϑ ν᾿ πὴ, τὰς σραια οδίθπ αἱ πη στη Γι 16}. 
Αἱ ἀἴχοναι Ρρϑίσιιβ, δὲ θοπ θα Ἰοι ΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΥ ΒΘ 1 {π|8 
[ἀϑναῖ; ἀϊχοναῖ : δ δίς 65 1) εἰ ἃ} Οἰ551 πη} : σα πη τ10 

ἁυι ἴδϑοι : Ῥείγα ἐ5,) Ῥυθοοηΐο ΠΟΙ] ἃ 5. οϑῖ. 

Οὐαπη πὶ. ἁἰιαπ ρδίγα οϑί, ποῖ τι ΟΠ Υἰβίτις 
Ρεῖγα, 56 αὐ Ῥεδίγιβ ρϑῖγα : ΟΠ νυ ἴδιτι5. ΘηΪ ΠῚ. Ὑ Ὁ 

Ῥοῖγα 68. ἱποοποιιβδὰ : ῬΘΙΓΙ5. γ6Ὸ ΡΙΌΡίο μ6- 
ἰγᾶπὶ. Νάτη 16 5115 αἰ σηϊ αἴ 5 βιιὰ5 ᾿νε τὰν, πθο 6χ-- 

Βιδυν τιν : 56 τι80 Πα}, γουϊηθε. Ταὶχ οϑῖ, 7 Ὁς 
δειὶς ἱπιας πιιπαϊ. ϑασον 05 δ; ἴδοὶΕ ϑασογοῖοϑ. 

Ονἱβ οδί, Πἶοσο πιΐϊίίο συὸς δἱοιῖ ονος ἐπὶ πιθαϊίο {π|- 

Ρογηι. Ῥρῖνα θϑί, βϑίγαπι [δοὶΐ, οἱ δου ν 5 εἰ διὰ. 
Ἠοεοηίπι ἱπεϊοίτιπι δὶ ἀἶν}15, μα ΠΟ Γ6 δὲ {Ἰ θυ. 

γγαπι 4αἰ ἀρ ποὸ5 αἰ ν 1165 διηῖ, οαπὶ ἰαγρίαπ- 

5 ἘΔ Ῥανῖ. κατὰ ἁμαρτωλῶν, ππαὶς, ΕΔΊΕο Β051}}, μετὰ ἄμιαρτ,, γοοῖς, 
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ἊΣ 

4. ον. ἃ. 

Ἱνίώ. ν.τι, 

04 

ἀπ, δὰ “τι. Πα ΠΡΟ ΠΕ ἐπ] 1 Πιπιη:, Πινῖτθ5. ΘΗΪΠῚ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

΄“ » ες φϑ, ἊΣ , - ᾿, 3ι." ᾿ δ Ψ' 

τῶν παρ᾽ ἥμῶν ἐχείνης τῆς φύσεως. Αλλὰ μὴ ἐχον- 

ΠΟΙ 511Π|118, ΠᾺΠῚ ΔΙ πὰ ΡΟΒ5᾽ 4Θηηι5. Π|6 ν ΓῸ 5ϊς 507 τές τι ἄξιον, χρώμεθα τοῖς ἐλάττοσιν, ἵνα ὁπωσδή- 

αἴνοθ᾽ δϑῖ, τὐ ΖΔ ἐπ] ΟΠ] 7116. ἰαγθ ἔιι5. ΓΟ υἸ, 

τὰ παι πὶ ΠῚ Π1]0 5θοῖτ5. ἄἶνθ5. ρθυπηαποῖ, νϑ] ει: ἴυ 5 
ῬΟΡΘηΠΪ5. Οὐδ ηΓ Π] ΟΠ. 7116 Πα τι5θ νυ ]8, ΠΟ ἄθονο- 
501: Πιιθπ τη. Τπ|ὸ ΠΟῚ ψ κα! [ὉΠ5 : Πα} } ΠῚ ΘΏΪ ΠῚ 

ἀρ] Π05 ΘΧΘΙΉΡ]Π Πα ὔιε5 ὉΠ] ροΘϑι ΘΟ] ρα ΑΙ, 
Οὐιαῦθ οὐμπῈ ΠΑ] ΘΟ  Πγ115 αἰ σπιι πὰ Ὠ1}}1}, πα ΠΟΥ τι5 
τὰ ΓΠ Π}111" 2. Ὁ Ἰσποία πϊΟι 116 οΟσ ΠΟβοδιηι5, Νοραΐ 

τοι Ῥοίγεβ5, ΠΟῸῚ τ Ροίγτι5 οα΄ αΐ, 566] τ δὲ πὶ Πὰ- 

᾿θθὰ8. σοῃβοϊατοπθηι. ΕἸθνιῖς ᾿ΔΟΡγ πλὰ διιη αὶ 

ΠΟΒΙΡῚ ΠΉβΘυθίιν, ἢ θχουιηῖ. Νά. ΡΟπιπ δραΐ 

Ῥυοροβίταπι πη}. ΕΡΊ 6 50}1|5 σοπί ἔθιαν, δρὲ- 
Τίτι5 φιίάδηι ργομιίιι5 Σ ΘΑαΓῸ ὉΘΓῸ ἐπ γηια. Οαὶ 
Πηχῖς, Πρσπιθπίιπη πον, ΡΟυα τι6 1Π ΠΡ Πα Γ65, 
ΟΠ οΠπδπΠ5 ἀο]ϊοῖα. 

δ. Μίδηιϊοτῖο, 71)οηεῖσιθ, ᾿π 411, φιοα ριεἶνὶς ςιι- 

πιμ5. Βσαυ 6 Π1Π} δϑὶ 51 Πποϑῖγα ἢ ἡ Ὁ ΛῸ τηὰ- 
Θητι5 δια Αγ Πα. Τὰ θυαΐ τηᾶσητι5, ΟΠ ΠῚ 

τΘυγΓὰ δϑὲ οἱ οἰ ηἷβ. ΟἿ] ΘΠ ΠῚ} ΘΟ  ΠΟΒΟΙ Πα ἢ τὴ 1Π- 

ἴδυϑις. [θυ πὴ. ̓ Πῖοι οἱ ΟΠ Π65, ΠΟΥΪῚ 56 ρϑιπη. 

Αὐάὶ δὲ ἃΠ1ὰ5 ᾿νθαυ 41 η65. β θαι χιιογιιηι ΤΘηνῖ5-- 
5 διισεῖ ἐπι ιίαΐδς5, οἱ χιογιεπι ἰθοί αὶ σιιτιὶ ρθο- 

οαία. Τγδιι5 Ῥϑαῖοβ ρυ θά Ἰοας, δὲ τὰ ργΌΠΙΠ 657 1,0- 
4απητασηθ ΒΟ Ρ γοθ α1Ὶ νοι ἢλῖι5 ἢ 6] θ᾽ τι5Π 6 
ΟΡ ΘΠ ρουαν 6 1ἴὰ 2. τ 5ΟΓΙρ απ]. 651 ΑἸΖι6 Πεθο 
σοηῖνα ΠΟ5. (ΟΠπίθμτ]Ο “118 5061 πη ρῖαῖ, ΠΟ Πὰ 

πο 651. 564 αιῖα νϑηϊὰπη ρμοϑὲ θαρεβηγα ρΟ]]οο- 
λ111" (00 ΘΠΪ ΠῚ ΠΑ ΧΊ 6. ΘΟΠῚ Π.ΠΠΠ1 ΔΙ νΘ 5115 5606- 

Ἰὰι5), 50 Υ 11: ΑΡοβίο 5 ̓ῃ ρυϊογο Ἐρίβδίοϊα δὲ (ο- 
ῬἸΏΤΠΙ]Ο5 : ϑοογίαιϊο Οπιγείνο ἰτιΐ δι" Ὁο5 ποιηϊτιαῖμ), 

εἰ ἰαἰὶς δοογίαίϊο χιαϊὶς πιθὸ ἐπιῖοι σοπίες πιοπιῖ- 

σιαξιν, Αὐι 5115. π]Ὰ}} τη σ ΠΙᾺ] ΠΟ}, Θυϊατη [αἴτ 
ΘΠ ΘΠ [85 νΘμΘ πη θη πὴ ἁιιάϊι6. (Οοπεγοσαις οο- 
ὑἱδ, ἰπααϊῖ, δὲ πιθὸ δρίγιι, ἱπὶ οἱγει (τ ϊςδιϊ, 

ἐν αεἰατιιτ" φιιὶ μι} πιδτιοαϊ 65: σαΐαπ, ἐπὶ ἐπιογὶ τπιτη 

οανῖδ, κεἰ δρίγι 5 σαΐνιις οἷ! (ἰἀδεϊσαῖ, ΠΟ ΘΠ, 

Τὰ ἃ ΠῚ ̓ΠΙΠ Οτ15. ΛΘ] 1611. Τπ θυ ΐονο αυϊάθη 5ὰ- 

ἴὰπαρ ΓΡ ΠΑ : ἴῃ ροβίθυϊονθ νουῸ πἰ}}} ΡΟ] 
ΠΟΙ ΡΥ Δ} 50.111. (ον ἰγηι οὐνα" τὰ ἐ{μτι οἰιατὶ - 

ἐκ8,. 116 ἰγδί {Ππ8 πἰπιϊθίαιο ρογθαὶ ψιὶ ὀ]ιιδηιοαὶ 

δεῖ. ΒοΙν 1 δυϊδηι 16 1550} 10 }}1ὰ Α ροβίο]ι5. Τιιπς 

706. ταϊθι βαϊατιο. γαἄθρο; ροβίθα ἄ6 δοΐύθπὶ 

506 η5, ἃς νϑηϊδπὶ ἀδη5, αἷϊ: { γιὸ οἰσοιίιν 6-- 

τυϊαηιιν αὶ δαΐαπα. ΝΝΆΤΩΙ 51 4116} ΠΟΒΕΛαΙῚ Τα ρα}, 
7λπι πο5. οἰγοιι ιν θηϊ:, Ἐνθά τ ονἷβ ὁχ οαα]α, 

Τα ρόνιιπὶ πε ρα !α! αι. Γπτγοάο, τι Ἰηϑ᾽ Ἰὰς. οἔα- 

δίαϊ. 1ὰ θΟΩΪ ράβίουος, δι] πηδὶ γαρία ον δἱζ, 
σψ 6 ]Ππ|5 58} {6 ΠΔ ΓΘΟΌ ρΘΡΆΓΟ βυιάθπξ. 51 ν ]] τς τηο1-- 

ποτε γνῶμεν τὰ ἄγνωστα. Τρὶς ὃ Πέτρος ἀρνεῖται, 
ΕΙτῸΣ Ὲ ἘΑΟ οχα καν «ἐς 

οὐ, ἵνα Πέτρος πέση, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ ἃ σὺ σχῇς παρα- 
τὴ »3Ὀ»5.7 τῳ, ΡΨ) δτ ιν πλὰ Ἀμ 

υυθίαν. ᾿Εδάχρυσεν, ἔχαψμψε τὰ δάχρυα τὸν ἐλεή- 

μονα ἡμῶν. Ἢ γὰρ προθυμία ἦν ἀγαθή. Πανταχοῦ 
ὲ εξ ξ ἢ ᾿ ἘΝ 
δμολογεῖ μόνος. Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον: ἣ δὲ 

ΕΑΡΙΣ Γ αὐ σὴν ᾿ 
σὰρξ ἀσθενής. Οἰδεν ὃ πλάσας τὴν πλάσιν, καὶ βα- 

- ΓῚ , 

στάζει τὰ ἀσθενήματα, συγχωρῶν τὰ παραπτὼ- 

ματα. 

ὍΤΕ ἘΞ τ ὃ 
Μνήσθητι, φησὶ, Κύριε, ὅτι χοῦς ἐσμεν. Τί γὰρ 

« -ὉὋ"Ὃ᾿᾽᾿ῴ ὮΡ , ᾿ 

ἡυῶν ἣ δικαιοσύνη; Μέγας ἦν ὄντως ᾿Αόραάυ. Οὔ- 
ΕῚ ; ΟΝ ΞΕ ι ΔΡΒΗ͂ΡΕ ᾿ 

τως ἦν μέγας, διότι γῇ ἐστι χαὶ σποδός. Ὃ γὰρ 
͵ “ τι “ ἀν 9 , τας 

γινώσχων ὅσον μεταξὺ Θεοῦ χαὶ ἀνθρώπων, οἶδεν 

ἑαυτόν. Ἄχουε χαὶ ἄλλους μαχαρισμούς. Μαχάριοι 
δὰ ...5. τ ἢ κπι Ἄν, , τς » , 
ὧν ἀφέθησαν αἵ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεχαλύφθησαν αἵ 

΄ . ΕΣ Ν - 2 

ἁμαρτίαι. Θεὸς μαχαρίζει, χαὶ σὺ ἀποχωλύεις ; 
“5, ε , “ ᾿ 
Ἄρα πότερον ὡς βουλόμεθα λέγουσιν αἵ Γραφαὶ, ἢ 
ἘΣ ἈΠ μΝ: Ξ Ξ ΕΣ 
ὡς γέγραπται ὀφείλομεν ἀχολουθῆσαι ; Καὶ ταῦτα 

μ ξ Ε 
χαθ᾽ ἡμῶν. Οὐ καλὴ ἣ φιλονεικία, ἐλπίδα ἀποχό- 

δ᾿ 
πτουσα. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐπαγγελλόμεθα μετὰ τὸ βά - 

ἘΞ τον λὲὰ " 
πτισμα συγχώρησιν (τοῦτο γὰρ τὸ συνεχτικώτατον 

οὐ τ 
πρὸς τὴν χαχουργίαν), γράφει ὃ ἀπόστολος ἐν τῇ 

᾿Ξ “Ὁ ΄ " ͵ 
προτέρα ᾿Ἐπιστολῇ πρὸς Κορινθίους ὅτι Πορνεία 

ὅλως ἐν ὑμῖν ὀνομάζεται, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις 
τονε Ἄς Ὁ ΤΌΣ ΟΣ τ τ δεν 

οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται. ᾿Ηχούσατε τὸ μέ-- 
Ἐ ΕἸ ἐν ἐς 

γεθος τοῦ χαχοῦ, ἀχούσατε χαὶ τὸ μέγεθος τῆς ἅπο- 
; Ξ ᾿ τος ἀ-ἀπλσλᾷς, 

φάσεως. Συναχθέντων, φησὶν, ὑμῶν, χαὶ τοῦ ἐμοῦ 

πνεύματος, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, παραδοῦναι 

τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχὸς, ἵνα 
Ἀ . - Κα 9 οἷ ΓᾺ 5 Ἀ 3 2 

τὸ πνεῦμα σωθῇ. Παιδεύει, οὐ γὰρ ὡς ἐχθρὸς ἀποῤ- 

ῥίπτει. Εν μὲν τῇ προτέρα τῷ σατανᾷ παραδέδω- 
Ἧ - : ; τ πο ντὰ ; 

χεν, ἐν δὲ τῇ δευτέρα γράφει οὐδὲν τῇ προτέρα 
ἔπε: ἜΝΣ ὲ Ξ' 

ἐναντίον. Κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην, μὴ τῇ ὑπερ- 
τῆν ταν Χν ΞΕΣΑ παρε τες 

Θολὴ τῆς λύπης ἀπόληται ὃ τοιοῦτος. "ἔλυσε χαὶ τὰ 
» ͵ - ᾿ τῷ ἕ 

ἄλυτα ὃ ἀπόστολος. ᾿[ότε λέγει παραδοῦναι τὸν 
Ἐν τ τε τὶ τς ἈΣΩΣΡΆ 

τοιοῦτον τῷ σατανδ" μετὰ ταῦτα περὶ τοῦ αὐτοῦ 
- σ λ 

γράφων χαὶ συγχωρῶν, φησὶν, Ἵνα μὴ πλεονεχτη- 

θῶμεν ὑπὸ σατανᾷ. ᾿Εὰν γὰρ λάδη τινὰ ἡμῶν, χαὶ 
ΕΣ ΗΡης δὴν ΡΣ κα νας ἐκ " ἘΞ ΑἸ 
ἐπλεονέχτησεν ἡμῶν. ρχεται πρόρατον ἀπὸ 

᾿ ταν δ, Ἔ ᾿ 
ποίμνης, λύκων γίνεται βορά. [Σἰσάγαγε, ἵνα φύγη 

ἘΠ τς ἘΜΕΙ͂Σ ἢ Μ δε 
τὴν ἐπιδουλήν " ὥσπερ οἱ ἀγαθοὶ ποιμένες, χἂν ἀρθὴ 

τὸ πρόδατον, δέρμα γοῦν σπεύδουσι λαύεῖν. Εἰ δέρ- 

3 Τὰ πη Ἰοουπη οπποπαι (μα ο[ἰδῖτι5, αὐ ργὸ χαὶ συσχῇ Ἰοραὶ χαὶ σὺ σχῇς, Ζαοπι βοαϊμηι- 



ἩΟΜΙμΔ ὈῈ ΡΟΚΝΙΤΕΝΊΤΙΑ. 

μα νεχροῦ καλὸν " ἀποσπάσαι, ψυχὴν ἀπὸ στόματος 
λύχου οὐχ ἄξιον λαμθάνειν ; Καὶ ἐν πολέμῳ τιτρώ- ἣ ᾽ μ 

σχεται ἀριστεὺς, χαὶ οὐχ ὅτι ἐτρώθη,, διὰ τοῦτο οὐ 

στέφεται " ἀλλ᾽ ἔλαύε τραύματα πολλὰ ἐργασάμενος. 
Τὸ μὲν ἕν λογίζεται χκαχὸν, τὰ δὲ πολλὰ ἀγαθὰ οὐ 

λογίζεται Θεός; Πόσοι μάρτυρες πρῶτον ἀρνησά- 
᾿ Π 457 

μένοι, τὸ δεύτερον ἀνεκαλέσαντο τὴν ἧτταν ; Ἂλλ 

ἀρνησάμενοι, οὐχὶ τῇ διανοίᾳ, ἀλλὰ τῇ γλώττῃ. 
Ἢ σὰρξ γὰρ ἀσθενής. ᾿Απαρνούμενος ἐχπίπτει, 

» « -Ὁ “. - ΕῚ ᾿Ὶ κὶ ᾿Ξ 

πάλιν ὁμολογῶν ἀναχαλεῖτα!, Οὐ γὰρ τὰ χαχὰ φυ- 

λάττει ὁ Θεὸς, τὰ δὲ χαλὰ ἀθετεῖ, Καὶ βασανιζόμε- 
, , 2 ,Ν Ν εἰ ν ᾿} , νός τις, πολλάχις ἐνέδωχε, μὴ ἐνεγχὼν, οὐ τὴν 

προθυμίαν, ἀλλὰ τὸν πόνον. ᾿Αλλὰ χατενεχθεὶς, 
᾿ Μ αἶ 3, - ΠῺΣ ν ς«- 

χαὶ ἄνεσιν λαδὼν, ἀναχαλεῖται. 'Γὸ μιχοὸν ῥῆμα 

φυλαχθήσεται αὐτῷ, αἱ δὲ βάσανοι οὐχ ἀριθυνηθή - 

σονται; Ἀλλὰ Θεὸς χριτὴς, οὐχ ἀνθρώπων ἣ τόλ-- 

μα. Τολμᾶς νομοθετεῖν Θεῷ, ὃς οἱὸε τὴν ἀσθένειαν, 

χαὶ χορηγεῖ τὴν βοήθειαν, χαὶ δώσει τὴν νίχην ; 

Ἑ 

δὺδ 

τιιὰ σιν ον ΒΟΠιιηῚ Θ5ῖ, ἀπ πᾶ ΠῚ ΟΧ ΟἹ. Ἰρὶ 

δ ρον τὸ5 Πἰμ}Π} ὁ51 Ὁ ΤῸ νἱοῖου ἴῃ θῸΠῸ να]πο- 

γναταν, πο ἢ 14 πο οοτοπατῖαν, 40 να] ΠΡ ΆΤῸ5 

51 : 566 ον θε15 ἡγε} 15 ρου Γ Ποῖιι5, να] πογὰ ἃο- 

οορῖτ. {{π|ιπλπὸ πη πὶ γΘρα ται Π)6 1155). πλε] τὰ νΘΥῸ 

θοπὰ πῸη τρια! } ΟὐΟΣ παν ΓΥΓῸ5. 4] ῬΡΙΠ.Δ} 

ποραγαῃῖ, ΥἹΠ5115 το πιοσναῖα ρα σηὰ οαάθηι γ6- 
5 5010} ΝΟμάγα ΠΕ, ἀπίῃ ΠΟ ἅπίηο, 566 Ἰἰη- 

σὰ. ΟανῸ ΠδΙΠ 116 ἱπΕΠ]γπιὰ Θο[. ΠΧ οἰ ἀ1π 4] ἀθπο- 
81; ΤᾺ 5115, ΟΠ ΠῚ ΘΟΠ ΓΘ 1", ᾿πϑ ἀπ ἀτιι". ΝΘ ΘΠ πη 

πηαᾶϊὰα Οὔβονναι Τθοῖι5, θοπα νοτῸ πα} ἰοοο πῖι- 

τηθῦαϊ. ΤῈ οἵπὶ αι5. ΤΟΥ “πιο θέα, θ᾽ 16 

ΟΘϑϑῖΓγ,. Οὐ [ὉγΓΘ. ΠῸΠ ΡΟϑ5θῖ, ΠῸΠ ΘΟΙΒΠλλ ἃ Π5 

ψο] πα ιἷ5. ργοροβίτιιηι, 5641 ΙΔ θον Ὁ νἱοῖιβ. ΑἹ ἀ]- 

πιΐϑϑιι5.. ἃ0 γα αἴθηὶ Ππασίι5, γϑίατιθαϊαν, 5 ρν  Ὀ1- 

τὰγπὸ αϊοίαμη. θύονο δύνθυϑιιβ {Ππ|π|.,. ΤΟΥ ηθπίᾶ 

νΘΥῸ ΠΟῚ ΘΠι ΘΓ ιαἰπ 7 ΑἹ Τηοι5 ἵπιθχ οϑὲ, 

ποῖ ποιΐπαμ αὐ αοῖα. Αὐ465 Ιοσθη ΡΥ ΏΒΟΥ θ᾽ - 

Πόσοι οὐχ ἀπὸ χαλοῦ βίου ἐμαρτύρησαν; Ἄρα ἐπει- 008 γ6 Π)60, 4υἱ ᾿ῃΠΠνπϊτἀϊθιι πον, οἱ ΒΡ ΡΟ Ἰτὰ} ἃῖι- 

δὴ ἐπέστρεψεν ἐπιθυμία, ἀποστερηθήσονται τῶν 

χαμάτων; Οὐχ ἀγγελοί ἐσμεν, ἀλλ᾽ ἄνθρωποι " καὶ 
πίπτομεν χαὶ ἐγειρόμεθα, καὶ πολλάκις τῆς αὐτῆς 
ὥρας. Καὶ ἀστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξη. Διὰ τί; 
οἱ γὰρ μέτρον τί ἐστι τῆς δικαιοσύνης, πάντες 
ὀφείλουσι τὸ ἴσον ἔχειν" εἰ δὲ οἱ μὲν λάμπουσιν 

ὡς ὃ ἥλιος, οἱ δὲ αὐγάζουσιν ὡς σελήνη; οἵ δὲ, 

χατὰ τὴν διαφορὰν τῶν ἄστρων λάμπουσι,, δῆλον 

ὅτι ἄλλος ὑπερέχει: ὁ δὲ ἐλατττούμενος, δῆλον 

ὅτι ἔχει μικρὰ ἁμαρτήματα, Εἰ δὲ οὐδενὸς ἁμαρτή- 
σαντος ἢ ἄφεσις, ἣ διαφορὰ " ἦν ἐν τῇ ποιχιλία. 

Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀναγχαῖόν ἐστι δεῖξαι μετὰ τὸ βά- 

πτισμα σωζομένους τοὺς παραπεσόντας, φοβούμενος 

λέγω, μὴ παρὰ τὸ ἐμὸν βούλημα ἀποστῆτε᾽" πάνυ 
γὰρ θέλω τοὺς λαμθάνοντας τὸ βάπτισμα μὴ ἁμαρ- 

τάνειν. οἱ δὲ παραπίπτοιέν ποτέ τινες μὴ βουλόμε- 
νοι, οὐ βούλομαι ὃ βούλονται οἱ τὴν μετάνοιαν 

ἀναιροῦντες, μὴ βουλόμενοι συναποθανεῖν ἡμᾶς τῷ 

σταυρῷ " ἀλλ᾽ ὃ ἀπόστολος, καὶ συνταφῖῆναι αὐτῷ, 

Α 

." 

ΧΊ απ, ἀα θ᾽ ταπιο. νἱοιουίατ ἢ Οτιο. βιη απ] ροϑὲ 

νἰζατὴ τ} 11} ΠΤ Υ ΥἼ 11} 515 {Ππ|Θυι 1 9} Ν ιιπὴ (π|0- 
πἰαπὰ οὐ ρ  ἰτὰ5. ΠΠΟχῖτ, ρυϊνα!ιιπ ταν Ια ΒΟΥ Ρι5 ὃ 
Νοπ ΔΠΘΟΪΪ βιιηλ115, 561 ΠΟμΪΠ65, δὲ οΔΤπλῖ15. οἵ 

γοϑαα σΊπλι5, ἀΠτι6 ϑρ πα Ὁ μονα οαάθηι. Εἰ τ. δον. κι. εἰ 
διοίία ἃ οἰοἰϊα ἀἰογὲ ἐπι οἰογῖα. Ουιαιη ὁ} οαιι- {"" 
588 Π| "Ὁ ΕΓΘΠΙΠ) 51 ἸηΘη διὰ αιιοθ αν Θ5. {π|511{180, 

ἀδθθη! ΟΠ Π65 016 {π|511 6556 : 51Π 4}}1 [ἀ]σ πα 
50], 4ΠΠ| 5ρ πάθης αἰ [πᾶν Αἰ 11 ἀὐυ το πὴ ΡΓῸ ἀβίγῸ- 
Ψαλ} (Ἰδοῦ πὴ Ππ 6 ΟΣ βοΐ, ῬΘΙ ΒΡ ΘΟΙ ΠῚ 65: αἰ 1 ΠῚ 

ἃ} 110 ΘῈ ρΟΡανῚ : 4] ἀπΐθηι βαρ θναταν, Ποὲ 

δῖαν ῬΘοσαΓ5. ρᾶυν]5 ΟὈΠΟΧί τη 6586, τος 5ἱ πὸ- 

τΐηΐ 4 ροοοαν σδοῖ, ἀαγθῖιν νοηΐα, [Ὀγοὲ ἀϊδονὶ- 

"θη ἴῃ νανροίαϊο. 

ὁ. Βοά φιοηίαμι θη Πϑ γα Ὁ ΠΟΟΘ556. 6δ[, [ἃ - 

Ρ505 ροϑὲ ᾿νὰ ρἰ5πγὰ 5} 06 Π ΘΟπδθί αι, ΠΟΠ 51ΠῸ 

πλθῖιι οαον,, Π6 ᾿ΟΊ ΟΡ ἀΠΙ ἢ ΠΙΘὶ ΒΘ ΘΠ πὶ 

ἰοϑοϊβοατῖϑ - ΟΠ ΠἾΠῸ ΘΗ ΪΠῚ οἰ 010. ΠῚ ΡΘΟσαΓῸ ααΐ 

Ἰνα εἰδαναπι. ἀσοϊρίιης, Οὐοα 5ἱ πὶ αἰ] πάο 
Ρτίοον νο]πταΐθηι ἰὰ ρ5ὶ Γπϑυῖπῖ, πη νο]ὺ ποά 

νο πηι αυΐ ρατπἰτοπείαπι ἀΡυο απ, ΠΟΙΘΠ 65. ΠῸ5 

ἀπὰ σΟΠΙ ΠΟΥ ἰπ Οὐ : 564. “πο ΑΡροβίοϊηϑ 
να}, ΠῸ5 ἀΠὰ οἴη, ᾿ρ5ἃ 5606} γὶ, ΠΟῸ ΔΠΊ ΡΠ 15. ν]τ- ἤοσεν 6.ἡ. 

νΟΙῸ ΠῸ5 ρθοσαῖο; θς Ἰρδιπὶ νο]ο. δον αὐ γίοῖο “αἰ. 3.21. 

ΠΣ  ΠΙΙΣ τοῆτο ανν Βο : καὶ μηχέτι ζῆν ἁμαρτία, τοῦτο μὲν βούλομαι. Οὐκ 
ἀθετῶ δὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, [Γαλάταις γράφων ὁ 
ἀπόστολός φησιν, ὅτι ἔλαθον Πνεῦμα. Μὴ τούτου 

ἐναργέστερον ζητεῖς; Ἂλλ᾽ ἐπιφέρει: Οὕτως ἀνόητοί 

ἐστε, ἐναρξάμενοι Πνεύματι, νῦν σαρχὶ ἐπιτελεῖ- 

σῦε. Οὐχοῦν εἰλήφασι Πνεῦμα. Καὶ πάλιν - Τ᾿ οὔτο 
μόνον θέλω μαθεῖν παρ᾽ ὑμῶν - ἐξ ἔργων νόμου τὸ 

» Ἑαϊεῖο Βα511, ἀποσπάσαι, τοοῖς. ἘΠΙϊο Ῥατὶς. 

ἀπησγάσαι. 

{ 

ἀμίοπι δγαίίανι [)οὶ, αἰτ ΑΡοβίο!τιθ. ΒΟ θη 5 δα 
Οαἰαϊαθ, {οὶ Θρὶν ταὶ. ἀοσοροναηι. Νὴ Ποὺ 
τπὰ ἢ Γ5{{π|5. αυ (ἀπ αν 15} 564 ἸΠ|δνῈ τ δὲς ἤδιὰ, 3.3, 

ἐμ ὁσιὶδ, μι στην δρίγι πὶ σρογ εἰς, ταιίπο σα ΓΤ 6 

δοπδιμεπ πεῖ, Εγσο Βριγια πὶ ἀσοοροναηῖ, Εὶ 

« γοουίαηι οὐχ ἐς ρὰὸ αἀάιάιι Οοπιρεί δια, 



δ0ὺ0 

{να νυ. 3. Ἰουαπι : Πίος σοΐμτι υοῖο ἀϊδοογο ἃ υοὐὶς ς ἐα 

ορογίνιις5 ἰοαὶς δρίγι πέπι αεοερὶςιϊς, ἀπὸ δα ἀπάτα 

ΠαοὶὉ Οιυτοναιὶς ὕεπθ. ΥἸάθῖθ {ποι ΡΓΡοσαῖῖνδ. 

Τριὰ. 5.7γ. Δὐάϊ ρϑοσαῖα, δαμεσ ΘαΥΤ6 οοπϑιπιτι πηι τὶ, 6α:- 

εἰαϊςιὶς α ΟΠτῖσίο. Υ Ἰάϊ511 ἔρ505 πάθον ΚΡ ἔπ: 

Πα ν. ἡ. Δα ῖϑ ΠῸ 4, Εναοσιαιὶ οεἰὶς α ΟἸιγίξῖο : Θ᾽ ΜΉ ΠΠῸΥ 

Τυϊώ. «ὑοαπο, .7] αταίία τοί ἰδεῖς. (α]α. μΡοβίθα 51}»- 

Τυϊα. ἡ. το. ππσῖτ, Ἰοοιτη ἀλπ5. 1Πϑιδπγ ΠΟ Πὶ ἢ ΕἰΠοῖὶ πιεῖ, 

4ιίος ἐζογιιπὶ ρμανγίιισῖο. ΘΘμλ6] σθηπθγαῖ : 564 «αὶ 

5616] σο πιιδγαῖ, ΠῸΠ Γδοιιδαῦ ΘΠ πὶ ἀθ πιο σί Πθν6 

δα βαϊαΐθιη. Οτοά 5ἱ φαυϊδρίαμπι ομγηἶα 411 ἃ ΠΙΠῚῸ 

πιὰϊο ἀσαῖ, ἰάϊρϑαπι ἔθυὶτ ἱπηρῖπιπι. ἩΟΠΉΪΠ65 

ψοῸ 4αϊ ϑριν ταπι δουθρθυιηῖ, 41 θῸΠΘ οιοιι- 
γϑραπῖ, ηΐα ρα55ῖ, ΡΥ ΟΠ ταὶ, ἔγτιστρα τοὶ Ρατὶϑ 

αὐνουϑὶβ, Ια ρδὶ δὲ δνδοιατῖ, ᾿ΓΘυ αι ΠῈ Τὰ ΠΊΘ ΠῚ ἡΌΘΘΠΘ- 

γαπίαν, {Π1 σπιῦϑιι5 οὶ [Οὐ πη} ΤΘοΙρία πη . ΝιιΠη 

4υϊἀαυαπι βιιρθροϑὲ ΠῚ, αιοα ἀάνθβιϑ ροπίτθπ- 

τἴαπι Ορροπα59 Οὐἷβ πΠῸ5. [ον πηαν τι} ΤΠ θῖι5. ἔθος 

ΠΟΡῚ5 σοΡραι5, ἔδοιΕ ΠΟ Ὶ5 Δ ΠἸ Π] Δ ΠῚ. Οοπιθιηηϊ πο 3 

Οἷα ἀδαϊε ποθὶβ ῥμανπηδοῖπι νἸ185 "Ὁ αν Δα ΠΊΡ6η- 

ταῖν Ἰοοιοπ659 {Π1 ἀοβἰβίαπηιβ ἃ ρϑοοδι5. (αν ἰγυὶ- 

σάταανϑ Ὁ [υπποῦαπη ἃ Γουαπλτβ. Οὐ οναηηιι5} {01 

Αἰμϊτταπῖσν ποθ Ρρθοοαϊα. ΠΩΡΟΠΔηι5. ΠΠΘπῚ 
ογατοηὶ. Οὐ υιδηαπι ΠῸΠ ο8ὲ ραπἰτοπεῖα ἢ ΠΙῸ 
ἴρϑ6 οδὲ, {πὶ ρθη το πεϊαθ 506 πη ]6. ἀρθηβ5, ΠαΡΟΙ 

πιὰ Θἤοἱϊ μαθίτιιμι, ἀὸ ρα πιτθπτϊα. ρυϊναῖιθ. θϑί. 

5065 δῖ διἴαμι. ροϑὲ βθοοα 1, 65} Ομ 110. ΘΕ 

Ῥοβὲ αἱοιι5, 564 τηᾶποῖ οἰοαινῖχ. Βϑαῖαμι [ΟῚ Ὲ, 

Π6 γΔο Πὰ556. αυϊάθηι : θαι το αἰτονὰ, γάτα 

Ῥοβὲ ῥ᾽ασᾶμπι βαηῖτα5. 60. δυθη),. 4 ἱπ|{|0 

σου Ἰἀἴ τ, 5οψα6 ἀθετεῖ δὰ ̓ηΠ πα θη, δὲ ρνὸ- 

Ῥοβίτηλ βουναϊ, ἃ0 Ραπἰτθη τα πὴ ἰΓΡΊ Τα, ΡΘῚ 

διιπὶ {αἰ πο} ῖ5 θοπὰ ΘΟΠΓοΥῚ, }θϑιιπὶ ΟΠ νἸβίιπι 

Τϑοταἰ παιπὶ ΠΟΘ ΣΈ), Θ]ουα δὲ πη ρϑυΐπιμ ἴῃ δθβθοῦ]α 

ΘΟ Ό]Ο τη]. ΔΙΠΠΘΠ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 8. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΟΝΙ.: 

Πνεῦμα ἐλάδετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ; ̓Ετρέχετε 

χαλῶς. Βλέπετε πόσα πλεονεχτήματα. Ἄχουε τὰ 

ἁμαρτήματα. Νῦν σαρχὶ ἐπιτελεῖσθε, ἐξεπέσατε 

ἀπὸ Χριστοῦ. 1ἶδες αὐτοὺς ἔχοντας τὸ Πνεῦμα " 

ἤχουσας, ὅτι Κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ " ὁμοίως, 

Καὶ τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. Ῥί μετὰ ταῦτα ἐπιφέ- 

ρει, διδοὺς τόπον ἐγκαινισμοῦ; Τεχνία μου, οὺς 

πόλιν ὠδίνω. Ἅπαξ ἦν γεννήσας ἀλλ᾽ οὐχ ὃ ἅπαξ 

γεννήσας παραιτεῖται χαὶ ἐχ δευτέρου γεννῆσαι 

εἰς σωτηρίαν. Εἰ τὰ ἄλλα πάντα τις χαχουργή- 

σει, τοῦτο αὐτὸ " ἄθεον. Ἄνθρωποι δὲ λαθόντες 

τὸ Πνεῦμα, καλῶς τρέχοντες, τοσαῦτα ὑπομεί- 

ναντες, κινδυνεύσαντες, εἰχῇ ὑπομεμενηχότες, ἐχπε- 

σόντες χαὶ χαταργηθέντες, πάλιν ἀναγεννῶνται, ἵνα 

πάλιν μορφὴν Θεοῦ ἀναδέξωνται. Μὴ πάλιν ὑπο- 

λείπεταί σοι ἀντιλογία περὶ μετανοίας Τίς ἡμᾶς 

ἔπλασε; Θεός. ᾿Ἐποίησεν ἡμῖν σῶμα, ἐποίησεν ἥμιν 

ψυχήν. Περιορᾷ; Τίς δέδωχεν ἣμῖν φάρμαχον ζωῆς; 

Διὰ τί ἀναγνώσματα; Ἵνα ἀποστῶμεν ἁμαρτημά-- 

των. Διὰ τί ἀρδευόμεθα ; Ἵνα χαρποφορήσωμεν. Τί 

εὐχόμεθα ; Ἵνα ἀφεθῶσιν ἡμῶν αἱ ἁμαρτίαι. Πλη- 

ρώσωμεν τὸν λόγον. Τίσιν οὐχ ἔστι μετάνοια; Ὁ 

δ᾽ ἐλπίδι τῆς μετανοίας χαχουργῶν., χαχουργίας 

ἔχει τὸν τρόπον, χαὶ ἀπεστέρηται μετανοίας. Ἔστιν 

ἐλπὶς καὶ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν, ἔστιν ἴασις χαὶ μετὰ 

τὸ ἕλχος, ἀλλὰ μένει ἢ οὐλή. Μαχάριον τὸ μηδὲ 

διστάσαι" δεύτερος μαχαρισμὸς, ἣ μετὰ τὴν πλη- 

γὴν ἴασις. Θεῷ ὃὲ τῷ πλάστη ἐξ ἀρχῆς. χαὶ συνερ- 

χομένῳ τῇ ἀσθενείᾳ, χαὶ φυλάττοντι τὴν προαίρεσιν, 

χαὶ χαριζομένῳ μετάνοιαν διὰ τοῦ ἄγοντος ἡμῖν 

τὰ ἀγαθὰ, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἣ 

δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

μήν. ἔ 

»ῬΊὸ ἄθεον Ἰορὶ ἄεθεγο ἄπορον ραΐαι νἷτ ἀοοιϊϑβί πεῖ ΟΟπιροΐ. 



ἨΟΜΙΙΑ ΑΡΝΕΠΒΟΒ ΟΑΤΌΜΝ. 

π᾿ τς 

ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ ΟΜΙΛΔΛΙᾺ 

» " “ “.,.» {͵ “ , Πρὸς τοὺς " συχοφαντοῦντας ἡμᾶς ὅτι τρεῖς θεοὺς 
λέγομεν. 

Μεγάλη παράχλησις ψυχαῖς " διὰ τὸ μισεῖσθαι 
χεχαχωμέναις, τὸ μετὰ Κυρίου μισεῖσθαι. Εἰ ὁ 
χόσμος γὰρ ὑμᾶς μισεῖ, γινώσχετε, φησὶν, ὅτι 
ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηχε. Διὸ εἰ ὃ ἀγαπητὸς 
μισεῖται, τί μέγα, εἰ ἡμεῖς τοῦ μίσους ἀξιούμεθα 
παρ᾽ ἀνθρώποις, οἷς περισσεύει τὸ χτῆμα τοῦ μί- 
σους; ᾿Επέχει μου τὸν λόγον ἣ μνήμη τῶν λυπηρῶν, 
ὑποτρέχουσα “ τὴν χαρδίαν " χαὶ προπῖπτον τὸ δά- 
χρυον τὴν φωνὴν ἐπιχόπτει, ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι 

ἀγάπης χαὶ εἰρήνης ἥμῖν παρὰ Κυρίου χαταλειφθεί- 
σης, οὗ ζητοῦμεν τὸ χαταλειςθέν. Ἀφανές ἐστι τὸ 
δῶρον ἐν οὐδενὶ εὑρισχόμενον. ᾿Αγάπη κατελείφθη " 
χαὶ μάχη ἐμπολιτεύεται. “ἕνωσις ἐδόθη" χαὶ μῖσος 

ἐξήφθη. Μεγάλην κατ᾽ ἀλλήλων τὴν πυρχαϊὰν τοῦ 

μίσους ἐξήψαμεν" ἕκαστος καθ᾿ ἑαυτὸν ὀδυρόμεθα, 
εἰς ἀλλήλους δὲ οὗ συμδιδαζόμεθα. Τίς μοι 4 δώσει 

θέατρον τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, καὶ φωνὴν σάλπιγ- 

γος εὐτονωτέραν, καὶ θρήνους Ἱερεμίου, καὶ δάχρυον 
δαψιλὲς χαταῤῥῆξαι χαρδίαν ὀδύναις συντετριμμέ- 

νην, χαταχέασθαι χόνιν τὴν νῦν ἐχ τῆς ἀτιμίας 
ἡμῖν χαταχεχυμένην, πενθῆσαί τε τὴν χοινὴν συμ- 

φορὰν, ὅτι ἐπιλέλοιπεν ἣ ἀγάπη ἣ δίζα 

λῶν; Διὰ τοῦτο ἀχορέστῳ τῇ περιπλοχῇ 
μᾶτος συμπεριπτύσσομαι τοὺς παρόντῶς, ὅτι θέαμα 
ξένον ἔδειξαν εἷς “ ἑνὶ συγχολλώμενοι. Γεγενήμεθα 

γὰρ χαθ᾽ ἑαυτὸν ἕχαστος ὥσπερ ἢ ψάμμος, οὗ συν- 
ἡμμένοι ἀλλήλοις, ἀλλ᾽ ἕκαστος καθ᾽ ἑαυτὸν διη- 

ρημένοι. Οὔτε γὰρ οἰκοδομὴν συστῆναι συνδέσμων 
 δφαιρεθέντων δυνατόν - οὔτε ᾿Εχχλησίαν εἰς ὕψος 

αὐξηθῆναι, μὴ συνδεδεμένην τῷ συνδέσμῳ τῆς 
εἰρήνης χαὶ τῆς ἀγάπης. 

Μιχρὸν ἡμῖν μαχροθύμως χρήσατε τὴν ἀχοὴν, 
οὗ πρὸς ἐπίδειξιν διαλεγομένοις, ἀλλ᾽ εἰς χοινωνίαν 

τῶν λυπηρῶν συμπεριλαμθάνειν ἐπειγομένοις - φέ- 

τῶν ἐντο- 

τοῦ πνεύ- 

4 ΑἸΤΐογ ἴπ Αἰ1|5 Οοαϊοῖθιι5 ᾿πβογι διταν πες οτγαῖίο : 

4085 Ἰπδογιριϊομο5, οἰὰπὶ β86ηδιι ἴπίοῦ 86 πὰ ἐἶπεῖ- 

δεαπί, ποΐατε ἱπαεῖ]ς ἔοτεῖ. Ησς οταῖίο ἴῃ τποάυπι 
ερίβιοϊα: Ξογίρεα Ἰπυθπῖζαν ἴηι ΑἸ αθι5 Μ55.. αἱ ἴῃ 
Ἠαών]. εἰ ΟἸαγοπι. 

» Ἐδιι ψυχαῖς κεχαχωμέναις, οχ ψυχαῖς ἴῃ ΠΠΡτῖ5 

σοιουῖθιι5 ἄθεβε. Μοχ ὑπι5 Οοἄοχ (ομιθοῖ, μετὰ χυ- 

ρίου ἢ διὰ χύριον μισεῖσθαι, τὐτὰ σιιπε Τ)οπιῖπο ἀμί ρμτο- 

ΤΟΝ. 1. 

Β 

Ο 

807 5. ΤΕΙΝΙΤΆΤΙΞ. 

ἘΠΊΒΌΕΜ ΠΟΜΠΙΛ 

«Ἵἀνόνσιις δὸς φεὶ ρὲγ σαϊιιπιτίαπι αἰϊσατι ἐἰϊοὶ 

ἃ ποΡὶς ἕδος ἱγες. 

ι. ϑο]α τι ΠΊΔΙΤΠΙΙΠῚ Θ5ὲ ἈΠΙΠηΪ5 411 ΟΡ σοποῖ- 
ταΐαμη ἴῃ 56 οὐϊιπ αἰ ΠΙοταπίατ, πὰ οατ ΠοιμΐπῸ 

οὐϊο Βαθοσγὶ. (δὲ ὁπῖπι πιμπάϊιις ὐὖς οὐαί, φοἰίοίε, ]οαπ. τ5. 

᾿παυϊῖ, φμοά πὲ ἀπίε υος οὐϊο μανεῖῖ. Ουάρτο- 
Ρίου δὶ θιθοῖαβ οὐΐο μαθθίιν, 4υ 4 δϑὲ πιαξηὶ, δὶ 

ΠοῸ5 ἀρὰ ΠΟΙΠΙΪΠ65 4αΐθι5 σορίοϑβα δϑὲ οὐϊὶ 5ιὶ- 

ΡΕΙΙΘχ, οὐϊο ἀϊσπὶ παρθαπιιν" ῬγΟΒΙθθον Ἰοαιΐ 

{γἰβεια πὴ ΓΘοΟν ἀἀτ0Π6, α1186 ἈΠ ΙΠΉ 11 5101} : αἴ ιιο 
ἀδοιἀεπίθϑ ἰδογυ πη: γοσθπι ᾿πίθγοϊρίαπί, σὰὰπὴ οο- 

δῖῖο φαοά ἀΠδοιοπο δὲ μᾶθθ ποθὶβ ἃ ΠΟΠΊΪΠΟ τὸ- 
Ἰϊοῖα, ΠΟ] 418} ἴϑ ΠΊΕ ἢ {ἘςοΓΆτητι5 (0 α γε Ἰοίιηι 

ἐϑῖ. Ποπῦπ δϑὲ αοα οσι]ο5. ἔπρῖτ, πος 'π {πο- 
4ιᾶπὶ τϑρϑυῖτιν. ΟΠαγ 85. γο]ϊοῖα θϑῖ, σε ρυσπα 

τηᾶποι. Ταΐα ἐοποουϊα 6ϑῖ, σοὶ οὐϊι πὶ ΔΟΟΘΠβιιΠὴ 

6ϑι. Μασπι ΟΥἷ᾿ ΓΟΡΊΙΠῚ ἸΠίο ΠΟ ΔΟΟΘ Πα ἸΠη1|5. 
ΡΙΔησΊπηι5. Φυσάιι6. ᾿υ γαῖ, ΠΘΟ ἴάτηθ πη οοηνο- 

πὶξ ᾿πίθυ πο5. Οτ15 τὰῖμὶ ἀἀ 01: ἘΠπδαΐγιιπι ππῖνϑῦ- 

51Π} ΟΥ̓ΌΘ ΤΙ ἰθυγάγι τη, δὲ γοσθπ ἔπ) να! ΠΙΟΤῸ ΠῚ, 
εἰ Ἰαπηθηϊαιοηθθ ΤΟ ΠηΪεθ, δὲ ᾿ἰΔΟΓΥΤη85. ΠΡΘΓΟ5, 

4 θα5 σον ἀο᾽ονῖθει5 οοπεγιτιπὶ ἀϊγιιπηραπι, μι]-- 

γΘΓΘΙΏΠΙ16. ΠΟῚ5 ΠΠῸ ᾿Ξ ΠΟΙ ΪΟ56 ΔΒΡΘΙ5.1ΠῈ Ρ6Γ- 
[απάαπ), δὲ ἀδρίογοπι οἰ απ [αἴθ ΘΟΙ ΠῚ ΠΟΤῚ ἢ 

Ουῖρρε ἀοίροϊε πιαπάαίογιιπι γα ϊχ ἐπαγῖαβ. Οὐα- 
ῬΓΟΡΙΘΡ ᾿Π5Έ] 4 1} ρ ΓΙ τ5 ἀπηρίθχαι σοΙρ]δοίοῦ 

δαἀπιαηΐοβ, {θα Αἰ τθι ΔΙ [ΘΓ σοΠ Πα παι], σρθοία- 

σαϊα πὶ ᾿πβο πὰ ΘΟ ἰθιθσιπι, Νὰπι ρῥυγίναιϊίηι 

ἘΠῚ ιἴσ4 16 νϑῖαξ ἀγὸπᾶ οἰ δοΕ ϑιιπΠ}ῖ5, ΠΟΙ 50-- 

οἶδε ἱπίθυ Π05, 564] β' πστ!! ᾿Π56Ὶ ΠῸ5 αἶνίϑι. Νδ- 
416 επὶπὶ ἀδιγαοτῖβ. ΠΟΙ ρασΊθιι5, μοΐεδὲ ὡάϊῇ- 
οἴαπ) σΟΠϑίϑίθυθ : Πποῆτιθ δοοϊδϑία ἴπ αἰξαπη οτο- 
56 6Γ6, Ρᾷοῖβ σμαγι δ εϊϑάιιθ ὙΠ οι} 5 ποη ΘΟ] σαί. 

5. ΑἸγ65 ῬΑ. 5ρϑι ΠΟΡῚ5 ΡΠ ΠΕ ἀπ πιο σοπι- 

πιοάαϊο, ποῦ ἃ οβιθηϊαιοπθπὶ ἀϊοιιτγῖβ, Ξε αὐ 

1ά ᾿πηρυ]βαγ5, αΐ νῸ5 ἴῃ ἐγ βἔϊιι πη βοοϊθίαίθη αὐ - 

Ρίεν Τοπιΐπιιπι οὐϊο ἰιαδεγὶ : 

τεγέϊαβ βοοη 15 συ γί. 

« Απίφοϊ ἄπο Πρτὶ τῇ χαρδία. 

ἃ (ὐάοχ αι]. δώπ. Νέος ἴϊὰ τε] το ρμοϑὲ Μ55. μ] εσῖ- 

41 οπιπες ἡμῖν χαταχεχυμένην. δἴοχ ἡμῖν ἀδοβὲ ἵπ νὰ]- 
8αι15. 

6 1πὰ Π|ρτὶ τοΐογος. ἘΔῚΕ εἰς 

συνγμιυένοι π 

οἱ (ὐαϊοὶ ἔατει ες. 

ἕν συγκα. Μοχ ἄυο Μ.-. 

ὃς ἀλλήλους. 

δῦ 

ι8. 



δρὸ ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

)απράμιδ ; ΠΑΠῚ ϑ0οἰοῖαθ σϑηλἰ τα τ αἰογι 5018- 

αἴπιπὶ Πα τί ιι5. ἘΘΥ Γα556 ἀπ ΓΘ] ΘΓ ΓΡἸ5ΕΠ| ἃ τοι να 

ἀὐἀαπαῖα, νϑμοπιθητι5. δ Πομηΐπιιπὴ {ΓΑ Π5 1 1. 

Ναπι (5416 ΠΟ λα πη Ο]} ἸΔη σα] ἀὯπ| ἀρθη αἱ] νὰ-- 
τἰοπθηι ρυϊ ναι Θχαπ ἴδιαν ἢ Οιοα σΟΠϑρ οἴτηιι5, 

14 ἀπε: {Π|π|5 ῬΑτΡιι ΠῚ ΟΠ ΓΔ 115 Τ ΙΓ τι126 5ιιη:. 
Νάπι {ΠΠ1 Θὰ πὶ Ὁ» οαπιϑαπὶ ριι ] 1005. ἢ 5 ΟΠ ΘΠ ἴι15 

ΔαἸπνοπονθ,, πὰ οΘΥ 5. ΠΗ [ΘΙ ΡΟΥΡι5. οοηνο- 

πἰοπίθϑ, ᾿π πποτη ἔθ ΠΟΥ ῬΓΌΟΘΘ5511 αἰ ηδιῖο- 

ΠΟΠῚ ΤῸΠΟν ΔΙ ΘΠ, ᾿ἰ{π|ι6 4 ἀἰβδι ει διιηΐ, δὶ δά 
ἀππιπὶ ππιπο Ἰοοιπὶ ἀοσθθγθηΐ, 510] ἀΠΉ οἰ [165 αἵ-- 

41 ἀΠ]δοιϊοπὶβ ἐΠῚ Εἰπ|πὶ ΘΟΠΘ Θσ5ι1Π [Δοθυθπῖ. ΠΙῸ 

δϑὲ βριγ τ18}15. σοηνθηῖι5, 4110. νοίθλα γθηοναη- 

τὰν, Γαταιν 5. ἐπ τππιπὶ Ργο θῖν. ΝῸΠ Θπῖτη νθη]- 
115. ΤΟΥ ΠῚ ψ ΠΑ τι πὶ [Δ ΟΠ ῬΘΡΠ Δ Π ΟΠ ΘΠ, 566 ἡ 

παν τα τ5. σοτημ [ΠΟ ΠῸ ΠῚ πα 8 πὶ ΘΧΠ ΙΓ], 

ἀατανὶ Ἐπὰν! ταῖθ πὴ ᾿] 6 πη}, ΡΠ 116 ΓΘοθρ τ]. 

Το διιηΐ ἃ ῬαιγΡιι5. ΠΟΒγῚ5 σοπδιϊτζα, ΝῸΒ δῖι-- 

ἴδ 4] Θὰ ὑ6] Ὁ ΡΘΙ ΠηΔΠιι5. ΓΔ ΔΟΟΘΡΊΠΙλ5, 

ἴπ 4τ|6 πὶ δἴαταπι ἀοσθπογαν θυ ἤγ115, 5 ΘΟ Δ ]11ΠῚ 
ΡΓΈβθη5. οβίθηθε. ΡΠ] αν μη} Θογιτὴ. αι δάπιιπε, 
πιασῖα. 51π|, ΘΧΡΙΟΥΑἴΟΡο5. ΘΟΡιπ. τι. “Ἰσο πα 

5πη, ἀπά αἰδοῖ γι} φουτιπ ατ126 ἀοοθπίμν. Αὐ- 

416 ὀχ αϊνί ταν σοποῖο, πο τξ αὐἀξίαπῖος. τ ἢἔ- 

ὁοπῖαν, 566 τι ᾿πϑι ἀἸαίονος. ἰοουιπὶ Πα Θά ηῚ οα]π- 

τα πα Πα]. Οὐοά 5ἱ [Ὀντο ἀϊσπη δδὲ αι ρίαμῃ, 

4ποά οομνθηϊαῦ οὐ ρι αἰ τα} 115 Θουιιη αι βθηΐθη- 

ται δχριοάνιπε, 01} αὶ διιάϊντε, ταιηαιιαμι 5] 

ἴὰ «ποα ϑιιαιῃ οὶ, ρα ποθ ἡ ρθυῖσβοι. Πδο 

φογά θιι5. νοϑινῖβ ᾿πβου!απίαν. ἈΘά]ά το. τοϑεϊπηο- 

αἰαὶ νϑυϊτατ δὲ πο 5, δάνθιβιιβ 605. 4π|ὶ ἰΠὰ 

ἀϊνυ!σαπε, νἀ ο]οθὶ ἀπο πὸ5. ἀοπιιπὶ νΘτι5 1π- 

[ΔΤ ΓᾺΨ ΤΠῚ115.- 

3. Ἤσο δηΐπὴ 51π| ΠΟῸΠ {ΠΠΊΘ ΠΕ ΠῚ ΤΟΙ Ϊ ΠῚΙΠῚ 

νϑυρὰ, 564 ἀρθυϊθηταπι ΘΟμἾγα ΠῸ5 Ο5, (δὶ ΠῸ5 

δος ἴγὸ5 ὁπ πείθηλιβ. ΠΘῸ5. {65 4] Ρ ξἸσαΐῖ, 

«4 φαφεῖς ᾿π Ἰεροϊοδία Ποπηϊπὶ Ὁ. ΑἸΠΟΙ ἀθουῖιπι 

τα] το, ἀΠ 11 σοι! σίοβιιβ Π δὶ οὐ]τι5. Ου {γ65 

ἀἰῶῖτ, αὐιάδαι δἰΐαπι ἀϊοθγθ ΦαδίΟΥ, ΠΙΙΠΠΘΓΙΙΠῚ 

αα ἀποάδοϊπι ἀϑάᾷαθ δχτθηάαις. Οτιδ Θδὲ 1ριταν 1π- 

Γ{Ππιι5 Οοᾶοχ (οπιθεῖ. εἰ αν], ὠδυνομίένοις. 

εἰσαχούε- 5 ἘΠῚ διαθαΐη ἑκάστου ἡμῶν καθ᾽ ἑαυτὸν, 

σθαι διὰ τὴν ἐκ τῶν ἔργων εὐτονίαν, μιὴ δυναμένων ἀλλή- 

λοις ἑνοῦσθαι. Οὐοάοχ Ηλι]. οαπὰ (οπιθοεῖ τ τπ 

οοηΐοχία. Νοχ Μ,95. ἐστὶ λείψανον. ἘΔ1Π νεσο ἔτ: λεί- 

ψανον. 
μι ψείδγοβ αἰιψαοι ΠΥ εἴ σἅ1|| ἀνανεώσωσι.... πα- 

ιν. Ουοά 

Ὁ. 
ΩΝ 

αὐτὸ τ 

ρέχοιεν. (οᾶοχ χη]. ἀνανεοῦσθαι. .... π 

51 φυϊδρίατα ταὶ ἀνανεώσωσι. 
τες ὁρουίοι οἰκοῦντες. .-. κατ αλαδοντι τες, Οχ σγαπιμπηατοο- 

τα Πὶ Τ᾽ φορριῖς. 

5. ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ, 

ν Ὡ- ἢπ 55 , ς ἢ . 
ρει γὰρ παραμυθίαν ᾿ ὀδυρομένοις ἣ χοινωνία τῶν 

ἝΞ ᾿ -Ὁ ΄, Ζ ΝΙΝ Ἁ Ν ΄ Ψ -- 

στεναγμῶν. Τάχα δὲ χαὶ πρὸς Κύριον ἑνωθεῖσα 
- .ς , 

ἡμῶν ἣ λύπη εὐτονώτερον ἂν δδιχδαίη. Ἢ ἕχαστος 
᾿Ξ Ἶ τς 

ἡμῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν εἰσαχουσθήσεται διὰ τὴν ἐκ τῶν 
Υ - , Η : “ὦ τι 
ἔργων ἀτονίαν; Αὐτὸ τὸ ὁρώμενον τῆς παλαιᾶς 
: Ξ ἌΣ ἢ 
ἀγάπης τῶν πατέρων ἐστὶ λείψανον. Τούτου γὰρ 
Ἢ Ε - : 
ἕνεκα ἐχεῖνοι τὰς πανηγύρεις ταύτας ἐμηχανήσαντο, 
, - 555 

Ε ἵνα τὴν ἐχ τῶν χρόνων ἐγγινομένην ἀλλοτρίωσιν 
Ὦ 3 ΑΓ ΤΝ, σε ἘΠ ἡ κν ἘΣ 

διὰ τῆς τῶν καιρῶν ἐπιμιξίας " ἀνανεοῦσθαι " χαὶ 

τοὺς τὴν ὑπερορίαν οἰχοῦντας ἕνα τοῦτον χαταλα- 

βόντας τόπον, ἑαυτοῖς ἀρχὴν φιλίας χαὶ ἀγάπης τὴν 

συντυχίαν παρέχειν. 'Γοῦτο πνευματικὴ πανήγυρις 

τὰ ἀρ ρχαῖα ἀγανγεουμεγην τοῖς μέλλουσιν ἀρχὴν πα- 

ρεχομένη. Οὐ γὰρ ἤλθομεν ὠνίων ποιήσασθαι διά-- 

μειψιν, ἀλλ᾽ ἀγάπης ἀλλήλοις δοῦναι ἀνταλλαγμαιν 

πλήρη δοῦναι, χαὶ πλήρη λαύδεῖν τὴν ἀγάπην. Τοῦ- 

τα οἱ π᾿ τέρες ἡμῶν χατεστήσαντο. Ἣμεῖϊς ὃ δὲ πα- 

ραλαθόν τες εἰς τί κατελήξαμεν δείξει τὰ δρώμενα, 

Οἱ πλεῖστοι τῶν παρόντων χατάσχοποι ; μᾶλλόν 

εἶσι χατάσχοποι τῶν λεγομένων, ἢ μαθηταὶ τῶν 

ἃ διδαγυάτων. Καὶ λόγος ἐπιζητεῖται οὐ πρὸς οἶχο- 

δομὴν τῶν παρόντων, ἀλλὰ πρὸς ἐπήρειαν τῶν 

ἐφεδρευόντων. Κἂν μέν τι λεχθη συμθαῖνον ταῖς 

ἐπιθυμίαις τῶν ἐξοστραχιζοντων τὴν γνώμην: ἀπῆλ- 

θε χαταδε 

Β. Ταῦτα ἐγγραφέσθω ταῖς ὅμετ 

τυρήσατε τῇ ἀληθείᾳ χαὶ ἥμῖν, πρὸς τοὺς ἐπι-- 

ἐν ἄντε τὰ τοιαῦτα, ὅτι ἄρα ἡμεῖς τὴν παλαιὰν 

ξάμενος ὡς τὸ ἴϑιον εὑρὼν παρ᾽ ἥμιν. 
, ᾿᾿ Ρ 

τέραις Χαρόιαις: Μαρ- 

δωρεὰν ἄνενε εωσάμεθα. 

«Ταῦτα γὰρ μὴ φοδουμένων τὸν Κύριον τὰ δή: 

ματα, ἀνοιγόντων χαθ᾽ ἡμῶν στόμα, ὡς ἡμῶν 

τρεῖς θεοὺς χαταγγελλόντων. 0) τρεῖς θεοὺς χηρύτ- 

των, τί ζητεῖ ἐν ᾿Εχχλησία Κυρίου; ᾿Αλλαχοῦ πο- 

λυθεΐα ̓  χαὶ ἀλλαχοῦ θεοσέδεια. Ὁ τρεῖς λέγων, 

τασατο ΕΒ Τὸ χαὶ τεσσάρων - ἐχτεινάτω τὸν ἀριθμὸν 

( εἰς δ δώδεχα. Τίς οὖν ἣ μανία τῶν ἠχονημένην 

ἃ δὶς Μες. ποβί τὶ. Δι γεγο τῶν δογμάτων. 

» (οᾶϊοες. ποηη}] μαρτυρήσατε. ΑἸ ἄπο ΜΞ. 

Ἑάιὶ μαρτυρήσασθε. μάρτυρες ἔσεσθε, Ξῦδο. εγιιῖς. 

οιδέπα εαϊα πρὸς τοὺς ἑ ὲ θρυλλοῦντας. Αἴ Μ35. 411- 

{ποῖ πρὸς τοὺς ἐπιθρυλλοῦ ντας. 
᾿ 

στόματα μὴ φοδουμένων 

Μοχ 85. ἐχχλυσία χυ- 
ς (οάεχ Ηδη]. 

τὸν κύριον ἀνοίγεται χαθ᾽ ἡνιῶν. 

ρΐου. Ἐδιι ἐχχλυσία Χριστοῦ. 

ἃ ὕπυς (οάεχ (οπιρεῖ. εἰς δωδεχάθεον. ΤΟΙ άεπὶ 11- 

γμτὶ (οπιβεβϑβιαπὶ ἄθεον χαὶ ἐγγὺς τῆς δαιμονικῆς πλάνης 

τὸ πολύθεον. 

ταῦτα γὰρ σ 



ΠΟΜΙΠΙΑ 

γλῶσσαν ἐχόντων κατὰ τῆς ἀληθείας : Οὐ μιχροψυ- 
χῶ πρὸς τὸν ἔλεγχον, ἀλλ᾽ ἐχδέχομαι τὸ τοῦ Χρι- 
στοῦ δικαστήριον. ᾿Εχεῖ ἀντιχαταστήσονταί μοι οἵ 
τὴν ἐπήρειαν ταύτην ῥάπτοντες ' Οἷδε Κύριος τοὺς 

ὄντας αὑτοῦ" χαὶ, Ὃ συχοφαντῶν πένητα, παρο- 

ξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν. Εἰ μεταδίδωμι τὴν 
ὁ πίστιν τῶν πατέρων, τί παρεὶς τοὺς πατέρας, 

ἐμοὶ πολεμεῖς; Εἰ πιστεύω εἰς Πατέρα, εἰ ὅμολο- 

γῶ τὸν Υἱὸν, εἰ μὴ ἀθετῶ τὸ Πνεῦμα. " Εἰ ὃ Τριάδα 

ὁμολογῶν, τρεῖς ὀνομάζει θεοὺς, ἀθετεῖ τὸ βάπτι- 
σμα, χαὶ πολεμεῖ τῇ πίστει. Τί τὸ ἐμὸν πρόσωπον 
ὑποθέμενος πολεμεῖς τῷ Κυρίῳ ; Ὑἰς χατέλειπε Ὁ 

βαπτίζειν εἰς ὄνομα Πατρὸς, καὶ ΥἹοῦ, χαὶ ἁγίου 

Πνεύματος; ἐγὼ, ἢ Δεσπότης; Τίνος τὰ ῥήματα; 
κήρυχος, ἢ τοῦ ἀποστείλαντος ; 'Γί τὸ ἐμὸν πρόσ-- 

ὡπὸν εὐεπίδατον ταῖς συχοφαντίαις εὑρὼν, δι᾿ ἐμοῦ 

πολεμεῖς τῇ ἀληθεία:; δι’ ἐμοῦ χατασείεις τὸ ὀχύ-- 
ρωμα τῆς πίστεως; ᾿Εγὼ μέν σοι εὐάλωτος, ἣ δὲ 

πίστις ἄσειστος. ' Εἷς Κύριος, μάνθανε τοῦ Παύλου 

λέγοντος, μὴ δύο, ἢ τρεῖς. Κἂν ὀνομάσω Κύριον 
τὸν Υἱὸν, οὐχ εἰς δύο χυρίους, οὐχ εἰς πολλοὺς θεοὺς 

διεῖλον τὴν χυριότητα. Κύριος ὁ Πατὴῤ, Κύριος ὁ 

Υἱός" μία πίστις, ἐπειδὴ εἷς Κύριος. Ἔν ἑνὶ ἀκο- 

λουθεῖ “ ἑνὶ Κυρίῳ, μίᾳ πίστις, μιᾷ πίστει, ἕν 

βάπτισμα, Οὕτως ἕν ἐξ ἑνὸς δι᾿ ἑνὸς βεδαιοῦται. Ε 

Εἰ δὲ οὐκ ἀθετῶ τὸ Πνεῦμα, οὐδὲ ἐν τῇ δουλιχῇ 
αὐτὸ τίθημι τάξει, διὰ τοῦτο τὴν συχοφαντίαν ἐχεί- 

νην ἐχδέχομαι. Μὴ λέγε ἃ μὴ λέγω, χαὶ ἴδωμέν 
σου τῆς συχοφαντίας τὸ πιθανόν. Τί ὑποχρύπτεις 

σεαυτοῦ τὴν ἐπήρειαν; Ἀεύδη, δ χατηραμένε, λέ- 

γῶν παρ᾽ ἡμῖν τρεῖς θεοὺς χαταγγέλλεσθαι, καὶ οὐ 
λέγεις ἐκ τοῦ προφανοῦς, ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν οἱ τοὺς 
χτίσμα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον λέγοντας ἀναθεματί- 
ζοντες, Ἱ᾿ αὐτὴν τὴν χατηγορίαν δέχομαι. Ἐπὶ τούτῳ 

πῦρ χαὶ ξίφος ἠχονημένον ὑφίσταμαι. Κἂν ὃ τροχὸς 
χαταῤῥάσσῃ, χἂν βασανιστήρια ἐπ᾽ ἐμὲ χινεῖται, 
ἐν τῇ αὐτῇ πληροφορίᾳ δέχομαι τὰ βασανιστήρια, 

ἐν ἣ χαὶ οἱ μάρτυρες οἱ ἐνταῦθα χείμενοι τῶν στε-- 

φάνων ἠξιώθησαν. ᾿Γ οὔτο τοίνυν ἐγκάλει μοι, ὅτι μὴ 
ἐν τοῖς χτίσμασι συναριθμῶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. 

ὁ ἘΔπὶ εἰς τὴν τῶν πατέρων πίστιν μεταδιώχω, τί, 

Οὐοἶοχ Οομιθοῦ, οὐαὶ Ηδ.}, αἱ πὶ σοπίοχιι, Βορ. ἴον- 
{5 εἰ τήν, οἷο. 

τ ΓΝ ῖάς Αὐἀδοπάα,.] 
ΓΠΙυά, εἷς Κύριος, ἀὐΠαταϊηηι5 οχ ΠΡ υῖς ΔΓΖ 5, 

Μοχ δὐϊιὶ χύριον, εὐχ εἰς δύο... θεούς. χύριος. Αἱ 
(001}». Ῥυϊπιιιβ. οἴιτη αἸϊοὸ Οσάῖος ἴταὰ, αἱ δ Ἰαϊπηις. ως 
ἶρϑο ἴῃ Ιοοὸ Οοάϊοος Οὐπ δοἤΠείαμὶ ὁ υἱός. χυριότης μία, 
ἀρχὴ γὰρ μία" εἷς χύριος, μία πίστις. Πἰὰ ἴῃ Βορ. ἴον- 
1ἴο Ἰόβόγο βογρίπιιβ, διὰ τοῦτο μία πίστις, ἐπειδὴ εἷς 
χύριος, ἕν ἑνὶ ἀχολουθεῖ - ἐν ἑνὶ χυρίω " μία πίστις, ἕν βα- 

ΛΌΨΕΙΒΟΒ ΟΑἸΜΝ, 8. 

» 611 

δ009 

88 πὰ δουα πὶ 4ἰ ΘΧΔοι απ Πἰπσιιατὴ Πα 6 πὲ σ0Π-- 

{τὰ νου τατοι ἢ ΝῸΠ 511η1 θ151}}}0 ἀπίπηο ἀπ γὸ- 

ΡΓΘΙοπ θη τι, 5044. ΘΧΘρΘοΙο, πιο). ΟΠ νἸ511. 

ΤΠΔῸ πὐΐἰ ὁχ ανουθο βἰδίεηταν, (αἰ πὰπο Ολ]ι-- 

ΤΕΙΝΊΨΑΤΙΒ. 

Πα πὶ οΟΠπδιπιηῖ ; δίονι Τ)οπιῖπιιΣ αὶ οἴσει δὶ 2. Τίσι, 8. ᾿ 

οἵ, (μὶ οαἰμηιπϊαῖιγ ρματρονθηι, ἰγγῖ [αὶ ὀπὶ φιὶ 

Ῥατυ τι. πὸ θῸ]]0 ροιῖ5} 51 οὐθάο ἴῃ Ῥαϊγοπ,, 

581 σοη θοῦ ΕἸ], 51. πο π ΤΘρΡΓΌΡΟ ϑρὶ τὰ, 

Ταϊπ Γατθιὴ 40] σΟΠΙἐΘ αι, 51 ἰθὺ5. {ΓῸ5 Πποπιϊποὶ, 
ἀθγοσαΐ Παρ ἰϑηια, οἱ πάθην ᾿πηρισπαῖ, ΟἸμΟ ϑ11 ΠῚ 

Πλθὰ ΡΘΥΒΟΠὰ 5100 511α, Του παι θ0}10 ἱπηροι 59 

Οιὐιῖ5. γ φαΐ. αϊ Παρ ΕἸ Ζθηλι5. ἵπ ΠΟΠΊ θη Ραιν 5 οἱ 

ΕΠῚῚῚ οὐ ΒΡ νυ τιι5 Βα ποι] ἢ οσὸ, ἃπ ΠΟΤ Πι5 7 Οἱ] 15 
ϑ1π| ψου]ὰ ἢ ΡΥ ΘΟΟ ἢ Ἶ55, ἃ ἢΠΠΠπ|5 41] χη ἰδὶι ἢ ἱγ, 

αἴ ῬΘΥΒΟΠΆΠῚ ΠΊΘᾺ ΠῚ ΘΔ] ΠῚ 115. [0116 ΟΡ ποχίαμ 
γῸΡΘ 5, Ὁ] ΠῚ ᾿πηριρ Πὰ5. νϑυ τα 6 }} 0} πη6 ὁοη-- 

οὐαεἰ5 Πά οὶ πηι πἰ πη θα έτη ὃ Ερπο αα ἄθη ΘΧριισΠαΥ 
[Ο]]6. Ῥοϑϑι. : 564 [465 ρουϑίαι. ἱποοποιιδϑᾶ, 

10. 

᾿μᾷ: ΠΡ οὐ τον. ἡ, 
“εἰν ἡιπι. δῖ. ἄθαν ραϊνιιπι γα, ΟΠ Π 8515 31. 

αι]. χθ., 
1 9- 

{Ππ||5 Ἰ)ομηΐηιι5, αἴδοθ δχ νϑυἷβ Ῥάι}1, ποη ἄϊιο, Ερλε5, ἡ.. 
ἀπ γθ5. [σοὶ ΕἼ] πὶ ΤοιηΪπτι πὶ ΠΟΙ ΠΑΝ ΟΙῸ, 

ποη ἰπ ἄτιο5 ἀοιηΐποϑ, ΠΟ ἰπ εἶθοϑ πλ] 105. εἰν δὶ 

«οι! παι οπθη, Π)ογπτ5 Ραΐον, Πομΐπιι5. ΕἸΠ π|8 τ: 

τηὰ {ἰἀ65,. οὐ [ΟΠ Πι15. ἘΠι15. 511. ΤΠ ππη} τιΠῚ 

ΘΟΠΊ65 δῖ; ππὶ λοιπὸ, τπὰ ἢ 65, ππὶ Πάοὶ, 

ἀπαιπὶ ΒΑΡ 5ηγα. 516. τ ΠῈ} Π} ΘΧ ἈΠῸ ΡΟ τΠτ1Π} 

σΟμ ρα τν. 56 δ᾽ ποη (ἰδ]ϊοῖο ϑρί γί πὶ, π6- 

416 διιπὶ ἴῃ 56 ΓΨ}Π οὐϊπθ οΟ]]οοῸ, ΡΙΌρ ον: 

θὰ οἰ] Πα πὰ 1 πὶ 8πϑοῖρῖο, αν ἀϊοαθ. ἡτια: 
ποῦ το, δὲ νὶ ἀθαπλιθ σα] ΠΤ ΠἰδΡ {πὸ ψνοΥΪσὶ-- 

γα Πππάἀϊπθπν. Οὐ Οσοι 5. {πὰ πὶ ἰρϑῖτι5. οα]ιι- 

τη πἰδη 7 ΜΘ ΠΕ 5, ὙἹ" ΘΧϑθολα πη, οὐμπ αἷ5 ἄθοσ 

{05 ἃ ΠΟΡΪ5 ρυςρἰσαγὶ, 60 ΡΟΥΘ αἸο5 ΠῸ5 'ρθ09 

6586, 4ἰ 605. 4 ϑρ᾽ν τι Πὶ 88 ΠΟΙΕΓΠῚ ΟΡΘΑ ΓΙ ΠῚ 
ἰσιαπι, ἀπαι πϑηηαΐο [Ὁ πλ15. ΠΆΠΟ ἀΟΟ ΙΒ ΟΠ ΘῊῚ 

δἀμηο, Ἐαιη Ὁ} Θατιβᾶπι ᾿ση θη} 5. 100. δὲ ο]ὰ-- 

ἀϊαπ δχδοιίιηι. ϑῖνθ γοΐα οΟ ΠἸἀαϊ, οἷν ἴοσ- 

πιθηἴα ἴπ ΠῚΘ ΠΙΟν Θ ΠΓε, Θαἰ6 ΠῚ ΔΠΙΠῚΪ ΡΟ ϑιια-- 

5'οπθ ΡΟ ΘΓ ΠῚ του πηθ ἴα, “τ πη  ΎΓ68 Πϊς Ἶα-- 

σοηἴο5. ΘΟΙΌΠἃ5. ΘΟΠΒΘΠ τ δαπ|, Τά ]τι6 πος ἢ 

πτισμα, οὕτως. 7)οπιίιαιο, τα, μυϊποίρίαπε ὀπῖπε 

ἀαιιπι. ἔαιις ])οπεΐπι, τα Κι ἀος. ΟΝ ἰὰ τιπὰ χάος, 

ψιοα πστις ])οπιΐμιις. ἔγαιπι τι αὐοσι τ πιγυμσσ αμτΐ 

7)οπιῖπο., ταὐτὰ 7.165, πιιπι ϑαριίδπια : ἴτι «Ὁ ]}ιῖ5 

Θπμη θιι5, αἴ γοσα πὶ ἴα οαν, ῬΟΓΟΡΎ αἰ [115 ἈΠ (16 ὁ]- 

[ἀσοχὸ ταὶ νἱάοον, ΠΙυά, μιᾷ πίστει, ἐχ ἀπὸ (οἶος 

(πιο πίαπο αὐ τιπι ἐ5:. 

Ε Δι ψευδῆ χατηραμένα, Οὐάϊοος. (Ομ ο σα πὶ 

ψεύδη, χατηραμένε. ΑἸΙφααπίο ροϑὶ οι οἱ τὸ χτίσμα. 
Αἱ Μ858. οἱ τοὺς χτίσμια. 

ΒΗ 



οκαη. κι 

“20, 

τή. οκη. 
τό,εἰ τθ 7. 

“οαηποιῖ. 

τὺ 

ΠΟΠΙΪΠ6. ἃροιιθᾶ, 4π04 ΠΟῸΠ ἱπίθιῦ Οὐ ΘΑ ΓΙᾺ 5. Πιὶ- 

πο ϑρίυϊτπὶ βαποίιπι. Οτοά 5ἱ απ]4 ΔΗΊΡ Ππι5 

ἀἰχουῖβ, τοά4θ5. γα Ποποπὶ {πώ6|ςἱ. ΜΌΔο ἰοροΡρα- 

ταν, ὅπηι υοπογὶὶ Ῥαταοϊοίις ; τὰ νοῦ ἱπάθ 

ΘΟΟΑΒΙΟΠΘΠῚ ΔΡΡῚρῈ 1511 σα] απ πα πα], ΤΠ} τ} Ἴ Δ Π. τιξ 

Ῥαγδοϊθίαβ, ᾿π 4010, 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

Ἰῃ [Ὁ } 85. 
Ῥδν 415. 16 Ποῖ: ΠΡοπθῆοίο, ΡῈ Ρ δὰ δηϊπηιπὶ ἰὴ - 
σγαταιπι. οβίθπ 5. ΝῸΠ ἴσια} 5150} 15. ῬαγδοΙ εὶ 
Ἰνοπο[ϊοοπιϊαπι. Απ πο Πουΐπι5 μπᾶ πΠὸ 510] ἀρρ6}- 
Ἰατο πο πη ΟΠ ΟΡ βδηχὶ 9 Ἡπϊίίαηι υοὐῖς εἴ 
αἴϊιαι Ῥαγαοίφιιιπι. Οὐΐ οαπὶ δὲ ἁἰπαμ) αἰχίϊ, 

ΠΟΠΠῸ 86  }51πὶ ΔΉ. ΔΠΠτ|ΠῚ Οϑίθ Πα} 51 ΘΧχ πιΘ 

1Ρ50 Ἰοσιῖιον;, πΠ6 ἁιι 118 Π]6 : 51Π| Δι Π6 1 (85 50 .1- 

41] ΡΓῸ ἴθ τΌραΐ, 

Ῥία 5ιηι ργΟπαιητῖο, 5} 166 τ6 νου [41]. Ῥουίθοιιι5 
ΠΘίπιΘ τ Πα] 0, ΠΘΩῈΘ ΔΙ ΘΕ. {{πι||5 ΠΟΘ ΠἾτ115 

Τθοῖι5 : ππιι5 {ΠπἰσΘητπ5. 6}115 ΕἼΠΠπι5. ἂο Ῥειι5. 516- 

τὶ ΠῸΠ δϑὲ Πθιι5. ΔἸτθν, 

ἶρϑο δὲ ᾿πρθπῖταβ : ἴα ΠΘάι6. οδὲ ΕἾ] 5. ἈἸτθν, 
4{ὶ Ζιοάιιθ ἀπὰ οἰμπὶ ἴρ50. 511 βϑηίτιβ. Οποιηδ4- 

᾿ΠἸΟ τη ΠῸΠ δῖ νοο6 ἴθηϊιϑ Ῥαΐθυ : 510 ΠΟ 116 δὲ 

νόοθ ἴθπιι ΕἾΠΠπι5. Πθιι5 Ῥαίον : θθι5. ΕἾΠΕ : 

Τλοιι5 Ῥϑυδοῖι5 ΡΆΓΟΡ : Π6ῖ5 ρου θοιι5 ΕἼ]Πι5. Τη- 
σΟΡΡΟΡΘαι5. Ῥαῖον : ἸΠΟΟΡΡΟΓΟΙΙ5 ΕΠ]Ππ5., ἸΠοΟΡΡΟΓΟὶ 

ΘΠανδοῖον, δὲ ἱπιᾶσο ἱποουροῦθα. Ογθ 15 σΘΠ ἔπ 1η 
6550} αν Ζαῶναβ. Οποπιοο} 51. Θηϊη. ἰϊσοὶ 

αὐνονο, Ζποπιοο πο ΘΠ [π|5 510 ᾿Π ΘΠ Ἶτι15, Π6 0. 

48] ΄υοααθ 1Πἃ ΟἿ} 

οἵ ἀδιονθ, ΦαΘΠΊΟ40. ΘΘΠΪΠΙ5. 511 ΘΘΉΪΠΙ5 : 51Π 
Ἰηροπἶτιι5. αι οϑι!οπο πὶ πᾶ ΠΟ ΠΟῚ γ]ΙΠ]ῈΪ, 4ιο- 

πιοάο 50 ]Π1σϑὲ δ᾽ ἱπσθπτιι5. - ἴα ΠΘτι6. σΘΠΙ 5 
γῬ  πΖτῖῦ Ἰσοιι πὴ ἀυθγοπήὶ, Φαοπιοίο Θ᾿ ΘΠ 118 51. 

(νο 4ατγὰ5 ἥτι85 ΤΠ ΘΒ ΓΘ ΠΟΤ ΡΟσϑιηΐ, ΠΟ 

ΘΠΪΠῚ ἰπνθη165. ΕΤΘΠΪΠῚ 51 4 85, ἃ 410 αἸβοθυδ 

Ροϊο5᾽ Α τορρὰ 7 ΝῸΠ Θχϑιϑίθθαῖ. Α πηι} ἢ ΝῸΠ 

δταΐ ἸΙψαϊάϊτπι. Α οΘ]ὸ ἢ ΝΟ δὐδι Βυγγθοῖιπ). Δ 

5016 οἱ ἴὰππὰ οἱ δϑιυ]5} ΝῸΠ εὐδΐϊ οοπάϊία. Α 

οι} 15} Απίθ ϑθοῦ]α {Ππ|σϑηϊπιβ. Νἕ ΤΠ ΘυΤΟσα 

δὰ “τι ΠῸΠ 5ΘΙΠΡΘΙ διηΐ, (6 60 41] 56 ΠΡ 6} δϑί. 

Οὐοά 5] πο]5, 564 οοπίθπαβ, ἀθυϊάθὸ ἐπα ηι 

διηθητίαμι : ἴη10 ῬΟϊτι5. δ ρ]ΟΓῸ τπᾶπι δι δοϊα μη. 

ἡ. 1 ργὶποῖρὶο ναὶ Τ΄ ογϑιιτη, δὲ ἢ ον ϑτιηι ἐγαξ 

αριια ΤΠ οιίηι, οἱ Τ]λοῖι5 ὁταξ Τ΄ογύιεπι. Π]|ι4, Και, 

α ΠΙιιά, ὅταν ἔλθῃ οἴο., τϑϑεϊεϊ πὶ οχ Ομ ΒΟ ςἸλῃὶς 

11 τῖ5. Ἀδρ. βοουπά 5 νῦν ἀναγινωσχέτω 

» 41 ἀπ᾽ 

Μοχ εὐλιὶ γεγραμμένα ἀναμιμνήσχω. 

ὁ παράχλητος. 

ἐμοῦ. Ταθει νοΐογοβ αἰ πὶ σοπίοχτιι. 

Α: Μϑ85. πο 

Ῥαμοὶ ἀναγινώσχω. 
ς Νοίογος ἁἸΖαοὲ ΠΡυὶ ἔνι. ἘΔῚΠ ἑνὶ, τωτῖ, Ηαιά 

Ἰόβα απ οὕτως οὐδὲ συναγέννητος, Ροβδῖπιο. (ἴσος 

(ον οἤϑιαπὶ εἰ ΟἸατοπι. οὐδὲ συγγεγεννημιένος, Ορτπηο. 

ἃ Τἴπι5 Οὐάοχ (οιηθοῖ. οἱ ΟἸαγοπι. εἰ ἤθρ. τογίτις 

θεὸς ὁ υἱός θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Α11 φιΠήά απ 55. 

5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΆΑΟΘΝΙ. 

Κἂν δέ τι περισσὸν λέγοις, τῷ χριτῇ λόγον δώσεις. 

Β "Ὅταν ἔλθη ὃ Παράχλητος, νῦν ἀνεγινώσχετο- σὺ 

δὲ ταῖς συχοφαντίαις ἀφορμὴν εἰς ἐπήρειαν τέθει-- 

χας. Παράχλητος, φησὶν, ὃ περὶ σοῦ παραχαλῶν. 

Δι᾿ ὧν εὐεργετεῖ, διὰ τούτων ἀγνωμονεῖς. Οὐ δέγη 
Δὰν 

τοίνυν τοῦ Παραχλη του τὴν εὐεργεσίαν. Ἢ οὖ! ὃ 

Κύριος ἑαυτῷ ταύτην τὴν προσηγορίαν πρέπειν 

ἐνομοθέτησε; Πέμψω ὑμῖν χαὶ ἄλλον Παράχλητον. 

ὋὉ χαὶ ἄλλον εἰπὼν, οὐχ, 

ἄλλου; Εἰ ἀπ᾿ ἢ 

εἰ τὰ γεγραμμένα ἀναγινώσχω, ὑπόχυψον τῇ ἀλη- 

θεία. Ὃ τέλειος οὔτε Εἴς 

Ὁ ἀγέννητος ὁ Θεὸς εἷς ὃ τούτου Μονογενὴς ὃ Υἱὸς 

χαὶ Θεός. “Ὥσπερ “οὐχ ἔνι συναγέννητος Θεὸς ἕτε-- 

ρος" 

Ὥσπερ οὐ λόγῳ ὃ Πατὴρ, οὕτως οὐδὲ λόγῳ ὃ Υἱός. 

Θεὸς ὃ Πατὴρ, Θεὸς ὃ γ1ός Θεὸς τέλειος ὃ Πα- 

τὴρν» Θεὸς τέλειος χαὶ ὃ Υἱός. ᾿Ασώματος ὃ Πατήρ ο 

ΑΕ ΡΕΕΣΤΣ γα ἘΠῚ Ὶ 
ἑαυτὸν ἔδειξε πρὸ τοῦ 

: ἐξέ σν τος ΠΝ ἘΝ ΝΣ 
ἐμαυτοῦ λαλῶ, μὴ ἀχούετέ του" 

- “ “ 
μειουται, οὐτε αὐζεται. 

Ὦ ταν τὰς 
οὕτως οὐδὲ συγγεγεννημένος Υὸς ἕτερος. 

ἀσώυατος ὃ Υἱὸς, ἀσωμάτου χαραχτὴρ, χαὶ εἰχὼν 

ἀσώματος. Πιστεύεις ὅτι γεγέννηται; Μὴ ζήτει, 

πῶς; Εἰ γὰρ ἐνδέχεται ζητεῖν, ὃ ἀγέννητος πῶς 

ἀγέννητος, ἐνδέχεται ζητεῖν, χαὶ ὃ γεγεννημένος 

πῶς γεγέννηται" εἰ δὲ οὐ “ χαταλείπει ζήτησιν ὃ 

ἀγέννητος, πῶς ἀγέννητος " οὕτως οὐδὸν ὃ γεγεννη- 

μένος καταλείπει ζητεῖν, πῶς γεγέννηται. Μὴ ζή- 

τει τὰ ἀνεύρετα, οὐ γὰρ εὑρήσεις. ᾿Εὰν γὰρ ζητῇς; 

Ὁ παρὰ τίνος ἔχεις μαθεῖν; Παρὰ γῆς; Οὐχ ϑφεστήχει. 

Παρὰ θαλάττης; Οὐχ ἦν ὕγρά. Παρ’ οὐρανοῦ : 

Οὐχ ἦν ἐπαρθείς. Παρ᾽ ἡλίου χαὶ ᾿ σελήνης χαὶ 
“᾿ 5 ὃ ο , 9.“ Δ 3 ΟἿ ἃ 

ἄστρων; Οὐ δεδημιούργηντο. ᾿Αλλὰ παρ χιονονν 

Πρὸ αἰώνων ὁ Μονογενής. Μὴ αζε τὰ μὴ ἀεὶ 
. 

ἘΞ 
ἐξέτ 

δι 
τοῦ ἀεὶ ὄντος. Εἰ δὲ μὴ θέλεις, ἀλλὰ ἐὰς σ ντα ὑπὲρ 

, “- , 
λονειχεῖς, χαταγελῶ σου τῆς ἀνοί οἰας. μᾶλλον ὃ δὲ 

᾽ ι Τὴ 
χλαίω σου τὴν τολμᾶν. 

- 
Ἔν ἀρχῇ ἣν ὁ δ᾽ Λόγος, καὶ ὃ Λόγος ἦν πρὸς τὸν 

Θεὸν, καὶ Θεὸς ἡ ἣν ὃ Λόγος. Τὸ, ἦν περιγράφει τὸ, 

οἱ δά ττα, αἰ ἴῃ σοπίοκϊα Ἰοσὶ ρΡοίεβι. 

« ἘΔ εἰ δὲ οὐ καταλ' 

οὕτως. Αἴ Βερ. 

ζήτησιν πῶς ἀγέννητος, οὖ 

γεγέννηται, τογίτας εἰ ΟἸασοπι. αὐ ἴπ 

σοπίοχτίιι. 

Γ Ψείοτος. ἁψαοὶ ΠΡΡῚ σελήνης χαὶ ἄστρων. ΠΙὰ,, 

χαὶ ἄστρων, ἀξεβὶ ἴῃ σα! σαῖς. Α ἀἀτάϊπιις. «ποάιια 

πο Ιοπσθ ὙΟΟΘΠῚ ἀεὶ, (σαΐοσαπι Φαοτγαπιάαηη ἤΠάοπαι 

βοαυεῖ. Νεο ἴζὰ πιαϊῖο ροβὲ ορ. τογίϊαβ δὲ ΟἸάγομι. 

σοῦ τῆς διανοίας. ΠΙαΔ, τῆς ἀνοίας, ἴῃ οἀἸεῖ5 ἀοβιοτα- 

Ἰναξαν, 



ΠΟΛ ΠΙΆ 

οὐχ ἦν χαὶ τὸ, Θεὺς, περιγράφει τὸ, οὐ Θεός. 'Γοῖς 
ν 

γεγραμμένοις πίστευε, τὰ μὴ γεγραμμένα μὴ ζήτει. 

ΑὈΥΕδυσ ΟΑΤΌΝΝ,. 5. ὃ 7] 

ΘΧΡ ΟΕ νοσθπι, Νίοπ ὀγαῖ, οἱ νοχ, ἴθι, οχ-- 

ΡΙοάτ νοσθμ, δον Ζειις. Οὐρὶ [ἴδ {π|85 δου ρία 

ΤΙΓΠΙΝΙΤΑΤΙΒ. 

Οὗτος ὃ Λόγος, ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωπος ἐγένετο Ε διηῖ : αυιη0 ΠῚ 8|η1 βουϊρία, πὸ ἱπνοϑιῖρα. Ηος 

διὰ τὸν ἐχπεσόντα ἄνθρωπον ᾿Αδάμ. Διὰ τὸν ᾿Αδὰμ. 
ὃ ἀσώματος ἐν σώματι. Διὰ τὸ σῶμα ἔλαξε νέφος 
τὸ σῶμα ὁ Λόγος, ἵνα μὴ χαταφλέξη τὰ δρώμενα. 
Συγχατέθη σαρχὶ, ἵνα καὶ ἣ σὰρξ ἐκείνῳ συνεπαρ- 

θῇ. Ὃ ἀόρατος ἐν ὁρατῷ, ἵν᾽ ὑποδύη τὰ δρώμενα. 

Ὥς ἄνθρωπος, ὑπὸ χρόνον" ὡς Θεὸς, πρὸ χρόνων. 

γον, ΕἸΠτι5. Τ)οῖ, πιο [ἀοίπν οοὶ ὁ» [ὰ- 

Ῥϑῖαι ποπΐποιι Αἀαπιιμ. Ργορίον Αἀαπιπι 1ἢ- 

ΘΟ ΟΥΘιι5. ἴῃ σοῦρογο, Ῥγορίθι ΘΟΥρΡι5. ου ει 

Πα 6 1] ΘΒ. ρ5ἰἴ,. ΘΟΓΡῚΙ5. ν] Δ ο] σοῦ, αὐ ΠΟ γῸ5 

νἰβι 1} 65. σου) νογοῖ. ΤΙ σῖ 56. δὰ σαγποιης τ 

ΘΓ Θὰ ΡῸ πὰ οὐμπ 1Π|0 Ρ σϑγθίαν, [ἢν]5}}}}}5. ἴῃ 
ὺ, ὡς, οὐχ ὁμοιώσει, ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ κατ᾽ ἀμφότερα το ΥἸΒΙ 1}, αν νἰβ᾽ Ὀ1ΠΠὰ συρῖγοι, νας ποπιο, 58} 

Θεὸς χαὶ ἄνθρωπος. “ Θεὸς ἦν, ἄνθρωπος ἐγένετο 

χατ᾽ οἰχονομίαν. Οὐ πρότερον τὸ, ἐγένετο " χαὶ τότε 
τὸ, ἦν: ἀλλὰ πρότερον τὸ, ἦν " καὶ τότε τὸ, ἐγένετο. 

Νὴ οὖν ἀναιρείτω τὸ δι᾽ οἰκονομίαν τοῦ Μονογε- 
νοῦς τὴν θεότητα. Ταῦτα γὰρ ἢ αἱρετικῶν ἐχχλί- 
σεις, καὶ Μανιχαίων μανίαι. Θεμέλιον γὰρ ἄλλον 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν χείμενον, ὅς ἐστιν 

Ἰησοῦς Χριστός. ᾿᾿γεννήθη διὰ γυναιχὺς, ἵνα τοὺς 
γεννηθέντας ἀναγεννήση. ᾿Εσταυρώθη ἑχὼν, ἵνα 

“τοὺς μὴ σταυρωθέντας ἑχοντὶ χαθέλη. Ἀπέθα- 

γεν ἑχὼν, ἵνα τοὺς ἀχουσίως ἀποθανόντας ἐγεί- 

ρη. πεδέξατο ὃν οὐχ ἐπεδέχετο θάνατον, ἵνα 

τοὺς ὑπὸ θανάτου ζωοποιήση. ΙΚ ατέπιεν ὃ θάνατος 

ἀγνοῶν - χαταπιὼν ἔγνω ὃν χατέπιεν. ἹΚατέπιε 
ζωὴν, χατεπόθη ὑπὸ ζωῆς. ἹΚατέπιε τὸν ἕνα με- 

τὰ πάντων, ἀπώλεσε διὰ τὸν ἕνα τοὺς πάντας. Ἥρ- 

πᾶσεν ὡς λέων, συνεθλάσθη τοὺς ὀδόντας. Διὰ 

τοῦτο χαὶ ὡς ἀσθενὴς χαταφρονεῖται. Οὐχέτι γὰρ 

ὡς λέοντα φοδούμεθα, ἀλλ᾽ ὡς “ δορὰν πατοῦμεν. 
Ἧ τοῦ Μονογενοῦς ἐχ Πατρὸς γέννησις σιωπῇ τι- 

μάσθω. Οἶδε γὰρ αὐτὸς ὁ γεγεννηχὼς, καὶ δ γεγεν- 
γημένος. Εἰδέναι γὰρ ὀφείλομεν ἃ χρὴ λαλεῖν, χαὶ 

ἃ χρὴ σιωπᾶν. Οὐ πάντα ῥητὰ τῇ γλώττη, ἵνα μὴ 
ὃ νοῦς, χαθάπερ ὀφθαλμὸς ὅλον τὸν ἥλιον θέλων 

δρᾶν, ἀπολέσῃ χαὶ ὃ ἔσχε φῶς. ᾽ν γὰρ τούτῳ 

“γινώσχεις, ἐὰν γνῶς ὅτι υὴ κατείληφας. ᾿Πχείνην 

μὲν οὖν τὴν γέννησιν, ἄῤῥητον οὖσαν, σιωπῇ τιμή- 

σωμεν. ᾿ὰν δὲ χαὶ περὶ ταύτην ἀτονήσωμεν, μὴ 
λυπηθῶμεν. ᾿)"ὐχείνη μὲν γὰρ φοδερὰ διὰ τὴν φύσιν, 
αὕτη δὲ δυσερμήνευτος διὰ τὸ ξένον. Ὃ ᾿Ιωάννης 

φωνὴ μὲν ἐλέγετο βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἄνθρωπος 
δὲ ἦν τὴν φύσιν. Μὴ οὖν 'ἀναίρει διὰ τὸ ὄνομα τοῦ 
Λόγου τὴν τοῦ Μονογενοῦς ὑπόστασιν. ᾿Αλλ᾽ ἴσως 

φὴς, διὰ τί οὖν ἐχ δεξιῶν καθήμενος ἐντιμότερός 

ἐστιν; Ἀλλ᾽ εἰ μὲν δι᾽ ἑαυτοῦ τὴν τιμὴν εἶχεν, 

ἃ Ππὰ γυοίογοβ αἰϊψαοι Πἰρυῖ. ΜΠ ἄνθρωπος" 

πες. Μὸχ Μες. ποππα}} χατ᾽ οἰκονομίαν. ΑἸΔῚ αϊδαμα 

Μϑ5. οἱ οὐ δι᾽ οἰκονομίαν. 

» Ἐ4ΦΠΐ αἱρετικῶν ἐστι χτήματα, πὰ} 5όπδιν ΑἹ 

ἀππ5 Οὐεἶοχ (ομα)ο , οἱ ΟἸόγοιι, οὐαὶ σα. ἀπὸ αἱ 

ἴῃ σοπίοχηι, 

ἄνθρω- 

τΘηηρειθ: γΈ]ὰ: Τ)θιι5, ἀπ ἰδπιρογα. 1ΠΠπ4, νὲ- 

ἐμί, ΟΠ 511} 1 ]π 6, 5θ γον ας π Γι 116 

Ἰδθι5 δὲ ᾿ιοπιο. Τ)θι5 δυαὰϊ, ποιπο [ἀοίν5 ὁδῖ ΡΥ 

ΤΩΡ ΠΑ] ΟΠΘπῚ. ΝῸΠ θΥΪι5. γαοίιι5 δοί, δὲ τὰπὸ 

Φγαΐ : 581 μυ]ι5 θγαΐ, δὲ ἵππὸ ψαοίτις 65. Νὰ ἰρὶ- 

τὰν ΘΓ ΠἾ5. αἸ5ροπβατο [0]]αὲ {προ η ἰ ἀοἰταΐοηι. 
Ἡφο δηϊπὴ διιηΐ Πφο ΘΙ οοσιηι οἰισία, οἱ Μαηὶ- 
ΟΠρονιπι ἀο]ναπιοηία. ἥίαπι [απ ἰαπιοπίμηι αἰϊια 

πιθπιο ρμοΐοθδί ρΟπΟγΟ ῥΥΡίο πος πιο Ροσίμιηι " 

θεῖ, σιιὶ 65: «765ιι5 (Πγίδειις. Οδηϊτιιβ. 5 ΡῈ 

ΜΠ 1ΘΓΘ ΠῚ], Γ᾿ ΒΘ 5. ΓΟσΘΠΟΙΓοῖ. Οὐ ἴχιιβ 

οϑῖ ϑροηΐε, αἰ 605. ἀπ Τπν 11 Οὐ ΟΠ ἶχὶ ογαπῖ, 66- 

{τὰ Ππορϑῖ. ΔΙ Γπι15 65Γ Θροηΐθ, τς 605. 4αΐ ργθῖον 
γνο απταΐθι τηΟὙΠ ΘΡα Πἴ, ΘΧϑιβοι το, ΜΟΥΙΘηΙ 

ἀπ] ΠῸΠ 550] ροθαΐ, διιβοθρὶξ, τ Θὺ5. αΐ 51} 
"ΠΟΓΘ Θραπς νἰν Ποαγοῖ. Π νον αν} Ἰρϑ 1} ΠΟ 5 
᾿ΠϑοΙθη5. : ἘΠῚ ἀονογανῖ!, οοσπονὴ ἐθνοναίιηι. 
Τ)ονογανῖ ν᾽ Π|. ἃ νἱΐα ἐἰδνογαΐα θϑῖ. Πονογανὶς 

ὙΠΠ 11} ΟἸΠ ΠῚ ΟΠΊ Ἢ Ἶ[)115.,. ΛΠ Ἶδ᾽ Ὁ ῬΡΟΡΙΘΙ τ ΠῈ1 ΠῚ ΟΠ]- 

Π65. Ἀαραὶε αἰ 160, ΘΟΠΓΡΔΟΙ͂ διιηΐ ἀθητο5. ἰρ5ῖπι5. 

Οὐαργορίθγ. οἰΐϊαπη. νο ας 6 }}}}15. σοπ θη ηΐτ". 
Νξο Θηΐπὶ ἈΠΊΡ ἢ 1118. ΘΔ ΠῚ τι ΘΟ ΠΘ ΠῚ {ἰπΊ 6 ηιι15, 56 ε 

γ᾽: ρ6]]6 πὶ σοποι!οαπιι5. {Ππ|σοηὶ οχ Ραϊτὸ 
Βοπθυα το. 5]6η110. οοἸαίαν. ΝΟΥ Θηΐπι ἰρ56. αὶ 
ΘΠ 5 65᾽, δ᾽. 48] πο πα}. ΝΌΒ556. Θηΐπ (6 ] Θιηιι5 
4πα ἸΙοαιῖὶ ορονγίθαϊ, δὲ αι ορουῖθαῖ 5ιουθ. ΝΟη 
Οπληΐᾳ νοῦθα ἀιιθιιπὶ ἃ ᾿ἰπσῖια. ΡΡΟΓουΥΐ, τὰ πὸ 
615. Ὑ6]Ὲ} ΘΟλμ15. 5016 Π| τΟΐτ ἸΠ ΓΘ. ν θη 5, 

οἰἴαπι «πος ᾿πιπλθῖι. ἤά θοαΣ μονίας. Νά ἴπ μος 
ΠΟΘ ΠΟΒ0Ϊ5, 81. ΠΟΥΘΙ5. [6 ΠῸΠ ΘΟΠΙΡΓΘ ΘΠ ἴ556. 
Τίαιιο πο πορα ΠΟ πθν. ΠΠΠ| α1ι8 ἀνοᾶ Πα 65ι οἱ 

ἱποπαν Ὁ }}15,. 5] πτο σοϊαπηιβ. Οὐοὰ οἱ οιϊαμη 

᾿υὰΐο ΘΟ ποῖ ριθ πεῖοθ ᾿ΠῚ Ρα ΓῸ5. 511Π}115). Π6 αἰ Ποἰαηλεν 

Ὁ τὐἰδει ἴα. Νάπι {Π|Ππ|ι οὐ ἀαπέία δῖ ΟἹ» παϊιγαηι : 

᾿ς νουῸ ἱποχρ! οα Ὀ}} 15. Ὁ τοὶ ποντζαίθιν. Τοαπ- 

ς Βάϊιι ἵνα μὴ τούς. Ν᾽ οἴογο5. αἰϊχαοι Πθγὶ ἵνα τοὺς 

μή, 

ἃ ἘΔλῚ ὡς δράκοντα, υείμε ἀτασοποπι. Αἰ Με, ὡς 
δορὰν, νείμε ροϊΐοηι, 

ὁ 5ῖο ΠΡΡῚ φυϊδαπι νοίονοσ, ἘΜῊ τοῦτο, 

ΓΈΔε ἀναιρῇ, Αἱ Μϑς, ἀναίρει, 

1. δον. 3, 



Ρεαὶ, 128. 
τς 

812 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΕΆΌΜ 

π65 νὸχ (υϊάσθπι ἀϊσθθαίαν ΟἸαΠιὰ Πεῖ5 ἴῃ. ἀθ5ον- 
τὸ : 564 πόπῆο δγαΐ πδῖινα. ὕανθ ᾿σίταν [0115 ΟὉ 
γουθὶ ποιηθη {Ππ|5Θ ηἶἰ Πυ ροβίαϑιπ). 584. ἰονίθ 
ἀϊχουὶς : αν ᾿σίταν ΠΟ ΠΟΥ ΤΟ δδὲ 411 ἃ ἀθχιβ 
56 4612 δι δὶ ρθι' βθίρϑιιηι ΠοπούῸ πη ΠΑ ὈΘΓΕΙ, 
ἴογοι ποπογδίίουν : 5ἰη ἃπιθηι ἃ (ΘΠ ΓΟ 6 ΔΟΟΘρΙΐ, 

81 δ]ι5. αὶ ἀθαϊε ναπθῆἤοίπιηι. ΝῸΠ ογὰξ Ἀ]15 
ΕΠ] 5... τὶ ἃ οἰ πϑιγὶβ ϑθάθγοι. {{π|ιι5 ᾿πϑ ΘΠ 5 

Τδιι5, πππτι5 4 αι {Ππ| ηἾτπ|5. 1ΠΠ1π|5,. ΕἼΠΠπι5. δὲ 

Τδιι5. Πθοθραῦ ἰσίταν ΕΠ πὰ ῬαιΡῚ ἀθχ γα ΠΟ 

οράθγθ, 564 Ῥαΐγθιῃ ΕἾΠΟ. ΝΊ ΠῚ ΙΓ ΠῚ ΠΆΕΙ 86 ({π|85 
ἃ Ποϑῖγα βθραγαίαν, βθραναῖο ΘΕ] ΠῚ ΠΟΙΟΠΘΠῚ. 

Νὰμπη ἃριι4 ποὸβ5 ρᾶῖθι' 6χ ἅ]10 Ῥαΐγθ δϑὲ, δὲ ἔθη)- 
Ῥογθ ἱπάϊσϑε, δὲ αἰϊπηθηῖο, δὲ ἱπορθηιθηΐο, δὲ ἃ]1ἃ 

Οὐ ἃ, ΠΡΟ {π|04 γα] ρᾶῖογ, πος ϑϑπογαΐ, 1)θιι5 
νΘΙῸ Ῥοϊ[δϑίαϊθμι. πα 6 Π5. οὐὰπὶ νη αῖθ ΘΟ Ι- 

γϑηῖθη., σθημ αἰ πα 86 1050, σΘΠ.Ϊ ἘΠῚ 056 
πονὶν : οΐ β]ονῖα δὲ ἱπιρθυῖηι ἴῃ ϑδθου!α 528- 

οα]οναηι. ΑΠΊ6Π. 

5. ΒΛΑΒΙΠΜΙῚ ΜΑΟΝΙ. 

τοῦ γεννήσαντος» 

ἄλλος Υἱὸς, ὃ ἵνα 

ἐξ ἀριστερῶν καθίση. Τΐς ἀγέννητος ὃ Θεὸς, εἷς 
χαὶ ὃ τούτου Μονογενὴς, Υἱὸς καὶ Θεός. "Ἕπρεπεν 

οὖν μὴ τὸν Υἱὸν ὀρέγειν τῷ Πατρὶ τὴν δεξιὰν, ἀλλὰ 

τὸν Πατέρα τῷ Υἱῷ. Δηλαδὴ ἀφωρισμένης τῆς 

παρ᾽ ἡμῖν φύσεως, ἀφόρισον χαὶ τὰ νοήματα. Ὃ 

ἐντιμότερος" εἰ δὲ λαδὼν παρὰ 
0ζ5Ι2΄Δο ΄ ᾽᾿ Ε ΧῊ 

τοῦ δεδωχότος ἣ χάρις. Οὐχ ἦν 

Χ ΑἹ ΦΝτοΣ ὦ -πΑὶ ᾿) 4 ἀλλ. Χχ Ἁ μὲν γὰρ παρ’ ἡμῖν πατὴρ ἐξ ἄλλου πατρὸς, καὶ 

χρόνων δεῖται, χαὶ ἀνατροφῆς, καὶ αὐξήσεως, χαὶ 
ν᾽ 5 ’, ΝΣ ΕῚ [ , 

ἄλλης ἐπιμελείας, χαὶ οὐχ ὅπερ βούλεται πατὴρ 

Ε γεννᾷ. Ὁ δὲ Θεὸς σύνδρομον ἔχων τῇ βουλήσει τὴν 
»" ΕΒ ΨῬ» « Ὁ ον « 3 δύναμιν, ἐγέννησεν ἄξιον ἑαυτοῦ, ἐγέννησεν ὡς αὐ- 

ν Ἂ δ οἷς “Ἑ ΡΝ , 3 Χ »-" τὸς οἶδεν . ᾧ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἷς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώγων. ᾿Αμήν. 

5ΕΒΜΟῸ Ὲ ΤἸὨᾺΕΡΟ ΑἈΒΒΙΤΕΙΟ. 

1. Οὐ} ῖι5. 1π65. ἀἰνὶπα ἰθχ, ΠῚ ΔΙᾺ ΠΙθηἴο δὲ 

ἸΠ6 015 ᾿πβουιρία, 564 ϑρίνιτιι Π)6ὶ νἱνθη 5, ΠθῸ ἴὰ- 

Ἰ»Ὰ}15 Ἰαρ 45 ἱπηρυ ϑϑα, 566 τὰ} 1}}}5. σον 15 σὰν πα- 

ΤΠΡτι5 1Ἰηϑῖτα : 11 τη ΘΠ 115 ΘΟ. 15 ΜΠ] παι], ἃ 561η-- 

ῬΟΥ, ΠΟΙ 56 Π51}}}} ἀπῈ ν]51}0}}1, 5ο ἃ ϑριγ 41} 506 

ΑΓδοΙῖ, οχδοίθ βοϊππί, “τι πὶ 1Π]ΡΟΒ510}}6 51 ρτὸ- 
ΡΥ15. σι ρΊθι5. Οἰ ΓΕ που ]α ψϑυβιι ΠΟ5Ε15 νΊ ΠΟΘ, 

Πἰδὶ ᾿πϑιι ρου 0 }}15. Ροΐθ πα Π δὶ ϑοσιρναῖ, Οἱ 
ψΘΙῸ Π)6] νϑῦθο ἁἴπιιθ ἀοοίγιπα ΘΧο ἢ ΠΟΠ δαπῖ, 

11 Πραβίσα 1Π|{41|, ΠΠ 6} Ὸ 856. ραῖαπὶ ἀνθ ἐγῖο ρθο- 

ΟαΠ ΟΟΟΑΒΙΟΠ 65 ἃΡΟ]Θ 6 ΡΌ586, 40 Ρ6Ι 50π|Π| 
ΟΡΙΟΙ5. ΠΥ 5[θυ πη ΡΟ] θαυ. ΠΡ σι πὶ Θηΐπὶ Ππ|4 
«ποὰ ἴῃ ροϊοβίαϊθ ΠΟΙ ΠῚ5. Θϑ ΔΡ ΙΓ απ, 1Ππ 60 

51{πΠ| δδῖ, τιῦ ν 6115 νοὶ ΠΟ]15 γθϑιϑίθυθ ἀἴαθο] 0, ΠῸΠ 

π᾿ 60 4ιιο μοβϑδὶβ βϑηϊτι5. δά νθυβιιβ ἃ ΓΟ ΪΟ ΠῸ5 
πη ρϑυῖαπὴ ΟὈτίπορθ. Λίδὲ Θπῖπὶ Ζ)οπιίτιις οἰιδίο- 

5 ΒΔ ἵνα μὴ ἐξ. Νουα μὴ ἀδοϑὶ τὰ Πυῖβ ἀπι]-- 

415. 

μι ΕΔ τῆς φύσεως πρὸς ἡμᾶς. Ἀδα. [ουτϊι5 οἴ Ηατ]. 

τῆς πρὸς ὑμᾶς φύσεως. Οὐαϊοο5 (οποία πὶ τῆς παρ᾽ 

ἡμῖν φύσεως. ΑἸΙΦαδπῖο ροϑὲ δ 1 οὐχ ὥσπερ βούλεται. 

Οοαϊοος Ομ οΠβιαπὶ οὐχ ὅπερ βούλεται. Μα]τας 4αϊ- 

ἄοπι νανιαηΐοβ ᾿ἰδοϊϊομθα ποίαν! : 564 ποῦ ΟοΙηΠπθ5. 

ΑἸΤα5. ΘΠ ΠῚ ΠῸΠ Ρᾶϊιοαβ ΟἸΠΪδὶ, {πο νεῖοσοβ ΠΡΤῸς 
ὙἸΔονοπι ἀπ ΟΡ ρίοβ, δϊ 1ξα ᾿πίον 86 ἀἰξοι ἀθηΐος, 

αὐ 5ἱ Τα πίαπη. ψαγ!απτλαπη ᾿δοιοπτπὶ σορίαπη ποίατο 

ἐπὶ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΕΞΟΥ͂ΣΙΟΥ. 

Οἷς ἐνυπάρχει ὃ θεῖος νόμος. οὐχ ἐν μέλανι χαὶ 

γράμμασιν ἐγχεχαραγμένος, ἀλλ᾽ ἐν Πνεύματι 

Θεοὺ ζῶντος, χαὶ οὐχ ἐν πλαξὶ λιθίναις ἐντετυπω- 
΄ 5 » 32 νι »ὔ ΄ -" 

μένος, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ χαρδίας σαρχίναις ἐμπεφυ-- 

τευμένος " οὗτοι τοὺς τῆς διανοίας ὀφθαλμοὺς φω-- 

τισθέντες, χαὶ ἀεὶ ὀρεγόμενοι οὐ τῆς αἰσθητῆς χαὶ 

βλεπομένης ἐλπίδος, ἀλλὰ τῆς νοητῆς, ἴσασιν 
ΠΣ ΕἸ ΕΝ ε ὌΝ ον Ὁ ΞΉΜΕΡ ΘΟ ἸῸΝ κνς 

ἀχριθῶς, ὡς οὐχ ἐχ τῆς οἰκείας αὐτῶν ἰσχύος περι- 
- - -- μ᾿ ᾿ 

γενέσθαι τῶν τοῦ πονηροῦ σχανδάλων δυνατὸν», 
- » - Ὁ λ 

ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἀηττήτου δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ 
Ἁ , Ὁ Ψ: 5, 3...ϑ.σὦ; , 

μὴ λόγῳ Θεοῦ τετιμημένοι, ἀλλ᾽ εἰχῇ φυσιούμενοι, 

οἴονται διὰ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου χαταργεῖν τὰς ἀφορ- 

μὰς τῆς ἁμαρτίας, τῆς διὰ μόνου τοῦ μυστηρίου τοῦ 

σταυροῦ χαταργουμένης. Τὸ γὰρ ἐν τῇ τοῦ ἀνθρώπου 
Ν , -» ΟΡ, τ 3 -ς ’ “ Α Γ᾿ , 

δυνάμει αὐτεξούσιον ἐπὶ τῷ ἑλέσθαι ἢ μὴ ἑλέσθαι 
τι Η Ἂς ε Ὄρο Ν 
τῷ διαδόλῳ ἀντιστῆναι χεῖται, οὐχ ἐπὶ τῷ δύνασθαι 

γοΠ ἴββοπι, γῸ πὶ ἰπϑγαΐαπηι δῖ πηα! οἱ ἱπι1}1]} ἐπὶ ἔδοϊβϑοπι. 

ἃ Ῥαχοα αὐπιοάππι ἴῃ μὰς Οταϊίοπε βῖνο ἴῃ σοῖς 

βἶνο ἴῃ Τα τπὶς πιαταπία σοηβαϊ πιιι5. Ν ΟΝ ἐπὶπὶ απ 

ποθὶβ Ὑἶδα οϑῦ., αὐ πονᾶπι ᾿π ουρυ θα ΠΟπ πὶ βιιβοῖρο- 

τόπιιβ. Μοποσὸ πρθεῖ, πᾶπο ογαι απο !απι πὶ ἀπὸ {π|- 

ἄδπι γοΐοσϊ ΠΡΡῸ τ ρογῖγὶ : 564 δᾶπὶ ἴπ το] ιῖς 46- 

556, Νδο ρῥγωϊογοιπάιϊιπι 5] πἴ1ο, 51 4 ἴπ ἰρβὰ 

χαπτ αὔτη ὁδὶ, 14 [ἀολτιπὶ ἐδ5ὸ ἀποίογα ἐὺ “θην αἰχὶ 

νοΐονι το. 
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παντελῶς ἔχειν τὸ χράτος χατὰ τῶν παθῶν. ᾿Εὰν 

γὰρ μὴ ὃ Κύριος φυλάξη πόλιν, ἢ οἰκοδομήσῃ οἷ- 
χον, εἷς μάτην ἀγρυπνεῖ ὁ φυλάσσων, χαὶ χοπιᾷ 

ὃ οἰκοδομῶν. Ἀμήχανον γὰρ ἐπιῤῆναι ἐπὶ ἀσπίδα 

χαὶ βασιλίσχον, χαὶ χαταπατῆσαι λέοντα χαὶ δρά- 
χοντα, μὴ πρότερον, καθὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ, ἐχ- 

χαθάραντα ἑαυτὸν, δυναμωθῆναι παρὰ τοῦ εἰπόντος 

τοῖς ἀποστόλοις " ̓Ιδοὺ δέδωχα ὑμῖν δύναμιν πα- 
πεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ σχορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. Εἴπερ γὰρ ἴσχυεν ἣ τῆς 
ἀνθρωπότητος φύσις, ἐκτὸς τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύμα- 
τος πανοπλίας, στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ δια- 

βόλου, οὐκ ἂν εἴρητο παρὰ τοῦ ἀποστόλου, Ὁ δὲ 

Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς 

πόδας ὑμῶν ἐν τάχει" χαὶ πάλιν, Ὃν ὃ Κύριος 

Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὑτοῦ. 
Διὸ δὴ χαὶ προσετάχθημεν δέεσθαι τοῦ Κυρίου, μὴ 
εἰσελθεῖν ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ᾿Εὰν γὰρ μὴ διὰ τῆς κρείττονος 

βοηθείας ῥυσθέντες τῶν πεπυρωμένων βελῶν τοῦ 

πονηροῦ, χαταξιωθῶμεν τῆς υἱοθεσίας, εἰς μάτην 

πολιτευόμεθα, ὡς πόῤῥω τῆς δυνάμεως τοῦ σταυ- 
ροῦ τυγχάνοντες. ὋὉ τοίνυν βουλόμενος μέτοχος γε- 

νέσθαι τῆς θείας δόξης, χαὶ ὥσπερ ἐν καθαρῷ χα- 

τόπτρῳ τὴν Χριστοῦ μορφὴν ὁρᾶν ἐν τῷ ἡγεμονιχῷ 

αὑτοῦ, ὀφείλει ἀκορέστῳ στοργῇ, χαὶ ἀπλήστῳ Εὶ 
διαθέσει, ἐξ ὅλης καρδίας χαὶ δυνάμεως, νύκτωρ 
τε χαὶ μεθ᾿ ἡμέραν ζητεῖν τὴν ἐχ τοῦ Θεοῦ ἀντίλν- 

ψιν ἐν δυνάμει" ἧς ἀμήχανον μετασχεῖν, εἰ μὴ, 
ὡς προείπομεν, πρότερον ἀπεχόμενον τῆς τοῦ χό- 
σμου ἣδυπαθείας, τῶν τε ἐπιθυμιῶν τῆς ἐναντίας 

δυνάμεως, ἥτις φωτὸς ἀλλοτρία ἐστὶ, καὶ ἐνεργείας 

ἀνοίχειος ἀγαθῆς, χαὶ πάντη ἀπεξενωμένη τυγ- 
χάνει. 

Τοιγαροῦν εἴπερ βούλει μαθεῖν τίνος ἕνεχεν χτι- 

σθέντες, χαὶ τεθέντες ἐν παραδείσῳ, τελευταῖον 
συμπαρεύλήθημεν τοῖς ἀνοήτοις χτήνεσι, χαὶ 

ὡμοιώθημεν αὐτοῖς, ἀποπεπτωχότες τῆς ἀχράντου 
δόξης" γίνωσχε, ἐπειδὴ διὰ τῆς παραχοῆς δοῦλοι 

τῆς σαρχὸς τοῖς πάθεσι γενόμενοι, ἑαυτοὺς ἀπῳχί- 

σαμεν τῆς μακαρίας τῶν ζώντων χώρας, χαὶ ἐν 

αἰχμαλωσίᾳ γενόμενοι, ἔτι ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βα- 
βυλῶνος καθέζεσθαι. Καὶ διὰ τὸ ἔτι ἐν ΑἹ ἰγύπτῳ 

ο 

εἰϊονὶε εἰν αίοηι, απ (αϊΠοανετγίς ἀοπιιν, {γι|-- 
σίγα υἱαίἑαι οσυδῖοβ, οἵ [ταβῖνα ἸὩ οναὶ ὡα ΠΠσαη5. 
ΤῈ ΡΟ551 0116 πιὰ ΠῚ 116 651 ἀΠῊ] αι} Ἀγ 5.106} 5 θ᾽ (6 πη 

δ᾽ Ῥαβ]ΠἸβοιιπ), οἱ σα! σαντο ἰοοποπὶ οἱ ἀγα σοη θη, 

Θι1Π|,. απ ΠῸῚ ῬΥΪτ15. 56 ρ511π), “αἴθ πι5. ΠΟμ πὶ 
ΡΟΒ51}116 δϑῖ, γθριισσανῖ, ταῦ ροϑϑὶτ σΟΥ ΤΟ ΡΟΓΑΥῚ ἃ} 
60 4] ἀροβίο!ς εἰϊχίε : 

{πὶ σαϊσαπεὶ δΗΡΓΩ ΣΈΓΡΟπ ΟΣ οἵ ϑοογρίοπεξ, εἴ 

δργα ὁπεηθπὶ οἱγίίοπι ἐπίπιϊοῖ. Θ᾽ ααϊθ πὶ πὶ πὶ 

᾿ναπηα πα Παίπγα Θχῖγα ΘΙ ΓἸ 5 Θά ΠΟΙΪ ἀΓΠἸαΓΠΓΆ ΠῚ 

ἀἴαθοἹ] ᾿π51 4115. γοϑιϑίθυθ ροϑϑθί, ται ἃ} Αρο- 
51010 ἀϊοίυιπη ΠῸΠ 6556} : 7ηϑις απίομι ραοῖς σοπ- 
(6γοὶ σαί απατη δεν ρϑεϊος υδδίγος ὑγονὶ ; οἵ ᾿ϊθυιι πη, 

Εδεοὸ ἀεάϊ τονῖς ροϊοκία- 

Ομοπι Π)ογείτιι 5 7 Θστις ἐπιογ οἷοί ορίγίτι οΥὶϑ δεῖ. τρόμον Ξ. 

ΟΥΙΡΓΟΡ ΘΓ ἵ ἤπι551 51 1Π|115 ῬΥΘΟΔΥῚ ΠΟΙ Π11ΠῚ, Π6 ͵αιαι 

ἱπρνθἰαηλαν πὶ ἐθπίαοποιι, 5664 τς ΠΠον δὲ πὸ5 
ἃ πηᾶ]ο. ΝΙδὶ δηΐπὶ ρο θη ουΐ ἀιιχ ]10 4}0 ᾿ση 5 
ΠΠΔ]} Ποσε15 δου} 15. ΠΠσΘγατῖ, Δ ορεοη θη. ΠΟΥ τη 

Τοδἱ ῬγΟΠΙ ΘΓ ΘΥΠη115, ᾿παπὶθ. δὺς σΟΠνθγϑα ἢ ]5 
ΠΟΘΙΓΩ ΘΟΠΔ5,. πα ροῖΘ. ΡΡΌΟΙΪ ἃ νἱνλῖ6. ΘΓ Ποἷ5 
ἀἰδδίτιϑ. Τίαατι6 4] ἀἰνῖπα: σ] ον ραν ο  ρ5. 6556, 
οἱ ἴπ διὰ ΠΘΠτ6 (115 ἴπ πλλιΠ 610 «πο λπι σρθοιο 

[Ογπηαπη ΟΠ γ σε νἱάθυο οἰρὶ!, ΟΡτ5. ΠαΡρθῖ, τι 

ἈΤΠΟΥΘ ᾿ΠΘΔ {18 }}}}]1, δὲ ἀ πὶ πΐ ἃ Γδοτιι πον μ] 6 1, οχ 

Θμηηΐ σον οἱ νἱνίωτθ, ποοίθϑ αἴηιο αἴθ, ἀϊνί πα 

Ῥοιθπεἶδ5 ἀυιχ ΠΠΠπι ἀπ} ἷα., οὐἾτι5 ραντοί ρθη Πουὶ 
᾿πη ΡΟ 5510 }}6 65ι, πἰϑὶ διιηιὶ, τ ΡΥ ΦΡ Ἰ χ᾽ Πη115, 8], 

4 ΡΥῖτ5. ΠΟΡῚ ΔΙ ΓΘ Πτι5. ἃ ππππἀπάγιπὶ γο]ι-- 

Ρίδει πη. τ] ἢ] 16 Θὲ. ΘΟΠΟΙ ἰβοθη 15. ἀἀνουϑονῖαΣ 

Ῥοιοβίαιῖθ., αιιδ ἃ Ἰπιπηῖπο δὲ θοπα Οροιδιοπὸ 
γϑιηοία 65, Θὲ ΘΧ τον 5 Δία πι0 ΟΠ] ΠἾΠῸ ΡΘιΘρυῖπὰ. 

5. 51 Θυρὶ5 ᾿ρίταν σΟσ ΠΟβοθΓΘ, οὐ 5 σγαῖία οοη- 
ὅπη, ᾿πάπιθ ραν ἴβιπὶ Ἰοσαιῖ, ᾿πϑ ρ θη ιι5. ἴα η-- 
ἄἰθιι ἈΠΙΠΙ ΠΕ θι15. σΟΠ ρα ΑΙ δὲ ἀβϑί μη] 11 δἰ μι, 
Ὁ} ἱπηπηδοιυ]αία 11 β] ουΐα γα ρϑὶ : βοϊθπ πὶ δῖ, 
αυοά φαυοηΐδην. μον ἱποβοάϊθητίαμι δουνὶ σαγπᾶ- 
Ἰϊτιπὶ σΟ που ϑοθη τ αγιιπι [01] ϑυιηι5, ΠῸ5 Ιρ505 ἃ 
ἸῬνεαία νἱνθητη} ΓΘρΡΊΟΠΘ. Θχίου ο5. το α] αἴ πηι, 
ἴσιο ᾿ΐὰ π᾿ σαρΕ ν᾿ 6 ΠῚ ἀΡράπιοι, δ Πιηνΐπὰ 
ΒΑΡΎ ]Ο 5 αἄθιιο βάθη. ΕἸ 4υοπίδηι δάϊθιιο ἴῃ Ὁς..;, 

Ῥεαὶ, οο. 
13. 

Διις.το.10. 

ἤονι. τ, 
20. 

1: 

ἡυᾶς χατέχεσθαι, οὕπω ἐχληρονομήσαμεν τὴν γῆν 514 αγρίο ἀἰου ΠϑηΓ, ῬΓΟΙ 55] ΟΠἶ5. [ΡΤ ΠῚ ΠΟΗ- τ: 

τῆς ἐπαγγελίας, τὴν ῥέουσαν μέλι χαὶ γάλα. Οὔπω 
συνεφυράθημεν τῇ ζύμη τῆς εἰλικρινείας, ἀλλ᾽ ἔτι 
ἐσμὲν ἐν τῇ τῆς πονηρίας ζύμῃ. Οὔπω ἐῤῥαντί- 
σθη ἡμῶν ἢ χαρδία τῷ αἵματι τοῦ ἀωμνοῦ τοῦ 

- εἶ ,ὔ δ - αν Ἦν ᾽ Θεοῦ, ἔτι γὰρ τὸ πέταυρον τοῦ ἅδου χαὶ τὸ ἄγχι- 
στρον τῆς χαχίας ἐμπέπηχται αὐτῇ. Οὔπω ἀπει- 
λήφαμεν τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου τοῦ Χρι- 
τοῦ,. ἔτι γὰρ τό χέντρον τοῦ θανάτου ἐμπέπαρ- 

ἀτιπὶ 5ΟΥΕΠῚ 51 Π}115, ἰδοῖθ ἃ. ΠΙΘΙ]6 5οαταν ΘΠ 6]. 
Νοπάιιπι [δγ θη ἴΟ δἰ ποθυϊατἷ5 ΟΠ Θυτηθη αΐ 5ὰ-- 

Πη115, 564 λάθος [δι μθηῖο πϑ αἰ Θσοιραπηι, 

Νοπάϊτιηι ἈΘΡΘΥΒΕΠῚ 651 ΟΟΥ ΠΟΒΙΓΙ ΠῚ 5 ΠΡΉΪΠ6 
Αραηὶ Ποῖ : αὐιιο οηΐπι {Π|] πα θιι5 ἱπ  γηΐ δὲ πὰ- 
1115 ΠῚ Ὰ 1128 ᾿πΠχι5. θοὲ. Νοπάϊτιπι [το ΕἸ ἴατ δα ]}ι-- 

τγὶϑ ΟἸΡΙ5Ε τϑοι ρου αν [Πλ115 ; 5ΠΠ|11|π|5 ΘΠ ΠῚ τη - 

τς ΘΙ ατη πη ΠΟΡΪ5 ΡΘΠΙτ5 65. ἱπῆχιιβ, Νοπάϊππι 

. 6. 

136. 



ὅ1 

ἱπάπαϊπηι5 πουτπὶ Ποιμϊ ΠΘι, 41 5θοιπά πηι 6 τ πὶ 

ἴπ βαποιταῖθ δὲ Τπϑε ἴα σΟΠ 5. 6δὲ : ΦαΟΠίΔ ΠΩ 

γοίουθιι ΠΟΠΙΪΠΘΠῚ {| Θθοιιπάπιπι ἀεϑι ἀθυϊα ουτὸ- 

αἶϑ σου πρὶ τα, Ποπ απὶ Θχτίπλι5. Νοπέϊαπη ρον- 

ταν πιι5. ἱπιασίπ θη) ΟΩΘ] 6515, ΘΟ [ΟΓΠΊ65. Θ]ΟΥΙδ5 

ἰρϑίπιϑ ἴδοι, φαΐα δάμιιο ἱπιασῖποπὶ ἴθυγθπὶ ρου ας 
ππιι5. Νοπάτι ἀἀογανίηηι5 θα πὶ πὶ ΒΡ γῖται. δὲ 

νουϊταῖθ, {αϊα Δ ππο γοσπαΐ ρϑοσδξιπι 1π ΠΙΟΡΙΑ] 
ΠΟΒΙΓῸ σΟΥΡΟΤΘ. Νοπάϊιη ΟΠ ΘΠΊΡ] ΑΕ 5ιμ 115 510- 
τἴαπι ἱποογΓ ΡΠ 1}15 Ποῖ - άἢτιο παπηάτι6 58} ηῸ- 
οἵδ {Ππ|Ὲ] δὲ οθβοιινὰ ἰδοζατηι.. ΝΟΠά τι Ὁ] ΠῚ15 

ἀν πηὰ ᾿πιοῖ5, {τὰ ποπάπμη δὲ ΡΠπηὰ δὲ ορθνὰ ἴθ πο- 
Ῥγανιι ΠῚ ΘΧ τ Πλι15. ΝΟΠ πὶ ἐγ Δ Π5 Πα ΓΑΙ 511 Π}Ὲ15 ΓΘ- 

πονδιοπθ πηδητῖ5: ἁάπιις δηΐων μας βόθοῦϊο ἴῃ νὰ- 

ῃϊταῖθ ΤΏ ΠΕ15 ΠΟϑίγο ΘΟ ΟΥ̓ Πλ 11. ΝΟΠ ΠῚ ΟΠ ΠῚ 

Ομιεῖϑῖο β]ου Πα βαπιιβ, {αϊα ποπά μη 11 οοι- 

Ῥαιηλι". Νοπάππ 5εϊσηιαῖα ᾿ρ5ῖ15. [πὶ ΘΟΓΡΟΓΡΘ ποὸ- 
5[ΓῸ [π᾿ Πηγϑίθυϊο ΟΥἹμΟἷ5. ΠσΟΠΒΓ ΤᾺ ῬΟΡ ΑΨ ΠΊΕ 

Δύθιις ΘηΪπῈ ϑιιπητ5 ἴηι ἀθϑι θυ} 5. δὲ σοποιρίβοεη- 
εἰς οαγηἶβ. Νοπάπηι ϑαπιι5 Προ θ5 εἰ, δὲ οο- 
Πυθα. ΟΠνῖϑα ἴδοι : ̓ἰπθϑὲ θηΐμη ΠΟΡὶ5 Δ πιο 

ϑΡΙΥ Γὰ5. 5Θυν ἐτπ15, ποη ΔἀορΠοπὶβ. Νοπάτι λοι 

5.Π|Ὲ5. ΓΘΠΊΡ πὶ )ὶ δὲ Πα] τασα]πὶ ΒΡ ν τπ5 
βᾷΠΟΙΪ : ϑατηι5 δηΐμι δά πιο ΓΘ ρ] πὶ ΤΟΙ ΟΥΙΙΠῚ, 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΙΚΌΣΝ 

οἱ σϑοθρίδοι απ 5ρ᾽Ρ απ π ΠΟ] Γ86,. ὈΓΟ ρου πὶ 
ψ τα ᾿ππρϑίπηι. γ ΘΡΘ ΠΑ] 116, ν 6 6, Ἰη 4 π8Π}, ΠΟῊ- 
ἀπιπὶ Δ Πἰ μὴ ΤΠΟΓΕΠΙΠ]116. 5Ι ΠΟΟΡ Τα ΘΠ). δὲς ΠΠΘΠ 5 
ΒΡΙοπάούθηι Δάδρεὶ βιιθηιιβ. ΝΟ παάξιπι ΡΟΙΠῚ ϑυιπηῖιϑ 
Ἰασίθ 10 4011 πϑϑοῖο δὲ γἈΠΟ ΠΑ 1, αἴσιιθ ἱπορδ- 

ΠΠΘηἴο ΒΡ ΡῚτ4}1. ΝΟΠάτιπη ΠΟ] 15. ἀἴδ5. {ΠΧ}, Π6- 

4116 ᾿π [δ Οὐ 5 658 ἴῃ σον 115 ΠΟΒίγ 5. ΝΟ Πα πιπὶ 
5011 }|511{|20 Δ ΠΉΪΧΤΙ δια Πλτι5, ΠΘΖτ6. 6} 15 ἔα] σον 

γι15. ΟΡ Πϑοαν ]Π}15. ΝΟΠ αμ ΔΟΘΘΡΊΠΊ115 51} [1 {π|-- 
ἀἴποπι Τ)οιὨ]Πὶ, ΠΟ] 116 ΘΟΠΒΟΥ 65. [301] 5ιιΠηῖ5 αἰνῖ- 

πῶ παῖαγοο. ΝΟΠα ΠῚ [Δ 01] 511Π|115 [00 ΘΆΓΘΠΒ ρῈ- 
Ῥαγὰ γοσῖα, ΠΟΙ 116 σΘγμΠὰ Πα ̓ ΠπΠᾶ 5 Ὸ ἀἰνῖπα. Νοη-- 
ἄτι ἃ}} ἀπιόν [)δὶ να] γα τὶ 511 Π}115, ΠΟ τις 50 1Γ1-- 

τα ϊ ομαντϊαϊθ ΞΡ ΟΠϑὶ βαποῖαιῖὶ. ΝΟΠτιπ) ᾿Πν ]151 01} 6 πὶ 
δἵ πυυϑ 10 ΠῈ ΘΟΠΙΠΠΠΙΟΠΘΠῚ ΘΟσ ΠΟΥ ΠΊ115, ΠΘῸ ρὸ- 

το Δ πὶ Θὲ ῬΆΟΘΠῚ {118 ἰῃ 58 ΠΟΙ ἸοΟΤΙΟΠΘ 5.1 ΘϑῚ ἴῃ - 

το] δχῖπηιβ. Ἐπ᾿ αξ ἸΏ ΠῚ] 115 σΟΠ ΓΔ ΟΕΪ5 ΘΕ ΤΏ Π] ἃ ΕΠ ΠῚ 
ἀἸοαπι, ΠΟΠΕ ΠῚ 511 Π}115 ΚΘ Π 15 ΘΟ Π|, γΘσα]6 5ὰ-- 

ΘΘΡΦΟ ΠῚ, 565 βαποῖία : ΡΟΡαΪ 5 ΖΕ] 1Π Ἰπογαπι 

ΔΟΟΘΘΒΙΕ δὲ ρϑου!τη : 4οπῃΐδηι Δ Πιιο ΒοΓρΘ ἢἴθ5 

511 Π|115» ΡΤ  ΠΙ65 ν]ρθγαγιτη. ΟἸομηΟ ἀ0 Θηϊ ΠῚ ΠΟΙ. 

5. ΠῚῸΙ5 ΒΘΓΡΘΗΪ65, 4] ΒΌΡΘΓ ἴθι Δ ΘΕ ΙΠΊ15, δὲ 

ΟΡ  Πἃ 5ΔΡΊΠη115, ΠΘῸ ΘΟΠ ΘΙ ΘΔΓΟΠΘΠῚ ΠΟΒΕΓΔΤῚ ἴπ 
οδο} 15. Βα θΘηλτ5} Οοπιοο ΠΟη ΡΟ ΘΠΪΟ5 ν]ρογὰ- 
ΓΗ διυττ|5, {αὶ πο ἴῃ ΟΡ Ἰδθπια [6], βϑὰ ἴπ 
ποθ Ἰθπτῖα 4125 6. βου ρθῃΐθηι δβδὲ, ἀθριθῆῃθη- 
ἀϊπιιν 3 Φαοηϊαπὶ ἰδίαν. ποη ἰμνοηῖο, {πο- 
τη ῬΓῸ τϑὶ πηθυϊο σα] 41} ἴθ} ἰδίαι ορῖο- 

Ε δὲ γεγόναμεν τῇ 

5. ΒΆΑΒΙΒΗ ΜΛΟΝΙ. 

Ἐπ τ Σ Ὁ- : 
ται ἣμῖν. Οὔπω ἐνεδυσάμεθα τὸν χαινὸν ἄνθρωπον, 

. Ὑ ΣΙ 
Β τὸν χατὰ Θεὸν χτισθέντα ἐν ὁσιότητι χαὶ δικαιτοσύ- 

τόν ΝΗ γαρ οι ἡ ν ἀηπ ΤῈ; 
νη, ἐπειδὴ, οὕπω ἀπεδυσάμεθα τὸν παλαιὸν ἀθρὼς 

πον, τὸν φθειρόμενον χατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπά- 

της. Οὔπω φορέσαντες τὴν εἰχόνα τοῦ ἐπουρανίου, 
᾿ “-- οὖ»ἩἝ ΕῚ "Ὁ , Υ̓͂ Δ ὶ 

σύμμορφοι τῆς δόξης αὐτοῦ γεγόναμεν, ἔτι γὰρ τὴν 

εἰχόνα τοῦ χοϊκοῦ φοροῦμεν. Οὔπω προσεχυνήσα- 

ἔτι βα- 
ἘΠ; : 

σιλεύειν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῷ θνητῷ ἡμῶν σώματι. 

μὲν ἐν πνεύματι χαὶ ἀληθείᾳ Θεοῦ, διὰ τὸ 

στο ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἱ τ ᾽ 

δἰ ὑπὸ Εῆς! μαχοτομήνηρι ἐνε ετούμεθα. Οὕπὼ 

-" 
δυσ εὺξ τὰ τοῦ πες ὅπλα τε χαὶ ἔργα. οὔ- 

, 
αἱ " Ἐ: πον 

α πῶ μετεμορφώθημεν τῇ ἀναχαινώσει τοῦ νοὸς, ἔτε 

γὰρ συσχηματιζόμεθα τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἐν τῇ τοῦ 

νοὺς ματαιότητι. Οὔπω Χριστῷ συνεδοξάσθημεν ᾿ 

διὰ τὸ μὴ συμπαθεῖν ἡμᾶς αὐτῷ. Οὔπω τὰ στίγμας 

τα αὐτοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν ἕδρας π᾿ » γενό- 

μενοι ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυροῦ, 
ἔτι γάρ ἐσμεν ἐν τοῖς σαρχιχοῖς παθήμασι χαὶ ἐν 

ταῖς ἐπιθυμίαις. Οὔπω χληρονόμοι Θεοῦ χαὶ συγ- 

χληρονόμοι ἸΣ οΙσεοῦ; γεγόναμεν, ἔτι γὰρ πνεῦμα 

δουλείας ἐνυπάρχει ἡμῖν, χαὶ οὐχ υἱοθεσίας. Οὔπω 

" γεγόναμεν ναὸς Θεοῦ, χαὶ οἰχητήριον Πνεύματος 
ς , Ε γυτις χ ΕΣ Οὐαεν τς 
αγιου;, ξετι γᾶρ εσυεν νᾶος εἰδυλονς χαι ὁοχξειον 

“2 , δι Α 2 ΄ 

πνευμάτων πονηρίαςς διὰ τὴν ἐπὶ τὰ πάθη ὁρμήν. 

Ὄντως γὰρ » ὄντως, οὐδέπω τὸ ἀχέραιον τοῦ τρό- 

που χαὶ τὴν τῆς διανοίας λαμπρότητα ἐχτησάμεθα. 

Οὔπω χατηξιώθημεν τοῦ ἀδόλου χαὶ λογικοῦ γάλα- 

χτος, χαὶ τῆς νοητῆς αὐξήσεως. Οὔπω ἡμῖν ἡμέρα 

ηὔγασεν, οὐδὲ ἑωσφόρος ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν 

ἀνέτειλεν. Οὔπω συνεχράθημεν τῷ ἡλίῳ τῆς διχαιο- 

σύνης, οὐδὲ ταῖς αὐγαῖς αὐτοῦ πον ηΠστρα μα Εν 

Οὔπω ἄπει λήφαμεν «τὴν τοῦ Κυρίου ὁμοίωσιν, οὖ- 

ἧς θείας χοινωνοὶ φύσεως. Οὔπω γε- 

ἀνόθευτος γόναμεν ἄδολος ὑπο γεν βασιλικὴ, οὐδὲ 
5 : Ὑ τὴν, 

εἰχὼν θεῖχά. Οὔπω ἐτρώθημεν ὑπὸ τοῦ θείου ἔρω- 
- . Ὁ - ας ἢ 

τος, οὐδὲ ἐπλήγημεν ὑπὸ τῆς πνευματιχῆς ἀγάπης 
τω ΄ ᾿ ᾿ 

τοῦ νυμφίου. Οὔπω τὴν ἀόρατον χαὶ μυστιχὴν 
, ᾿ν" Ἁ ὧν «ον “ δι 

χοινωνίαν ἐγνωρίσαμεν » οὐ τὴν ἐν ἁγιασμῷ δυνα- 
ΣΌΝ τῷ Ἁ 

ΑΝ χαὶ εἰρήνην ἐπέγνωμι μεν. Καὶ ἵνα συνελὼν τὰ 

πάντα εἴπ τῷ}. οὔπω ἐσμὲν γένος. ἐχλεχτὸν, βασί- 

τευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἷς περιποίησιν, 

 αξειδν ὄφεις, γεννήματα ἐχιὸνῶν. Πῶς 
᾿ 

" οὐχ ὅν οἵ ἐπὶ ἜΥΕ ἘΠ ΕΊΣΝΩΣ χαὶ τὰ τῆς 

ς 

τ Πῶς δὲ οὗ γεννήματα ἘΠῊΝ ΕἾ μὴ ἐν 

Ὁ εϑοισχόμε νοι; ἀλλ᾽ ἐν 5: διὰ 

δὴ τοίνυν, πῶς μὲν ἀξίως 

ταύτην, οὐχ εὑρίσκω, 
πρὸς τὸν δυνάμενον ἐξ- 

Ὥξως παραχοῆ; 

(] Ἔρ τὶ Ἑ 

ἐξ 
“Ξ ΠῚ [Ὁ ς ἜΣ 

Ἔπειδ 

μαι τὴν συμφορὰν 
ν 3... εν δ ἐχδοήτας δαχρύσω τ 

τὴν αὐλιζομένην ἐν ἐμοὶ Ἐπ εὺς ἀγνοῶ " 
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ΡΑῚ Α " 

χαὶ πῶς ἄσω τὴν : 
μ. , , - » , Πῶς θρηνήσω τὴν ἹἹερουσαλήμ.; Πῶς ἀποφύγω τὴν 

μοχθηρὰν τοῦ Φαραὼ δουλείαν ; Πῶς χαταλείψω 
αἰσχρὰν τὴν παροιχίαν ; Πῶς ἀρνήσομαι τὴν πι- 

χρὰν τυραννίδα ; Πῶς ἐξέλθω ἐχ τῆς Αἰγύπτου; 

Πῶς περάσω τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν; Πῶς παρέλ- ἣν ἐρυῦρ ᾽ 

θὼω τὴν φοδερὰν ἔρημον; Πῶς μὴ ἀπόλωμαι δη- 

χθεὶς ὑπὸ τῶν ὄφεων; Πῶς νιχήσω τοὺς ἀλλοφύ- 
λους; Πῶς ἐξολοθρεύσω τὰ ἔθνη; Πῶς δέξομαι ἐν 

- - νι ᾽ "Ὁ ᾿ ᾿ - 

ταῖς ἐμαῖς πλαξὶ τὰ λόγια τοῦ θείου νόμου ; Πῶς 

ὄψομαι τὸν στῦλον τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς, καὶ τῆς ἐκ 
πεν ᾿ ἘΡΕΤΝ ᾽ τῇ 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος νεφέλης; Πῶς ἀπολαύσω τοῦ 

μάννα τῆς ἀϊδίου τροφῆς; Πῶς πίω τὸ ἐχ τῆς ζωο- 
ἐς ϑωνὴ Ν ἘΣ ππν ἐντεν, 

ποιοῦ πέτρας ὕδωρ; Πῶς παρέλθω τὸν Ιορδάνην, 

ἵνα εἰσέλθω εἰς τὴν ἀγαθὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ; 
Πῶς ἴδω τὸν ἀρχ' ἰστράτηγον, ὃν ἰδὼν ᾿Γησοῦς ὃ τοῦ 

Ναυὴ, πεσὼν παραχρῆμα προσεχύνησε τὸν Θεόν: 

᾿Εὰν γὰρ μὴ διὰ πάντων τούτων γενόμενος ἐξολο- 
θρεύσω τὰ ἐν ἐμοὶ ἔθνη, οὐ μὴ εἰσελθὼν χαταπαύ- 
σω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ, οὐ μὴ μέτοχος 
γένωμαι τῆς τοῦ Θεοῦ δόξης. 

Τοιγαροῦν σπούδασον ἄμωμον τέκνον Θεοῦ γε- 
νέσθαι, χαὶ εἰσελθεῖν εἰς ἐχείνην τὴν κατάπαυσιν, 

ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς. Σπού- 
δασον ἀπογραφῆναι ἐν τῇ ἐπουρανίῳ ᾿Εχχλησία 

μετὰ τῶν πρωτοτόχων, ὅπως εὑρεθῇς ἐν δεξιᾷ τῆς 

μεγαλωσύνης τοῦ Ὑ Ψίστου. Σπούδασον εἰσελθεῖν 

εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἀνωτάτην, 
χαὶ εἰς τὴν τοῦ παραδείσου τρυφήν. Τούτων γὰρ 
τῶν θαυμαστῶν χαὶ μαχαρίων παραδειγμάτων οὐχ, 
ἑτέρως πὼς καταξιωθείης, εἰ μὴ χαταφέροις δάχρυα 

ὡς χειμάῤῥους ἡμέρας τε καὶ νυχτὸς κατὰ τὸν λέ- 
γοντα, Λούσω χαθ᾽ ἑκάστην νύχτα τὴν χλίνην μου" 
ἐν δάχρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. Οὐ γὰρ 

ἀγνοεῖς, ὅτι οἱ σπείροντες ἐν δάχρυσιν, ἐν ἀγαλλιά- 

σι θεριοῦσι. Διὸ φησὶ μετὰ παῤῥησίας ὃ προφήτης, 

Τῶν δαχρύων μου μὴ παρασιωπήσης" χαὶ πάλιν, 
ἼἜθου τὰ δάχρυά μου ἐνώπιόν σου, ὡς χαὶ ἐν τῇ 
ἐπαγγελία σου " καὶ, ᾿Εγενήθη τὰ δάχρυά μου ἐμοὶ 
ἄρτος ἡμέρας χαὶ νυχτός " χαὶ ἐν ἑτέρῳ ψαλμῷ φη- 
σι" Καὶ τὸ πόμα μου μετὰ χλαυθμοῦ ἐχίρνων. Τῷ 
γὰρ ὄντι ἐχ πολλῆς θλίψεως χαὶ συνοχῆς χαρδίας 
χαὶ μετὰ πυρώσεως σπλάγχνων δάχρυον προχεόμε- 
νὸν ἐν ἡνώσει ἀληθείας, βρῶσίς ἐστι ψυχῆς γο- 

ρηγουμένη ἐχ τοῦ ἐπουρανίου ἄρτου, οὗ προηγου- 
μένως μετέσχε Μαρία χαθεσθεῖσα πρὸς τοῖς ποσὶ 
τοῦ Κυρίου, χαὶ δαχρύουσα χατὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ 
Σωτῆρος μαρτυρίαν " φησὶ γὰρ, Μαρία δὲ 

θὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἅτις οὐχ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ 

τὴν ἀγα- 

ΤᾺ ΕΝ Ὸ 

ἢ 
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δὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας ; Ῥὴ τθι, οἵ ἱσποῖο, 4ποπιοο οὐπὶ ᾿ΔΟΥῪ ΠιΐΪδ ΘῸΠ|ν 
4υἱ ἀδιπογαηΐθπι π΄ Π16 5ο ποι! οπο πὶ ἀθίσογο οἱ 

ΘΧΡΟΙΙοτΘ ροιθϑῖ, μη ρ]οσ πὶ : Φαοιηοο, σα πίαθο 

οαπεϊσιιηι Ἰλομηΐηὶ πὶ ἴογγὰ αἰΐθπα 7 Οποιηοάο ἰὰ-- 

τθ πάθον ἂὸ ἀθἤοΡο Ἡϊδγιιδα πὶ 9 Οιοπιοάο εἴ- 

[ἀρίαπὶ πο] δία πη ἂὸ ἀπγὰπι ΡΠ ΑΓΔΟἢΪ5. ΒΟΥ Γι - 

ἴοι ἢ Θποιηοίο το πα τὰ πὴ τἀ Ρ πὶ πππς ᾿ποο]α- 

ται Οποπιοάο γοπιιη τα} 0. Δοθυ]εο {ΠΠ|π|8 ἐγγαπ- 

πἰ 7 Θυοιηοάο συ ρίσπι ὀσυθά αν Οποιηοάο 
πᾶν ἈΠ θγιι πὶ {ρα Ἰοΐα πηι" Οιοιη ὁ τον Ὶ Ὀ]] δ 50- 

᾿ππυι ἀπο πὶ ροΡ γα πσῖθο 7 Οιιοπηοάο ἃ σου ροπα θιι5 
Ἰοῖι5. πη ρουῖθο ἢ Οπομηοίο ἃ] οἰ σοηα5. ἐ}061- 
Ια» Ὁ Οιιοπιοίο σθπῖθ5. χίθυμΐπαθο Ὁ Οποπιοίο 
τὰ Β.}}}5. πιοὶβ θχοϊ ρίαπι ἀϊνίπο Ἰορσὶα ογδοιΐα 9  υο- 
πιοάο ν᾽ άθθο οΟἸ πη παι γοΡῶ ᾿ποἶ5, δἱ ϑρίνῖτιι5 

56 ποῖ παι 6 πὶ Οποπηο 0 {τὰν πα π πὰ ΔΙ ΠΠπΟ ἢΪα5 

56 ΠΡ ΓΟ ηδ5 ἢ Ομοπιοο θ]]} πὶ ἀ4ιδη υἱν!Ποδ- 
τἰ5. ροῦν ἢ Οὐοπιοῖο {γα η 510 Τογαπριη, τὶ ἴη-- 
δυθάϊαν θοπαμ ρΙΟΠ ἰδ οη 5. ἔθυσα" Οποιηοο 
ν᾽ άθθο ΡΥ ποῖ ρθη ΘΧ ΘΙ ΟΪἔπ5. : ΦΠ6 1 σΟΠΒρΘοία ΠῚ 
16βιι5 Νἄνθ, ργοοϊάθηβ 6 νϑϑεϊμῖο Πθπὶ δά οναν 

ΝΙδὶ θη ΠῚ 5 να 115. ΠΪδ5 ΟΠΊ ΠῚ] 115. ΘΧΤΘΥ ΠῚ Πα ΘΙῸ 
ἀπ 1Π 6 51Πη1 σθηῖθβ, Π60 ᾿ἰΠσγθα αν, πθο γϑάιΐο- 

504} [ἢ 58 ΠΟΙΠΙΔΓΙΟ, ΠΟΙ ῚΘ ΡΥ ΠΟΘ 05 6ΤῸ σ]ονίῳ Ποῖ. 

5. ϑαίασο ᾿σῖ ταν, τας 5 ᾿πιπηαου]αῖι5. Π]Ππι5 εἷς, 

Ἰπθνθ αγθάιιθ ἰπ γθαυΐθπὶ {Π|ανη, 'π απ ρτὼ- 
Ομ 501 ΠΟΒΙΘυ ({65115 ΠΟΘΙ σγαια ᾿ηιγαν τ. Οὐγὰ 

τιῖ ΘΟΠΒΟΡ θα 6 ἴῃ Ἐο] δία ος 6δι1 οἰιη ρυϊπηοσο- 
Πἰ 155. Ὁ Ἰηνθηϊαιο αὐ ἀοχίογα πὴ. ππα τ ΠΙ ἤσο π ῖα» 

Ἐχοοϊδὶ ϑαΐασθ τς ἸΠσγθά αν ῖβ ἴῃ δα ποίδηι οἰ νἸτα- 
ἴθ πὶ Η]ΘΓιιβα 8 ΠῚ 5 ρου πᾶπι|, δὲ ἰπ ἀο]ϊοῖας ραγα- 
ἀἰ5ι. 15:15 Θηΐ πὶ ῬυΘροἸ αν 5 ἀὸ ΘΑ Γ15. ΘΧΘΠΙρ αν τ5 
ΠΟ ΡοΙΘΡῖ5 ἃ] ρᾶοῖο ἀἴσπτ5 Πα νυ], πἰϑὶ ἰδονν- 
ΠΙὰ5. ἰΠδίαν ΤΟΥΓΘ ἢ [5 Ποσίεβιθ ἀϊοβάιο ργοίιη-- 

ἀ45, ᾿πιΐταττ15. δαιπ, αυΐ ΑἸχὶς : ζάνανο με σἰπ-- 
διϊας πιοοίος ἰδοίιπι πιειενι ; ἰαοΓΥ πιῖς πποὶς οίγα- 

ἔππὶ τπθῖιπι τίσαϑο. Νοῖ δηΐπι ᾿σπον 5, {πο (αἱ 

56 Π 8 Ππὶ ἴῃ ἰΔΟΡῪ Π}Ϊ5, οὐ σαι ἴο πηοῖθης. Οἱα- 
ΡΓΟΡίον δὲ οὐιπὶ Πιιοῖα ρυΌΡμοῖα ἐϊοῖς, «Ζ2ώ ἰα- 

ΘΓ. πα 5 τη θα 5 τι δἰΐθας : οἵ ἴον, ἤόπε ἰπογγ-- 
Πϊα5 ΠιΘαΣ ἐπ σοπιδρθοίι ἔπ, δἱομί οἱ ἐπ ῬΓοπιῖς- 

δίοπθ ίμα : οἴ, Εποσιπί πιϊλιὶ ᾿αον γτπ πιο Ρα- 

πὶς εἶθ ἀαὸ ποοίθ : οἵ ἵπ 4110 Ῥβαϊπιο, Εἰ ροίιιπι 

πιθῖπε, παῖ, οπηὶ Π δέ. πιϊσοοναμνι. Ῥδνθνὰ 

ΠΔΙ (116 Θχ ἰηθθηεὶ ΠΠἸοτο πο, σον ίσαιθ ἀπνθὰ- 
τόπο δὲ [ϑυνθπεὶ εὐοδία ιοπθ, πὶ νου τα 5. οορηϊ- 

τἰοη6 ᾿γοίιιδα ἰδουν πλὰ, ΟἾ]115 Θ5ὲ ἃ ΠΙ Πιδ5, ΡῚ οτ- 
Ἰοδῖθπι ΡΠ ΘΙ 51} 1} 11 5 γα τι5,, Οὐ π|5. ὈΓΘΡΟΙριΟ 
Αγ ΙΟΘΡ5. ογαϊ Μανία δὰ ρϑίθ5 Ποπιΐπὶ βοάθηβ οἱ 
ἸδουῪ Π Δ Π5, 5Θου Πάϊιιη ἰρδῖτι5 Θογν οἴου 5. [οι πιο- 

Ρεαἱ, ι38. 
ή- 

Ῥεαί. 6.7. 

Ῥϑαὶ. 155. 

Ρεαὶ. 3η. 
ΓΝ 

Ῥεαὶ.55.0. 

Ῥεαί. ἀν.ἡ. 

Ῥεαί. τοῖς 
1΄ο. 

Πΐτιη} ἀἸσοπΕῖ5 : ἡ]αγία ἀπίεηι ορίϊπιαπε μαγίοπι ζμις. το. ἡ5, 
εἰοβῖ!, σι πὸπὶ αὐ εγοίτιν αὖ ἐκ. Ὁ Ῥγοιιοβὰβ ἰὰ- 
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ει ἡ.52ή. 

“εξ. ἃς 

Αεῖ. 9. 

Ῥ τα. αθι 

ἜΝ 

δὃτό 

ΡΥ Πια5, ᾿πϑῖαν ΠΑΡ ΡΥ ΑΡΊΠῚ 6 ΘΑ 115 115. ΘΟ} 15 

ΠῚ Ὁ αἰϊνίπαβ 1145. Θὲ ΠΟΥ ΤΟ Γα5. ΔΙΙΓΘΘ 

Ο [Ὀγίθπι ἃς βαρ θπθπι ἈΠΙΠη ΠῚ: Ὁ ΔΟΓΘΗῚ Θὲ 5ρ1- 

αἰ τα] θπλ ΔΙΠΟΓΘ ΠῚ, ἰδυνθητο δ Ἱπηπηδου ἃ} ΠῈ 

5ΡΟΠϑῖιπὶ ἀπμ ΘΙ πίθπι ! Ὁ 5. Πα] πῇ 465! 4 6.1} ἀπ1- 

πιο Ποῖ γοεθὶ οὐρά ΕΟ ϑεπάϊοβιιπι. δὲ ᾿γιΘ ΠΉΪδ- 

511Π| 5ρο 585 δἵ ϑροηβὶ σοπδουαπι ἃ Τπλ] ταν ΔΙα- 

τίαπι παπο, ὁ ΕΠ, ᾿πηϊταγθ, δὰ ΠΗ }8}} αἰπιὰ τβρὶ- 

εἴθπϑ {αλπι Ἀἀ διιπὶ 4αὶ ΑἸχῚς : ἤοπθηι νεπὶ πιῖῖ- 

ἰθγ ἐπὶ ἔδονται, οἱ ιιαά υοἰιῖ, τιϊδὶ τι Γαπι 6556 

ἀοοοηϑιις 9 Ἐδὶ δηΐπι ᾿πἢατημηαῖϊο ΒΡ γ τπ|5, οογα 

ΘΧοίταπϑ δὲ οα]θίλοϊθηβ. Ργορίθνθα, {π06 5ρ ᾽ν [Ὰ}15 

δ ἀϊνίπιιβ ᾿ση15 ἀπ᾿ πηὰ5. Φαϊάθπ ΠΠππϊπ ας, ΘΕ ρτος- 

Ῥαϊ ᾿πίθγπθ, 5ἴσαξ Δαγ ΠῚ 5 ΠΟΘΙ ΠῚ ἴῃ ΟΔΠΊΪΠΟ 

ΡΓΟΡαῖαν, πα] 1 ΠΔ γΘΡῸ σΟΠϑιμ μη , Ὑ 6111 5ΈΙριι- 
Ἰλπ| ἃς 5ρ᾽παϑ5. 7)διις δπΐπι τοί ον ἴση δ ΘΟΤΙΣ ΤΠ ΘιΣ 

ὁδί, αἱ τοπϑηι ἴῃ Παπιηια ᾿σηἶβ 46 115 σαι πηθη5, ΖαΪ 
56 ἱβπογαπῖ, δὲ δυδηβο!ο ᾿ρϑῖτπι5 ποη ΟΡ ΘμΙρο- 
γαητ, Ηἰο δϑι ἰση]β {Π16, 4αϊ Ορθγαῖα5 ϑϑὲ ἴῃ ἃρο- 

510115,. οἵχπὶ ἸΟΖι ΟΓΘη τα)" ΠΠΠσαι5 ᾿ση 15. ΠῚς ᾿ση5 

ΡΘῚ σ]ονίαπι ΟΠ υἸσιῖ, ῬΔα]ι ΠῚ 5110 ΒρΙθ πον πη6]- 

4116 οἰ βου απ 6 π5, τηθηΐθ 4 ἀθη 115. ΠΠπ- 
παϊ παν τ, ψ βιι5. ΥΘΙῸ ΘΟΥΡΟΓῚΒ 5ΘΠ511ΠῚ ΟὈΒΟιιΓΑν . 

Αοδϑ θη ΠῚ σαν Πα] 5. ν᾽βιι5 Πππο5 ΠΠΠ1π5. Ὑ]ΠῚ ΠΟΗ 511- 

δἴϊπει, Ἠΐὸ ἰσπὶβ. Ὑἴδβιιβ οϑὲ ΜΙοϑὶ ἴῃ σαρο. ΗἸο 

ἰσηῖὶθ ΕἸΪα πὶ ἴῃ 5ρθοῖθ Οαγ 5. ἈΡΥΙριε. ΤΘῊ]5 

Πα]ι5. οἰ Ποαοία ηι ἀτιδο  π5. θϑαξιι5. Πανὶ αἰχὶε : 
Ργχγοῦα πιθ, 1)οπιΐτιθ, δὲ ἰοπία Ἴ86, {8 ΤΌΠΟΣ 

πιθοὸς δἰ ΘΟ τπϑπι. ἩϊῸ ἰσ πὶ. ΟἸθορθ οἱ 6]115 
4] σαπὴ ἴρ50 δνὰϊ οουάα. οα]θ θοι τ, οτιπὶ 115. Ροϑὲ 

ΓΟ ΡΓθοῖοπθη ἸΟ πΘυθ τιν ΤΟ μΪΠ115, ππ66 οἱ ἀη- 

5611, εἰ δ πηϊπἰβιγα του ΒΡ ΊΡΙ π5,. 15 Ὲ15. ΘΧΌΓΘΗΒ 

διιπηῖ. ΗΟ ᾿ση]5 ΤΡα] 6 πὴ 1Π14Π| «πὶ ̓ πτι5. 658 ἴῃ Οοῖ]0 

ΠΟΒΙῸ σΟΙ θυ ΓΘ Π5.. Πλπ Πα) σΟΠΒΕΠ ΙΓ ΠΊΘΠ 5 

ΔΟΙΘ ἢ}, ἢ γϑοθρία παῖῖνα ρουβρ᾽ οαἸταῖθ, Δα Π}]- 

τὰπάα [6] ὀρϑγὰ σοπείπιιθ νἱάθαϊ, Ἰχ τα δὰιπὶ 4" 
ἀἰχὶς : Κενεῖα οσιιῖος πιθος, οἱ οοτοπιρίανον τηῖ-- 

γταῤιϊϊα ἐα ἰ656 τα. Ἠϊὸ ἰΐαηιιθ ᾿σηβ. ἀφο Π65 
Γαρσαῖ, πη] ΠΠὰ πὶ ΘΧΈΡΙΓ, ΓΘ ΘΟ ΟΠ Θ πὶ ροϊδητα 

511 δὲ πη ΟΥ Δ 116 ΠῈ ΟΡΘΓΆΓα",. ἈΠ ΠΊα5 Βα ΠοΙῸ- 
τὰιπὶ 1ΠΠπδῖγαι, Θὲ γδῈ Πα] 85. νἱγίπτος αι] οἱ τ. 

Ἡσιις ᾿ξπῈ ΠῚ ΡΥ ΘΟΘΠΊ τ δὲ ΠῸ5 Οσαιροῖ, εἰ 56Π)- 

ΡΘῚ ἵπ ᾿πο 6 ἀη)]} αι] πἴθ5, π6 πιο ἴοα ἡ δπὶ τιπ- 

4αδπὶ Οἰοπ δ πη ; 56 γϑῖαι ἢ πϊ πασὶα ἴῃ πλιπ 0 

ΘΟπβρίου ρϑυρθῖμο 5Θυ ΠΟ ΠΟΙ νἱζερ ΘΟ ἢ ΠΠΘΆΠ.15: 

αὖ πη θΟπὶ5 ΠΘῚ οἴη ΟΠ ΠῸ ΠΟΘΙ {165ι ΟΠ γἰϑίο 

ἀεἰϊοϊα πῖθβ, ἴθ ὙἹτὰ ΓΘΩ ΕἸ ΘΒΟΔΠ}115 1π Θεθου ΟΥ11 
ϑέβοῖ!α, Ατηθη. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧΝ ΟΡΕΒΌΜΝ 58. 
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ΒΑΒΙΠΗΙ ΜΆΑΟΝΙ. 

Ὁ “ “- 

αὐτῆς. Ὦ τῶν πολυτιμήτων δαχρύων ἐχείνων, 
Ὁ ΄ - 

μαργαριτῶν δίκην ἀποῤῥεόντων τῶν μαχαρίων 
ΑΨ“ ἜΣ 4 ἣν »- νι Ὃ τ ΦΨ 3 ΓῚ ὶ Αν ἐχείνης ὀμμάτων ! Ὦ τῆς θείας ἐχείνης χαὶ εὔπει-- 

θοῦς ἀχοῆς! Ὦ τῆς ἀνδρείας, χαὶ σοφῆς διανοίας " 
“Ἅ, Ρ. 12 -Γν Ὁ οὐ ἣ ν 

Ὡ ὀξύτης πνευματιχοῦ ἔρωτος, σφοδρῶς πρὸς τὸν 
ν - Ἂ, ἄχραντον νυμφῶνα ἐπειγομένου. ᾿Ὦ χέντρον πόθου 

τσ, Ἀγ εὖ 9 ἡ , Π Ὃ ᾿ 

ψυχῆς πρὸς τὸν Θεὸν Λόγον! Ὦ συντόνου χοινω- 
νίας νύμφης πρὸς τὸν νυμφίον ! Μίμησαι ταύτην, 
- - μΥ 

ὦ τέχνον, μίμησαι, πρὸς μηδὲν ἀφορῶν ἕτερον, ἢ 

πρὸς τὸν εἰπόντα, Πῦρ ἦλθον βαλεῖν, καὶ τί ἤθε- 
- , 

λον εἰ ἤδη ἀνήφθη ; Ἔστι γὰρ πύρωσις τοῦ Πνεύ- 
ἦν ὙεκύΝ -" Ε) ͵ {κ. ματος, ἣ ἀναζωπυροῦσα χαρδίας. Διότι τὸ ἄῦλον 

ἡ βέτον ἘΣ ΣΝ ὶ δὶ , χαὶ θεῖον πῦρ φωτίζει μὲν ψυχὰς, χαὶ δοχιμά- 
ὥσπερ ἄδολον χρυσὸν ἐν χαμίνῳ, χα- ἔσωθεν, 

-Ψ- πλυδ, “ , ἣν ᾽ν [2 

ἀναλίσχει, ὥσπερ χαλάμην χαὶ ἀχάνθας. 
- - ΄ Χ Ὁ γὰρ Θεὸς ἡμῶν πῦρ χαταναλίσχον ἐστὶ, διδοὺς 

Ε: , Ξ 
ἐχδίκησιν ἐν πυρὶ φλογὸς τοῖς μὴ εἰδόσιν αὐτὸν, χαὶ 

ξ ἂν ιν, πεεκολ ἐς 
τοῖς μὴ ὑπαχούουσι τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ. Τοῦτο τὸ 

- ,ὔ - ς πῦρ ἐνήργησε τοῖς ἀποστόλοις, ἡνίκα ἐλάλουν πυ- 
, Ὁ - -- . "-Ὁ- 

ρίναις γλώσσαις. Τοῦτο τὸ πῦρ διὰ τῆς δόξης Παῦ- 

λον περιλάμιψαν, τὴν μὲν αὐτοῦ διάνοιαν ἐφώτισε ΓῚ ΕΣ ἣν Ι ᾿ 
Α ΡΥ τ ἢ Ὁ ΕΑ] ΕΣ , - Οὐ .Ὶ τὴν δὲ αἴσθησιν τῆς ὄψεως ἐμαύρωσεν. Οὐ γὰρ 

" ᾿ ; 
χωρεῖ σαρχὸς ὅρασις ἐκείνου τοῦ φωτὸς τὴν δύνα- 

μιν. Τοῦτο τὸ πῦρ ὥφθη Μωῦσεϊ ἐν τῇ βάτῳ. Τοῦ- 
Ὑ τας ἀγτὴ ππμν ΣΤ . ΠῚ} “ 

το τὸ πῦρ ἕν εἴδει͵ ὀχήματος τὸν ᾿Ηλίαν ἥρπασε. 
ἢ ΔΕ Ξ ἘΣ ΟῚ ᾿᾽ χ᾽ Φι- δ ΄« ͵ 

ούτου τοῦ πυρὸς τὴν ἐνέργειαν ζητῶν ὃ μαχάριος 
ὟΣ, ς 4 

Δαδὶδ, ἔλεγε" Δοχίμασόν με, Κύριε, χαὶ πείρασόν 
; ἣ : 

μὲ) πύρωσον τοὺς νεφρούς μου χαὶ τὴν χαρδίαν 
Ἵ“" Α ΩΝ ΄ ’ Ἁ -Ὁ- Ἁ - ὦ Ν, 

μου. Τοῦτο τὸ πῦρ Κλεώπα χαὶ τῶν σὺν αὐτῷ τὰς 
᾿ς Ἄ  ῃω - -- - 

χαρδίας ἐθέρμανε, λαλοῦντος αὐτοῖς τοῦ Σωτῆρο μανε, Ί 
"ἶ Α - μετὰ τὴν ἀνάστασιν, ὅθεν οἱ ἄγγελοι χαὶ τὰ λει- 

Ἀ το - "»"- 

τουργιχὰ πνεύματα πῦρ φλέγον εἰσί. Τοῦτο τὸ πῦρ, ΐ ῬΛΕΥ 
ΕΚ κ μα τονν ὁ ἄροτον, Ἐξ δ τα Ξ- Η 
τὴν ἐν τῷ ἔνδον ὀφθαλμῷ δοχὸν χαταχαῖον, χαθαρὸν 
τὶ ΠΕ: ΓΡῸΞ ΓΙ . ΓΝ ι ἂς: πὰ 
ὃν νοῦν ἀποχαθίστησιν, ἵνα ἀπολαδὼν τὸ χατὰ φύ- 

τ ἣ ἈΠ ἘΞ ᾿ΣΡΆῦΣ 
σιν διορατιχὸν, δρᾷ διηνεχῶς τὰ τοῦ Θεοῦ θαυμά- 

Η͂ κι ᾿-Ὄ ΠΝ 
σια, χατὰ τὸν λέγοντα, Ἀποχάλυψον τοὺς ὀφθαλ- 

᾿ ς τὰ 
μούς μου, χαὶ χατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐχ τοῦ νό- 

ᾧου σου. Τοῦτο τοιγαροῦν τὸ πῦρ δαιμόνων ἐστὶ ϊ : 
ΟΡ 

φυγαδευτήριον, χαχίας τε χαυστιχὸν, ἀναστάσεως 
ἥ ἐς ὧν 

δύναμις, χαὶ ἀθανασίας ἐνέργεια, ψυχῶν ἁγίων 

φωτισμὸς, χαὶ λογικῶν δυνάμεων σύστασις. Τοῦτο 
Δ - ᾽ξ , εθ ᾿ 3 ς.ς- ὦ ’ [ , 
τὸ πῦρ εὐξώμεθα χαὶ εἰς ἡμᾶς φθάσαι, ἵνα πάντοτε 
-» δ δ τὸν ΔΑΑΥ Βὶ ἄν ῖϑα ἌΕΣΣς 39 ᾿ 
ἐν φωτὶ περιπατοῦντες, μηδὲ πρὸς βραχὺ προσχό- 

΄ 3 ) - -» , 

Ψωμέν ποτε΄ ἀλλ᾽ ὡς φωστῆρες ἐν χόσμῳ φαινόμε- 

νοι λόγον ζωῆς ἐπέχωμεν ἀϊδίως - ἵνα ἀπολαύοντες 
- Ὁ Ἁ - - -ἰ τ Ὁ 

τοῦ Θεοῦ σὺν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ ἐν 
ἜΤ " - ᾿ -- ἘΞ 

ζωῇ ἀναπαυσώμεθα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

μήν. 



ΙΝ πι0}}, ΝῈ ὈΕΡΕΝΙΒ ΒΘΟΜΝῸΜ ΟΟὔΠ5 ΤῦΙΒ, ΕΤΟῸ. 

οι π--------  -------. - -΄ ----- 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

Ῥυᾶ5 {πὲ ϑθααππίαν ΟΠ Ϊὰ5. 1ὰ πὴ Οἰϊπι δάϊάθγ ἀοοιδδίμηϊ υἱγὶ Ἐγαποίβοιιβ ΟΟπη ἢ βὶτιβ 
εἰ Τοᾶπηθ5 Βαρι5ια Οοἰοονῖιβ, 116 1ιαιῖηθ ἀπηηίαχαῖ, πο Ονῶθοο δὲ Τατῖπθ, ἴθ Μοπαπιθηΐ, σοὶ, 

τας. τ. 1, Ρ. 28---ἦο. Ουιδπηιαιιδπιὶ δυΐθηι [μεθ Ορϑοιία ΡΓῸ 5115. Πα Θαπηι5, δὰ ἴα ΠΊ6Π 

ΤΌΓΘΙΙ5. μοο ἰοοο δάἀθπάα 6556 σθπϑαϊῃηι5. σόθοα ΤΠ πα 016 οἵ ποίαϑ πηυτιατὶ ϑατπηι5 ἃ Οοτοϊογίο. 

ΡΙαγα «φαΐ οὐρὶϊ, ἰοραὶ Ῥγωίαδιίοπθμι, ἴθ {πὰ ἀθ ἰδ ογαιποι} 5 ἀϊδραίαιαγ. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 
Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ͂ ΕΙΣ ΤΟ, 

Μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς, μηδὲ ἐπινυστάξης . ἐ σοῖς βλεφάροις. 

Οὐ λυπεῖ με ἐλάττωσις τῶν συνελθόντων ἐπὶ τὴν 

πνευματικὴν ταύτην πανήγυριν. Ὃρῷ γὰρ ὅτι τὸ 

ΒΑΝΟΤΙ ΡΑΤΆΪΙΒ ΝΟ5ΤΕῚ 

ΒΑΘΙΠΠΙ, 
ΟΕΕΒΑΒΕΖ ΘΑΡΡΑΌΟΟΙ., ΔΕΑΟΘΗΙΕΡΊΒΟΟΡΙ, 

ΙΝ ΠΙ1ῚῸ : ΝῈ ΘΕΒΘΕΒΙ5 ΒΘΟΜΝΌΜ 

οοιεϊὶς {ιῖς, τιδηπ6 ἱπιογηιῖίος ρμαϊροῦτις [ΐς. 

Νοπ πιὸ ἀοίοτγο αἰποῖς δουτπὶ ααὶ δά 5ρὶ γιἴα- 

Ιεπὶ Βᾶπο οἰ γϊἰαΐθπη οοπνθπογιπε ρῥϑιοϊίδϑ. 

θορυθοῦν ἠλαττώθη, τὸ δὲ φιλήκοον πάρεστιν. Καὶ Β ὕογπο δηΐπι ἱπιπηϊ παι πη 6556. 40 ταπη τπὴ 

“ 

ἃ Βασιλείου. Ηοπα ἴα ποῖ ἰπάϊστια 5. ΒαβιΠο. ΟἸϊα- 

τὰν ααἴοπι ἐχ δοηϑα τηα ρα Φπᾶπὶ ἐχ γεγ 5 ἐπ Οαϊοπα 

«ἃ Ῥχονεγρία, σοῖβ. ὁ εἰ δ οἂρ. 0. παβιι.. δὲν 

εἰονπεϊταϊίοπεπι, ἐπι πανίαπι, εἴ αα Ξςαπίογα Ἄεοποίίϊα 

εαρεφδεπαᾶα ἐαγταίεπι; Ρεγ πιγσίϊοος αμίεπι οσιῖος,, 

σπεπίεπε εἰ ἱνεϊε σε πεῖαπε ; ΡῈΡ απίπιιρ γεγο, μεέοσσα- 

{πὶ αδίι σαιζαίιπι οἷα πὶοαι : ἀμὶ μὲν σοπάπιιση δὲ 

ον πειαιίοπεπε ἱπιπειπεῖος σορίίαζις, ἱπιρείιις. πέὲ- 

ψμαπε, ψαὶ ργίπιιπε ἐπὶ ἀπῖπιο ἐαογαπίμι"; νεὶ απϊπεὶ 

δενίς αὐ ἀείεγίονα ῥγορεπσίοπεπι ἀεδίψπαι. ἢ αι απ- 

ἐοπὶ σαρίοπα, Ἔαπὶ {αὶ αἱγιμείνιις ἐὰ ργοροσίιο ἐπ- 

εαπείι, απὶπεὶ ρεοσρενίίαιε υαίεγε, σιργάψμο αεἶνεν- 

σαγίογιιπε ἰαχιδος {ογεἶιεν 5656 ἐἤεγνε, υἱγεμίιπε πὲς 

πεΐναπι αἰϊο ἐπι αἰτίαν σαν ίαίαιπι. Ἐπ ἀσασα ὁ ἀποθιιβ 

Οοάϊοῖμας Ἀερία ΒΙΡΙΙου μέσα - ΒΆΣΙΑ, ἵπνος, ἡ πρὸς 
τὸ χρεῖττον ἀμέλεια " νοητὰ ὄμματα, νοῦς καὶ διάνοια " 

ὕπνος ἐστὶ ψυχῆς, ἡ κατ᾽ ἐνέργειγν ἁμαρτία" νυσταγυὸς 

δὲ, τὸ πρῶτον ἐν τῇ ψυχῇ συνιστάμενον ἀκάθαρτον φρόνη- 

μα. ἐπινυσταγμιός ἐστιν, ἡ πρὺς τὰ χείρω ῥοπή. βούλεται 

διορατικὸν εἶναι τὸν σοφὸν, καὶ τὰς τῶν ἐναντίων ὑπερί- 

πτασθαι πάγας, τοῖς τῶν ἀρετῶν πτεροῖς χουφιζόμενον. 

Ἧος εεἰὶ αἃ νόγθαπὶ : δοπιπις ἐσὲ περί ϊπεπεία οἴγοα 

ἰὰ φιοὰ εεὶ ῬτΓαειαπίϊς; οοιἶὶ σειν ἐπε ἐξ επεῖαπι 

εοααεπίες, σαπξ πιόπς εἴ οοριίαίίο: δοπιπδ απὶπι 

ἐσῖ, ρεσσαΐίμπι ἀσίϊε δονεπιίσσαπι : αοΥγ πιϊαϊο ἀτίεπι, 

Ργίπειπε ἐπεπειπιάλειπε οὐ σ ἰζαξιπι, ψμοὰ ἐπ απίπια σοπ- 

“ἰδεῖς, δϑιυρεναογπιίίαίίο ἐπί, αὦ ἀειεγίογα ργορεποῖος 

Ἅξωῖε Ξαρίεπίεπε ρμεγϑρίοαςεπι 6556; ἰαημεοσιε αὐνεν- 

“αγίογιπι ἱγαπενοίαγε, υἱγειμζινι αἰϊς εἰεναίαπι. (-- 

τογαπι Ροβὲ τυΡὶ5 πιὰ αίαπι παπὸ Οταϊόοπεπι οπὶ 

βεφαθητ, γϑηϊξ ἵπ πηᾶπιια πηδὰσ Ἐοἰοβίαβῖες Εγαποϊβοὶ 

(ὐμαθοῖβι, ἴθ ἀπο υἱγάχαθ ἱπίεγ Βαβι απας Ἰοσυπι 

οθιῖποι, 1ματῖπε οὐϊια, ἱπιογρνεῖα οοάεπι νἶγο ἀοοιῖ5- 

βἰπιο. 

θ17. 

Ῥεγον 6.ή 

, 



Βρίιες. ἦς 
τή. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ δχὃ 

οοποίίανο 5016ῖ, ἀἄθθβο ν6]Ὸ 6ὺ5. 411 δι Ἰ 6 Π6}] 
διά ϊο τπθητιν, ΝΠ] Ιθπτι5. Θηΐ ΠῚ 115 Ορι15. πα] 6 0 
«πὶ Θχίμα, ΠΡ 6. ῬΘΙΘΓΓΘΡΙΙΠΕ : 56 ΔΙ 5 
γδ ἰνὸ ἀπ ΠΟ Πἶ5. σα ρ 185, ἀθοθητθν οἰ Ο.Π)- 
δίδπ 65. Βρὶ τ τὰ} 6. αὐτου πὶ, αιιεθ 16 εἰ [6 511501-- 

Ῥἴαην σΟπΙ ΟΠ ΠΟ ἢ 65. ΘΡΓ Δ Ππι5,. δὲ τη ΘΠ]. Ἷὰ ὁ0η- 

βουν θη ἀσοιπμηθητα δα} τα γ]ὰ : “115. ΓῸ5. 1Π6556 115 

«αἰ αάϑιιπε ὀχορίο. Οππὶ δὲ ῬαβίουῚ τα Ὲ0ν 51. 

ΟρΘυΆτο ἴπ ραιιοϊ το, «ιιαμ} ἴῃ πλα  τἴπη6 σνο- 

σαηι, δὲ σα θυ παῖονὶ ἀποῖι [Δ 01}15. 511 Ὁ πὰ Πᾶν 5, 

ἸΙσθὶ οεΐα πὴ Πιιοῖτιθ. ᾿πδυυσαπῖ, ἀπ] 4116 ΤΟΥΡᾺ ΠῚ 
ΔΠΠπΘ 65, ἂς αἸΠΠΟΊ]Θμὰ διὰ νϑμθηιθη τα γθάθη- 

τ65 σα θυ παι οπθην. ῬΥΌΡΙΘυ ΟΠ αν το πὶ (αι 40 

οὐσὰ δἰ ησα]ο5,. ν 6] ]ΘηῚ οΠοίο5. ἀἄθϑϑθ ΠΟΠΉΪΠ6Β : 
56 πα. οὐαὶ ΒλαΠ Εἰ αἴ πθ ̓ πβουτιι) ὁ5ὲ απο 
651 ΒΡΌΡΙ ΠῚ; ΟΤῸ αἴ «ποὰ Ῥυλ ἢ Θϑῖ, ἀσοιναῖθ 

αἰβουθίιμη, βορρᾶν πη τι6 ἃ ποχῖο, 50] πὶ πὸ- 
Πιβοιιη δἰ; πο ἃ ΘΑ] ΙΠ]Ἰ ΟἸΓΟΠΠ ΒΔ 8, 

56 νοῦ ἁπιάϊθηβ. Ορτο {γι π]Θ Πτι1Π} ΒΘ ΘΘΔΓΠ]ΠῚ 
ἃ ῬΡάϊθα. ἤφθς αυΐρρο ὁπιηὶ νθηῖϊο «οι πα. οἷν- 

Οὐ υταν : 
56 σα ἄδηϑ, ὅθι τι δοονθῖιπι, που 60. ἀἰσπιι ἢ} σΘη- 

ἩΠ ἁὐιΐθηι σγᾶνο Θὲ ΠΡ Πλλ1} ἃ ΡΘΡ 

βοῖιιν, Οὐ ἀϊοαμῃ ὃ ἀτι0 νὸ5. τηοάο ΔΠ]Οα τὰν ἢ 

Οτο ρᾶοῖο πίον Δ ΠῚ ῬηοΙθυ τὰ 9 Γαι ΟΠ ΠῚ 

ἀδριταμν} Ετοπῖην. ΡΥ ΘΥ ΟΡ} ῬΘῚ5. 511}, ΘΓ 018 

ἐαϊτανόναμι ἀδθίτου. 1)6. ατιὰ Θου ρει 86. ραν νὸ- 

}»1]5 ορρονίαιπο ἀἰββουαμη ὃ ΟἸηΠ65. 6] ϑάθην θγΘΕ] 
51 η 1, ΟΠ Π65 5ρ1} 1 {8165,. ΟΠ Π65. ἃ Π6Ὸ 1π5ρ να, 

ΟΠΙΠ65. ΠῚ 65. γόυα πθο [Δ 01Π15 πὶ δ8ι ἀἴβογο- 

το ; πὲς νοὶ Πἰοθῖ, ΠΠΠὰπὶ το οονθ, πᾶπο ἃ η}}}}- 

ἴουθ, ΟῚ ΦΡ 118 }15. 511 σρατῖα π᾿ τπιπδα πᾶ τι6, δὲ 

ῬΓΟροπαῖαν. πο] 5. αἸσηϊταῖθ μὰν ἀπά! 6 Ρ᾽Ὸ- 

γΟΠΙΘΠ5. ΘΠ]ΟΙ ΕΠ] Θ ἢ τη}. ΤΟ πα ατι5. 651 ΠΟΪ5. α{- 
Ἰὰ νϑῦα, Ργονου) ον σΟΠΒου ρον Βα]οηιοη. 

ΠΟ Ῥυϊμαιι πὴ ΔΎ] 115. ν 6515. ἹΠΠἾ5 1 τ: πἴηο ἰη- 

ΟἸνοθηλιι5 ἰδίαι ἃ νὸβ ΠΗ Πα]. ΡΟΥΘ ΙΔ 6 ΠῚ 

ἴθ νῸ]Ὲ 6556. αἰἰβοι ρα. δὲ 5. ] 1 πηθ πὴ ΘΟΠΒ,]1ο. 

ΤΠΟΡΙΠῚ τ] 116 ΦΧ 61. ἀπρίοχ βθῦο : δὲ 

εἰδιἰονὶς δουατιπι Οομἶὶς (τς, πόηιι6 «οτγηιίωίϊο-- 

» οὐδὲν δέομαι τῶν ἕξω περιηχούντων τὸν τύπον. Με- 

τηογαϊα ἱπιογριοίαιιο, μὲ ηιὶ]ιὶ ποσοσσανῖῖ, σιιὶ 

εἶνοα ἰοοιπι [οΥὶς οἰνοριπί, Ῥότπον, Ῥγὸ τύπον. Ἀδοῖο. 

ϑοᾷ ἴῃ ΟΠυγβοβίοπιο αν ιν, Ῥὰρ. 980, 1. 11 

15, δὶ ἀο Βρι νει βαποιῖ ἀοκοθηβα, οὐναῖπο Ἰοσὶ ἀ6- 

Βεῖ, βροντῆς χτύπον ἡ τοῦ Πνεύματος ἄφιξις ἐμιμεῖτο, ποι 

ἁὐΐοηῃ τύπον. 

τ᾿ Ἐς χτύπον. 

ς φυλοχρινυθὲν ἀκριθῶς. Ῥατὶ ποῖ ἴῃ Ηϊβτουῖα (ἀοον- 

δἰ ῬΟΠν ππουῖβ 11}. 8, Θὰ. 3, ἐφυλοχρίνουν ἀκριδῶς Σ ὃ ἷ 
ι 

ἦς Ογωοὶς Πττουῖς οριϊπιο. πιουῖίο, 1 ἴῃ πο οἱ. αἰτῖς 

τὴν ἐξήγησιν. Νοτι ΘΠΐπ ἀββοπεϊου ἀθοῖο ᾿π οΥΡΥΟΙ τὸ 

5. ΒΑΆΒ5ΠῚῚ ΜΔΟΝΙ, 

Ὁ, Κι. ᾿. “ “Κ ΔΟΡῚ» δὲ τε δα 
ξεν οεομλαι τῶν ἐζὼ περιηγουντῶν τὸν “τυ- 

πον " ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ ψυχὰς φιληχόους, εὐσχημόνως 
, ᾿ ἐν 

περιεστώσας τὸ πνευματικὸν ἀχροατήριον, καὶ δὲ-- 
, 3 , } ε - χομένας ἐν κόσμῳ τὰς ὑπομνήσεις τοῦ Πνεύματος, 

Ν ᾿ Ἐ; ᾿ 
χαὶ φυλασσούσας τῇ μνήμη τὰ σωτήρια διδάγματα" 
“ Ψ - “ “Ὁ 
ἅπερ εὔχομαι ὑπάρξαι τοῖς παροῦσιν. ᾿Κπεὶ χαὶ 

Η -} Ἃ Ὑτὰν δ ς 3 ᾽ 2 ἢ Δ πὰ. ποιμένι ἀσφαλεστέρα ἣ ἐνέργεια ἐν ὀλίγῳ, ἢ τῷ 

πλήθει τῶν ποιμνίων, καὶ κυδερνήτη εὐεπιχείρη- 

τος ναῦς, ἄλλως τε χἂν χλύδων ἡ πανταχόθεν ὃ 

α περιχλύζων τὴν γῆν, καὶ χαλεπὴ ὧν χυδέρνη- ερικλύζο γῆν, καὶ χαλεπὴν ποιῶν χυδέρνη 
τσ 3 , Ξ) ΠΑΤΑ ᾿ ῃ συν π 5 τον 

σιν τῷ ἐπιτεταμένῳ. ἽἝνεχα μὲν γὰρ τῆς ἀγάπης 
- , 5» ,ὕ 

τῆς περὶ ἕκαστον, πάντας ἀνθρώπους ἐδουλόμην 
ἘΣ ΦΈΣ ακ οφι αν, εσαῖς, πλὴν ΤᾺ ἦ Ψ 

παρεῖναι" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῷ πλήθει συμπαρέσπαρται 
Ἁ Ν , ΕῚ Ν 

χαὶ τὸ νόθον, εὔχομαι τὸ χαθαρὸν “φυλοχρινηθεν 

ἀχριθῶς χεχωρισμιένον τοῦ βλαδεροῦ μόνον συνεῖ-- 

ναι ἣμῖν᾽ μὴ πρὸς ἐπήρειαν περιεστηχὸς, ἀλλὰ 

χατὰ ἀλήθειαν τὴν ἀχρόασιν ποιούμενον. ᾿ξὕχομαι 
με -- τ ᾿ ππρδοι ϑἰγηδι, ΠῚ δ " 
τὸν σῖτον χεχωρισμένον τοῦ ἀχύρου. Τὸ μὲν γὰρ 

ξεῖν; ἌΉ ΡΕς νὰ 
παντὶ ἀνέμῳ. τῆς διδασχαλίας περιφέρεται τὸ δὲ 

ΠῚ ὰ Ν πΣ Α τ -Ὁ 

βαρὺ καὶ εὐσταθὲς χαὶ “ αὐτόπιπτον, τῷ Πνεύματι 
᾿ : ον, σπας ΤΣ Εἶδε Αι ἔπεστι 
διαχρινόμενον, τῆς ἀποθήχης ἀξιοῦται. “Τὶ εἴπω; 

πῶς ὑμᾶς προσφθέγξομαι ; Πῶς προχαταλήψομαι 
ἢ αν ΟΣ ᾿ ΡΥ ΜΝ τάοα 

τὰ παρελθόντα; τῶν μελλόντων τὸ χρέος ; Καὶ γὰρ 

υελλόντων παρελθόντων ὑπεύθυνός εἶμι, χαὶ 
΄ 5» Ν , Ἢ - “ « ’ 

χρεώστης. Ἀπὸ ποίας Γραφῆς ἂν ὑμῖν καιρίως δια- 
4 , , ΄ " , 

λεχθείην; Πάντα δυότιμα, χαὶ πάντα πνευματιχά" 
, , ι , 5.1 ον ἜΤ τ 

πάντα θεόπνευστα, χαὶ πάντα ὠφέλιμα. ᾿Αλλ᾽ οὐ 
ΠΩ Ξε ἐς Ἐν εακτνν 5 Ἀὰ 
ῥᾳδία οὐδὲ ἐμοὶ ἣ διάχρισις, οὐδὲ 

ι μὲν 

τῆς 

θεν 
δύ ΞΔ . λον ἀξ , τ δήματα χρήσιμα ὃ παροιμιαστὴς Σολομών. 'Γοῦτο 

διμῖν δυνατὸν τὸ 

ἀποπέμπεσθαι, τὸ δὲ προΐεσθαι, ἴσης οὔσης 

ἐν ἑκάστῳ χάριτος, καὶ ὁμοτίμου τῆς πανταχό- 
ὠφελείας ἡμῖν προχειμένης. ᾿ξφθέγξατο ἡμῖν 

τρῶτον προσέθαλεν ὑμῶν ταῖς ἀχοαῖς" ἐντεῦθεν ἀρ- 
Ξ ἐξα, τς τς ΥΥ͂Ν 
ξώμεθα τῆς πρὸς ὑμᾶς δμιλίας. Διορατικόν σε βού- 

λεται εἶναι μαθητὴν καὶ δψηλὸν τῷ φρονήματι. 

ἱἙκάτερον τούτων παρίστησι δυϊχὸς λόγος: ΜΙ ὴ δῷς 

νυσταγμὸν σοῖς βλε- 
τ , ΝΣ} δ φμςς, Ἂ Ὡν ΕῚ , “ὦ 

φάροις. Νὴ δῷς ὕπνον. Ἄρα τοῦτον ἀπαγορεύει τὸν 
Ἢ Ε ε ; ΡΩΝ 
ὕπνον, τὸ χοινὸν πάθος τῆς φύσεως; καὶ βούλεται 

[2 - - - 

Β ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς, υηδὲ 

Ἰοοὶς γουθιιπι φυλλοχρινεῖν ΡγΟΡαΐ. Ἐξὲ φυλοχρινεῖν ποπ 

Βο πὶ τὰς φυλὰς διαχρίνειν, Ἰιχία ΗοεγοΒίαπι, 56 

οἴϊαπι ἐσ ϑ14α διακρίνειν, χαταδοχιμάζειν περιέργως, εἰξ- 

}μάϊοαν δ, ἀοοιιαΐο ρεγροπάθνδ; τὸς πιοῃ εἰϊδοθγηθγα, 

ἐμδένανο, δογμίαγὶ. Αἴχας 14 νουθιιπὶ ᾿πγθπῖος. ἀρὰ 

Ἐπικοθίαπι Ηΐϊϑι. Ἐςο]. 111». 8, αρ. ἐς ΠΡ. 10, οἂρ. ἡ; 

Βαβη τιπὶ 46 ϑδριγιτιιβ βαποῖο οὰρ. 39, ἈΠ σαι : φυλο- 

χρινητικὴν γογῸ σοφίαν, ἐϊ φυλοχρίνησιν, η΄ ΟἸοπποηΐς 
ΑἸοχαηάτιπο. 

ἃ οαὐτόπιπτον. Π{ὰ (ὐοοχ, ἥοῃ αὐτόπιστον, ΕἘ π Ο. 

ἀχοσϊς, ΠῸὴ ἡμῶν. 



ΙΝ πι0}, ΝΕ ΡΕΌΕΠΙΒ ΒΌΜΝΟῸΜ ΟΟΥΙ5 ΤΌΙ5, ἘΤΟ. 

ἡμᾶς ἀύπνους εἶναι; Οὐχοῦν κατηγόρημα τοῦ δη- 
μιουργοῦ τοῦ συζεύξαντος τῇ ζωῇ ἡυῶν τὴν ἐχ τοῦ 

ὕπνου ἀνάπαυσιν; Μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς, 

υὑηδὲ νυσταγμὸν σοῖς βλεφάροις. Οὐ ταὐτολογεῖ, 
ἀλλ᾽ οἶδε τὴν διαφορὰν τοῦ ὕπνου χαὶ τοῦ νυστα- 

γμοῦ. Ὁ μὲν γὰρ ὕπνος βαρεῖά τίς ἐστιν ἀναισθη- 
σία" ὃ δὲ νυσταγμὸς μίγυα ἐστὶν ἐγρηγόρσεως χαὶ 
ὕπνου. ᾿Επεὶ οὖν οἱ μὲν βαθεῖ χατέχονται ὕπνῳ, 
ληθαργήσαντες τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν " οἱ δὲ ἀναμὶξ, 

ποτὲ μὲν ἐγρηγόρασιν, ποτὲ δὲ ὥσπερ ἐπινυστά- 
ζουσιν" οὔτε τὸν ἀλλότριον δέχονται, οὔτε τόν ποτε 

ἐπιστρέφοντα, οὔτε τὸν νοσοῦντα ὡς ὑγιαίνοντα. 
Ἵνα σώζη ὥσπερ δορχὰς ἐκ βρόχων. Ἢ δορχὰς 

ζῶόν ἐστιν ὀξυδερχὲς, " ἐπώνυμον τῇ ἑαυτοῦ ὀξυδορ- 

χία. Οὐδὲν λανθάνει τὸν ὀφθαλμὸν τῆς δορχάδος " 
οἶδεν ὃ φυλάξεται, χαὶ οἶδεν ὅπου τοῦ δρόμου τὸ 
χυδερνητιχόν. ᾿Αλλὰ χαὶ δορχὰς ἔσο ποὺς τὸ τὰ χά- 
τῷ ἐρευνᾶν" χαὶ ὄρνεον, πρὸς τὸ τὰ ὑψηλὰ ζητεῖν " 

ἵνα μὴ τῇ παγίδι ἐνσχασθῆς, ἀλλὰ καὶ διψηλότερος 
γένη τῶν βρόχων. Οὐδέποτε ὄρνεον πίπτει εἰς πα- 

γίδα, ἐὰν τῷ χατὰ φύσιν πτερῷ τὸν ἀέρα τέμνον, 
τὴν γῆν ὑπεραίρηται. Βούλεται οὖν σε τῷ δινηλῷ 
τῆς διανοίας, ὃ ἔλαθες παρὰ τοῦ χτίσαντός σε, 

ἀσφαλῶς φυλάσσειν, χαὶ τὸ σύντροφον πάθος τῆς 

ἀργίας, ὡς τὴν εὐπραξίαν τῶν διατεταγμένων ἥμῖν 
παρὰ τοῦ Κυρίου ἀποδιῶχον, διώχεσθαι. Χαλεπω - 

, ᾿ ΞΙ ὦ 
τάτη γὰρ ἀργία, ἡ τῶν ψυχῶν νωθρία. Μὴ ἔσο ἀρ- 

τὸς περὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου" μὴ τὸ μὲν ποίει, 
τὸ δὲ ἀναδάλλου. Δανειστικόν τι ποιεῖς ἀφοσίωμα, 

ὡς τὸ ὅλον πληρώσας. ᾿Αλλὰ βούλεταί σε ἐν τοῖς ἔυ.- 

προσῦεν ἐπεχτείνεσθαι. ἃς ὅτι εὐπερίδρομόν τ 

βούλεται τῆς εὐσεδείας εἶναι͵ τρέχοντα ἐπὶ τὸ 
βραθεῖον τῆς ἄνω χλήσεως; Οὐ τοίνυν χρὴ τὸν αὐὖ- 

τὸν χαὶ ἀργὸν εἶναι καὶ ἐμπορεύεσθαι. Πάρεστιν ὃ 
αἰτῶν" ἐὰν ἀργῆς πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην, ἢ ἀργία 
ἐμπόδιόν σοι γίνεται πρὸς τὸν δρόμον τῆς σωτηρίας. 

Ἵνα οὖν σε διυπνίση,, καὶ ζηλωτὴν ποιήσῃ τῶν χα- 
λῶν ἔργων, μικρὸν ζῶον ἐχλεξάμενος τὸ πάντων 

ἐλάχιστον, τοῦτο ' προστίθησί σοι. Ἴθι πρὸς τὸν 

μύρμηχα, ὦ ὀκνηρὲ, καὶ ζήλωσον τὰς δδοὺς αὐτοῦ. 

Εῆες πῶς σοι χέχρηται" εὐτελῇ διδάσχαλον προ- 

δείχνυσιν" ἵν᾽ οὕτως τὸν ὕπνον ἀποσεισάμενος, τὴν 
ἀργίαν ἀπωσάμενος, τῇ αἰσχύνη τῇ πρὸς τὸν συγ- 

χρινόμενον, ποιήσῃς σεαυτὸν ἄξιον τῷ χτίσαντι. 

Εἴ συι εἶπεν" μίμησαι τοῦ ἵππου τὸν δρόμον, μίμη- 

ἃ ἐπώνυμον τῇ ἑαυτοῦ ὀξυδορχία, ΗἸ5. σουαῖπα ργοίοτι 

ἰάοπι ΒαβΉ 5. Ἡ Ομ Πα ἴῃς 114, «Ζεοπὰε εἰνὶ ἱροὶ : 
ἡ μὲν γὰρ δορχὰς ἀνάλωτός ἐστι τοῖς βρόχοις δι᾽ ὀξύτητα 
τῆς ὁράσεως ὅθεν χαὶ ἐπώνυμός ἐστι τῆς οἰχείας ὀξυδορ- 

χίας, εἴς, Αριὰ Τ)ιοοάοτγοίαπι ἴῃ Οαμι. 2, 9: φασὶ 
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πόηὶ ραϊροντὶς {ἰς. ΝῸ εἰοιονὶς φοηιπῖίτι,, ΠΠπὸ- 

πὸ ΡΥ  οΥ Θοπμ Πα, ΘΟΠΉΠΉΠ ΘΠ. ΠᾺΓ] 86 «[1ὸ - 

οὐἴοποιι, να] 6. πῸ5. μουν ρῚ}08 πηᾶποιο ἢ ΤρΊτειν 

ἀοοιιδαῖο οδὲ ογοαϊουϊβ, 41 νἱταρ ΠΟϑιθο σΟΠἾ1-- 

χὶτ γοχαΐομι βοσηηὶ ἢ ΔΘ εἰδάεγὶς σοπιπιπι οοιεἰὶς 

{πἰς, ποι ἀογταίαἰΐοποπι Ραϊρενγὶς {πὶς. Νὸπ 

δου θηι βου πόποι τ ροῖ, 564 Πυθίη ΠΟ-- 

νἷΐ φοιμπὶ οἵ ἀουπι ται οηΐθ. ΒΟΠΊΠτ5. ΘΠ πὶ 6δί, 

δγαν 5. 50 Πα πὶ 5Π|ρ 0 5. «ον τλἰ τα 110. ἀπ16π|, πλϊτ 

δἴασα νἱ ρα ἀὸ βοθηῖ. Οὐΐα ἰσίταν. ΠῚ Φαϊά6πὶ 

ΡΓοίαπέο «θυ πϑ πε" 50Π1Π0, ἀοποῦιι 1)οὶ ο}0}}1-- 

νόμο 481 νΘΊθυ ΠΟ Θσοαρατ ; 

πλϊδίο, ἱπτουάτιμι νἰση!αηι, ἱπτουράτιπι νο]ας ᾿πάον- 
ΑἸ νογὸ ροῖ- 

πα π ; Πού ι16 ἀἰϊδθητι. ἀμ  τπππ|, ΠΟΤ. ΘΙ] ΠῚ 

41 αἰϊψιαπάο, οοπνθυϑιι5. δῖ, ΠΘήτ16. ΘΟ ΌΤΙ 

τα πιὰ τι βάπιπι. ὅ. ὅ7ι σαἰνογὶς ἰαπεχπαπι εἶα - 

πιεῖα ὁ ἰαφιιοὶς. Τγαπν]α, 5611 ἀΟγοὰ5. ἈΠ Π1Δ] 65. 

δοῖο οουουγιπι ναῖθη5, ὁχ ἅπιᾷ ἀογολ 15. ΠΟΙΠΘΠ 

αὐ. ΝΊΜΙΙ Ἰατοὶ ἀουοι 5. Θουλαπι : πον ἀυα 

φάνονο ἄοθοαῦ  πονὶς αὶ 518 σα ρϑιι5 σα θυ Πᾶοιι- 

απ. 56 οἱ ἀδηιαϊα 5ἰ5, δα δορά πα αι Ἰη6- 

αἶτις ϑαπῖ; οἱ ανΐ8, αἱ φαςυθηάα 5.0} 1πλϊὰ ; τις πΘ 

τοι ἱπ αἰ θοανῖ5, ἂἱ Θχοο βίον [5 ἰδ τιοῖδ. ΝΠ] 

«ἀμ νὶδ ἱποί τ ἴπ γθῖθ, δὶ ΠαΕΙΡΑΠΠ Θν 510] 

ἰπϑῖ τὰ ρθη πὰ ΔΘΓΘΠῚ 5ΘΟΆΠ5, 5110 61 ΓΟΡΓᾺ ΠῚ οἰονο- 

ταν. γα οὐρο ἴ6 ῬΘΙ" πη ΘΠ Ε5. 511} 1π 118 16}, 418 πὶ 

ἃ ΟἸοαίονο πο δοσορίϑεϊ, οαπῖο ΟὈΒΘΡ ΑΙ 2. δὲ 

Ρἰδυϊεία: οοαΠτιπηπῖιπι. νἰτἰπιηὴ ἰπδθοῖανἿ, Τἀιη ] πᾶτε 

4ιοά []]!οθπὰ ὀχϑο απο πο πὶ δου ΠῚ} {πὲ ἃ )0 - 

Πλΐη0 Ῥυθοορία 511} πο) ἷ5, ΧΡ αι. νὰν 551- 

πλτι πὶ Ῥδοσαίαιη) οσ Ρ θυ εἶα, ἃ ΠῚ ΠΙΑΓΕΙΠῚ 56 ΘΠ 1165. 

ΝΟΪῚ οο56. οἶτοα πιαπάαϊα Ποπιϊπὶ οἰϊοϑιιθ,). ΠΟΙΪ 

᾿ιος «υΐάοιι [οθνο, ἩΠπ|4 νονῸ ἀπ ουνο. Ἐσπογὰ- 

τἰοίαπι υιαπνάδηι ἀρ ὶ5 5 |5[Δ Π]0Π6Π|, τ 4 το- 

αὐτὴ ἱπη ρ] ον θυ δ. ϑρᾷ νὰν τὸ ἂὰ οὰ “τι 5ι1π| ρμμίρρ. 3. 

ΡῬυϊονὰ ὀχιοπάϊ. γ1465 σιοά τὸ οαρίαι ΓΘΟΙ ΠῚ 6556 τό, τή. 

ἰδία 5. ΘΟ ΘΟΥΘ ΠῚ, δα Ὀγανίτπι διρουπς νοοδτῖο- 

πἶθ ῬγΟρογδηίθιι ἢ ΝῸΠ ΟὐθῸ ΟΡΟΥΙΘΣ τ ἴάδπι 

ΡἾξον δῖ. ἀο ποροιίθειν, Αἀοδὲ υϊ ροπτ: 8ὶ οο5- 

αν να. αὦ Οἰδοπιοϑυ Πᾶ ΠῚ, οοϑϑαιο πη ρ απ] θπῖο 

Εἰὲ οϑὲ αὐ σαγϑιι 5α 15. ΤΆ ΖΊ16 τὶ ἴ6 ἃ 5Θ0Π1Π0Ὸ 

δχοίτοῖ, ὡπνα!ατονοιηάτιθ. [Δοῖατ θοπουιπὶ ορὸ- 

γαιηι ; Ῥᾶγνο, ἀπίπι} 1 οἰθοῖο, ΟΠἸΠἰτΠὶ ΠΝ Πἰ ΠΟ, 

πος ἀρροηὶε εἰ. ὁ. 7 κἀς αὐ Πογιιοαπι, ὁ Ρίβεν, 

οἱ ὡπιιίαγο υἷας ἐιι5. ΊΑΙδΕῖ απὸ Ῥᾶοῖο [6 τ|5115 

τὴν δορκάδα, ἐπώνυμον εἶναι τῆς οἰκείας ὀξυδερχίας, καὶ 

διὰ τὸ ὀξέως ὁρᾷν ταύτην εἰληφέναι τὴν προσηγορίαν. 

Μίτιο οατογος 4παπι Ὀ] αν πιοϑ, 4" οαπηίοπι ΕἸ Ὑπιος 

Ἰορίαπι ἐγαδαπι, γ} αὐ οὔτι τοβριοῖαπέ, 

τ Ἐ,, προτίθησι, 



Ῥιον.6.7. 

δὸ0 

[ἀϑγῖξ τ ν]6ΠῈ ΠΙΔΡΊΒ[ΓΙΠῚ ῬΥΕΘΠΠ ΟΠ Γαΐ 

τηοο 5ΟΠΊ ΠῚ) ΘΧΟΙ 6 Π5, 56 ἘΠ Π6 1}. ΤῸΡΘΙ]ΘῊ 5, 

νογθοιπάϊα αἰδθοιιβ. Ὁ ΓῸΠῚ 4185. 'π ΘΟΙΠρΑΓᾶ- 

τομὴ ἀϑϑια μη [07 [ΘΙ ρϑαπι ἀϊσιαπι γθ 485 Ογθὰ- 

ἴογθ. 851 ἀἰχίβϑοι ΕΠ], ΤΠ] 6 ΘΖ α1 ΟΠ 511ΠῚ, 1Πη}- 
ἴὰγ6 σα 6] 11} ἢπι σΘϑΔ ΟΠ ΟΠΘΙΊΠ ; ᾿Πηἴατὸ Ρὸ- 
ΟΠ [ΟΡ Γῶ ΟΕ] ΓΟΡΘΠῚ ;Ὡ ΓΕΒΡΟΠ ἴ5565, Οποπιοο 

Τπηϊαγ] ῬΟΙΘΥῸ 4118 ΠΊ0]6 ΟΡ ΡΟΥ 5 ̓πσϑητὶα δι η19 
ΑἸμαά 1ΠΠ15 1πθ5ὲ σΟΡΡΟΥῚ5. ΤΟ" : 650. γΕΙῸ μᾶ1- 

ψιι5. δι1π οἱ ἰπΠγηλιι5. ΝῸ ποὺ ργϑιθηθυοβ, Δηὶ- 

4] ργΌΟα] ἀπ} 10 ἐπι] νΘ οἸΠΠ1πι5. 10] 4. Ἰπη Γ ] ΟΠ 6. 

ΡιΟροβιῖι. Κα αὐ Ποτπιίοαηι, ὁ ρίβον. Ου]ά 

ΘΟΠ ΘΠ. 5. ΠΠΘ ΠΕ ΠῚ ΡΙοθρίονθηι ἢ ἘΟΥ πιο τὸ 
δχοῖίθε δὰ ὀρθιδιίοπθπ. δὲ ἂν {πα ἐἴδοο. 1|ἃ 

ΠΟΠ ΠΟνΪ᾿ ΠΑ Ο ΙΒ ΕΠ], ΠΟΠ ΡΟΓσΓο Ργοίθοίϊα οϑὲ, 
πο ἀϊάἸοῖς ἀρνὶ σα] ει 85. ἀγ ΘΠ), ΠῸΠ ᾿πηχὶϊ ΒΡο- 

γ 6 πη, ΠΟΠ ΡΟΒ5᾽ 46. θόν θη γα τΟΓ 6 ΠῚ, ΠΟῚ Ρασπαΐ 

ἀδ του πη δ θυ Γθθ, ΠπθῸ δά ἰγαϊῃ ργονοσαΐ νἱοὶς- 

πο5, ποη πὸ 4Ζυ!ά6ηι ἀειῖποι, 1118 νΘΥῸ ἈΒΒΙΙΠΪ, 

πὶ 1] 5οῖ Ὁ θοῦ) {π|85. ἃ ἀρ ΙΟΙ] τ Ὰ Π| ΡΘΡΠΠΘηΐ : 
ποη μάθοι ᾿πϑίαπίθπι ἀοπηητιπ), πο ἐγ] ΡΒ. ΓΟΥ Ὶ ΠῚ 

φοΠ]δοΐονθηι 411 οοσαῖ, ΠΟ [ἀπ 1] 05 {πὶ ἀπ ΠΟΠἃ 

οἴη] ποῖ {ἀδΡ Ὁ 115. αἰβεγιτα, σοπίθπάδπε ΟἸΠΠῚ 

Ῥομῖῖπο. ΝΒ] πογιτη δά θϑβ : 5641 Πα }15 4π|0- 

ἄλπι προθϑϑιϊαθ. δἰ μη] δχοῖταῖ, Τίατιθ παῖανα 
τὰπο. Εὲ ΠῚ δοσθα γαῖ] {180 Πατα 85. ΡΆΓΘΠΒ 
ὁ51. Ἀδιοπο Δη ΘΟ Π15. Γου]οαη}. 51 Γἀοα τὰ5 ο00- 

Ῥογανῖα Θδῖ ; Ῥγβί ΠΕ. λοι 5. (πὰ [δου] ταῖο 
(ουτηΐοο. Κααθ Ἰσῖτιν αὐ Γογπιίοαπι, ρίϑεν, οἱ αὖ 

ἐἰα αἀἴδοθ. Απιθα ϑάσοίιι5. ἔι]511 : 56] δχ βθσηϊῖδ 

ῬΥΙβεϊ δὴν ἀοοιν πα μη. Δ] 6 οἶβε1, δὲ ᾿π ΟὈ] νἸοΠ πὶ 

Ἰάρϑιιθ 65. ΟΡ 50ΠΊΠ 6} (πιΘ πη} «Π]Θχῖβιῖ. ΠΊβοθ ἃ 
[οὐ πηῖοα. Π|ὰ δα πη ἀρ ! ]ηΔ ποπ πα θροῖ, ποο 40- 
ΒΔ Π. 17. ΠΟΙ ΤΙ. 5] 6 οἴ 65: πϑοθϑϑιἑαιῖ, δὲ 1} 

ΠΟοθβϑιτατὶ ΒΟ 6 η8, ἀομ πὶ ΘΧροιβ, ΥὙἱα πὴ ἀἰι- 

ΘΒ. 511 7115. 80. ΠΠΠΡΟΡᾺ ΠῚ, ᾿ρϑὶ 51] ἰπϑίαϊ, οἱ 
οί ρβᾷπι ἃ Ορὰδ αὐσοῖ, Οἷθ ΟἾΧῚΕ [Ονηϊορο ̓  

Νίιπο Ὠ]οϑ5ὶ5 δϑὶ ἢ δὲ “15. ᾿ἴδγιιηὶ αἶσεῖ, Νιης 

ὙΌΓΘιι5. ΠΎΘΠΙ5} {Π| οβίθηάας. {ΠῚ ργον  ἀθπιϊδηι 

1)61, 6. ΟΠ πὰ ΡΟΥΘ ΘΠἾΓῸ ἃ ΠΟΒ ; Π6 ΨΘΙῸ ΘΕ Πὴ 

ἴ6 ΠΠ]ρθυιιπαι. ἅτ ΠῸΠΠ}1π5. ἀμ ηἶο. τπ απο ράτιιηι 

ΘΧΊβΕ λα} 65, [Οὐ] ΟΔ πὶ {{0Ὶ σΟΠπιπηοπδίγαν!, Εἰ6- 

πὶ 1} 8 πΠΟπ Θροπίδηθο αιιοάαμη οᾶδιι ἢ δεο ορ6- 

Γάταν; 56 πγρϑηΐθηι πα]λθὶ Π)οὶ ἀἰβρθηβαιὶοπθπ,, 

ῬΙΘΟΘΡΙΟυΘ. τιδἃ ἰθσθ παίαγοθ. δ βὰπὲ ἀοοι- 

χηθηϊα. Μ6 5515 δϑὶ, δὲ [Ὁγηλϊσα ρϑγαίαν, ΄συς ἃ 

πὰ ΟΡΘΡΔΓΟΠ6 Χο ππῖ, π᾿ διππι πὶ νΘΡΕΪ ΠΟΥ ῚΙΠῚ. 

ΨΘΡΘΟΥ ποαπδηο τὰ] ἀοοιδαῖνὶχ οχϑίϑίαϊ, αυοά 

Ἰαθονίοβο 1)61 ἀοπᾶ ποὴ ΘΟ] ]Θσθιῖ5, δἰοις ᾿ρϑὰ 

ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΟΡΕΒΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

αἴ 60 σιῦ σαι τὴν ἀχθηφορίαν. τῆς χαμήλου, Βέμησαι τὸν 

εξ πονοῦντα βοῦν" εἰπες ἂν, πῶς μιμήσωμαι τὰ 

ἁπλᾷ τὰ τῷ μεγέθει τοῦ σώματος; Ἄλλος ' ἐχεῖνος 

ὃ τόνος τοῦ σώματος πάρεστιν" ἐγὼ 

Ἵνα μὲν τοῦτο προδάλλη, 

δὲ μικρὸς καὶ 
μ ; τινα ΞΕ 
ἀσθενής. τὸ ἀναντιῤῥη- 

τως ὑποδεέστερον, τοῦτό σοι προέθηχεν εἰς αἰμης 

σιν. Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηχα, ὦ ὀχνηρέ. Τί χατα- 
“- - , ς45΄Ἰ4᾽Ὰ ἃ ἐμ « , Ψ. 

φρονεῖς τοῦ μεγάλου διδασχάλου; Ὃ μύρμηξ σε 

διερεθιζέτω πρὸς τὴν ἐνέργειαν. Κκαὶ παρ᾽ ἐχείνου 

[μάθε 1. ̓ Ἐχεῖνος οὐ διδάσχαλον οἶδεν, οὐχ ἀποδη-- 

μίαν ἀπεδήμησεν, οὐχ ἔμαθεν γεωργιχοὺς λόγους 

οὐχ ἔζευξε βοῦν; οὐ χέχτηται βοῦν ἀροτῆρα, οὗ 

δάχεται πρὶ ὅρων γῆς . οὐ παρα ει τοὺς γείτο- 

νας, οὗ τὰ μὲν χατέχει, τὰ δὲ Σεοολ Ο τ Σ 
ΕΣ εν - ᾿ , τ Ὸ ν᾿ ᾿» , 

οὐδὲν οἶδεν τῶν χατὰ γεωργίαν ᾿ οὐχ ἔχει δεσπότην 

τὸν ἐπικείμενον, οὖκ ἔχει φορολόγον τὸν ἀναγχά- 
» Υ ΝῚ ΦΟΣῸΝΣ Ἁ «“ 2"Ν ἣν ζοντα, οὐχ ἔχει τοὺς οἰκέτας τοὺς ὅτε ἐὰν μὴ δια- 

νεμηθὴ αὐτοῖς τὸ σιτηρέσιον δικαζομένους τῷ δὲε- 
’,ὔ εἰ ἢ , , - ΟὟ ,ὔ 

σπότη. Οὐδὲν τούτων πάρεστιν" ἀλλὰ φυσιχή τις 
Ξ Ῥ ΤΣ "3 
ἀνάγχη τὸ ζῶον ὁιερεθίζει. Οὐχοῦν ἣ φύσις τότε. 
κ ΑἿ ΕῚ δ ἐν , , Ἃ ̓ ἯΝ ΑΔ , 

αἱ "σὺ τῆς φύσεως παρίει λόγος αἴτιος. Λόγῳ 
"- ᾿ ; 

πλεονεχτεῖς τὸν μύρμηχα. Εἰ δύναμις συνεργὸς, 
ς , “-Ὡὦἦ ΄ ΎὙ - 

προτιμοτέρα ἣ σὴ δύναμις τοῦ μύρμηχος. 1θι οὖν 
" τ ͵7 , 

πρὸς τὸν μύρυηχα, ὀχνηρέ" χαὶ παρ᾽ ἐχείνου μά- 

θε. Προλαδὼν ἐδιδάχθης " ὑπὸ δὲ ἀργίας αὐτὰ ἔῤ- 

ὕπνου ὃν ἠγάπη- 
Ἴδα μὰ πριν, Ξ 

σας. Νίαθε ἀπὸ τοῦ μύρμηχος. ᾿Κἰχεῖνος γὰρ γεώρ- 

Ὑιοὸν οὐκ ἔχει, οὐδὲ δεσπότην χέχτηται., οὐδὲ ὑπὸ 

διψας, καὶ λήθην ἔλαδες ἐχ τοῦ 

:-} , Ε 5 ΄ - Ν Ν - ΓῚ , Ν } , 20.» 

ἀνάγχην ἐστίν" χαὶ οὐδεμιᾷ ἀνάγχη δολεύων,, ἀδέ- 

σποτος ὧν, αὐτόνομον βίον χαὶ ἐλεύθερον χεχτημέ- 
νος, αὐτὸς ἑαυτῷ ἐφέστηχεν, ἐπείγων ἑαυτὸν πρὸς 
Ἀν , κ - -“ 

τὸ ἔργον. Τίς εἰπεν τῷ μύρμηχι, ὅτι νῦν θέρος; 
-“ ν» 7 

ἵνα δεί- 
τὸ ἈΑΕΣ χουν, στ σμν ΟΣ ΞΕ 
ξη σοι τὴν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν δι᾿ ὅλων ἀνήχουσαν 
ΣΑΣ ΤΑΡΟΝ ἈΡ.  ΤΕΜΤ ἜΡᾺ Ἐπ τ ΚΣ 
ἐφ᾽ ἡμῖν- ἵνα δὲ μήτε σεαυτὸν ἐλεύθερον ἢ ἀδέσπο- 

φ , ᾿ ͵ , “Ὁ 5 " 
τον ὑπολάδης, τὸν μύρμηχά σοι προσέδειξε. Καὶ 

ΟΝ ΤΡ δΣς ἀπ νας πον τ , 
χαὶ τίς πάλιν ἐρεῖ, ὅτι νῦν πάλιν χειμών ; 

γὰρ ἐχεῖνος οὐκ αὐθαιρέτῳ τινὶ συντυχίᾳ ταῦτα 
Φ - ΕῚ ϑι 3 " ,ὔ Α -Ὁ- - 

ἐνεργεῖ, ἀλλ᾽ ἔχει τὸν ἐπείγοντα, τὴν τοῦ Θεοῦ 
Τὰ ΤᾺ -Ὁ τ 

οἰχονομίαν, διδασχάλῳ χρώμενος τῷ τῆς φύσεως 

νόμῳ. Ῥαῦτά ἐστι τὰ διδάγματα. Θέρος ἐστὶ, καὶ 
ὃ μύρμηξ ἐνεργεῖ, τὰ ἀποπίπτοντα τῆς σῆς ἐνερ- 

, ΕΝ σέ ταν , δΞ- , , 
γείας ἴδιον χέρδος ποιούμενος. Φοδοῦμαι μή ποτέ 

ὕ δ᾿ δ᾿ - - 

σου χατήγορος γένηται, ὡς φιλοπόνως τὰς τοῦ Θεοῦ 
, ὝΕΣ: ΠΥ» ἘΞ 

δωρεὰς μὴ συναγαγόντος, ὡς ἐχεῖνος τὰς ἑαυτοῦ 
᾿ ͵ ῖ 

ἀποθήχας πληροῖ. ΝΙάθε μυρμήχων τὸ καταγώγιον. 
᾿Ἐχεῖνος ἑαυτῷ διώροφα καὶ τριώροφα, τὸν Νῶε 

μιμούμενος, τὴν τοῦ χαταχλυσμοῦ χατασχευὴν 

ἐπὶ τῆς κιδωτοῦ, ποιούμενος, τὰ μὲν ἑαυτῷ ὑπεύ- 
Ξ μνᾶς (ἃ 

θυνα, τὰ δὲ " ὑπαναδεδηχότα τῶν οἴχων χατασχευά- 

5 Τὸ. ἐσ. 
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σας, ἄλλα ἐποίησεν ὑποδοχὰς, ἄλλα τὰ σιτηρέσια. 

Εἶδές ποτε τὴν μυρμηχιάν ; Κατέμαθες φιλοπόνως, 
ἢ ὡς μηδὲ τὰ τοῦ μύρμηχος χαταμανθάνειν; [ὐ- 

σχήμονες τοῦ μύρμηχος αἱ διαγωγαί᾽ χεχωρισμένα 

παρ᾽ ἐχείνῳ τὰ ῥυπαρὰ τῶν χαθαρῶν᾽ ἔστιν ἐν τῇ 
» ᾿ Νουα, 6 -ὁ ὟΣ , ΑΔ ἀποθήχη., χαὶ ἔστι σοφὴ ἣ ἀπόθεσις. Εἶδον ἐγὼ 

σῖτον ὑπὸ μύρμηχος ἀποτεθέντα, οὖχλ ἁπλῶς δὲ 
, ΕῚ ΓῚ "Ὁ" » ͵ Ὁ » , 

διφέντα, ἀλλὰ " μετὰ σοφῆς ἐπινοίας τῆς ἀποθήχης 

ἠξιωμένον. Κόπτει δὲ ταῖς χηλαῖς τὸ μέσον τοῦ σί- 

του, ὑφορώμενος μήποτε ὑπόγεως πεσὼν, εἶτα 
ν ΓῚ ,ὔ ᾿: Ὶ , “ Ν, 

νοτισθεὶς, ἀναγάγη πρὸς τὴν βλάστησιν " ἀλλὰ δια- 

χόπτει καὶ ἀπονεχροῖ τὸν σῖτον, ἵνα πρὸς μὲν τὴν 

τροφὴν ἐπιτήδειος ἦ, πρὸς δὲ τὴν βλάστησιν ἄχρη- 

γϑροϑβί(ογία διὰ ἱπηρίοι, Τλῖβοθ [ὉγΠΉ σα υπλ ΠΟ-- Ργὸν 6.7. 
δρ τα. Π|ὰ 5101 σοπ  οἶθπθ. Οἱ πα5 σΟΠΟΔΠΙΘγΔΠ0- 

Π65 [ΘΓ Πά56116 σοπεσ παιοηθ5, Νοσηλιιπι ᾿πηϊταΐα, 

οὐ ἀΠΠανὴ ἀρράγαιιπι ἴπ ἀτοὰ, ἃ|1ὰ5 υΐ 6 πὶ δἰ 
51} 6οἴ85, ἃ] 15. γ6ΓῸ 40 θηιο5. δ ρουργοϊδη- 
{1 ΘΟΠΒΓΙΘΠ5,. ἃ[1ὰ5 γοοθρίδουα ΘΟ ΠΒΕ 11, 4|1ὰ5 

ἀοπηθηβα. ΥἸἀἰδεῖπο ἀΠα πα πο [ον πιϊοἰπαμν. οὰ- 

νουπᾶηὶ ἢ ΟΟπϑ᾽ ἀθυαϑιὶ Προ η ον, ἀπὸ αὐ πϑο [ὉΓ- 
Πλϊοῖπα μου ἰδ υο5 ἢ Αρί σΟπΙροΟϑια 5η1 [Ὸγ- 

Πλΐοδ δία 0 65. : βοραναῖα. 510} ἀρ {ΠΠ᾿ὰπ| 50υ- 
ἀϊάα ἃ Ριυινῖδ5 : ἴῃ γϑροβίίονίο ἀορὶτ, οἱ βοῖία 
δϑι υϑροϑίτῖο. Αβροχὶ ορὸ [τιπηθητι ἃ [οἱ- 

πλΐοα ΓΘροβί τα πὶ, ΠΟ [ΘΠΊΘΓΘ. Δι 6 ΠΏ ῬΓῸΪΘΟἴπ1 ΠῚ, 
στος. Ἄρα δοχεῖ σοι ἀξιοπιστότερος εἶναι διδάσχα - ὅ20 5601. οἴχπὶ ρυυ ΘπΠ] ΘΟΠ 5.10. ἀροι!θοα ἀοπαίιμη, 
λος, τοσαύτῃ σοφίᾳ καὶ τέχνη χεχρημένος; Ἴθι 

πρὸς τὸν μύρμηκα, ὦ ὀχνηρέ᾽ μάθε τὴν εὐταξίαν 
τοῦ μύρμηχος᾽ πῶς οἱ ἐπισιτιζόμενοι τοῖς ἐξιοῦσιν 

οὐκ ἐμποδίζουσιν, ἀλλ᾽ εἷς τόπος τῶν ἐξιόντων, 

ἕτερος τῶν ἐπεισαγόντων " καὶ τάξις ἐστὶν ἐν αὐὖ- 

τοῖς, καίτοι ὃ βασιλεὺς οὐκ ἀφηγεῖται ἐν αὐτοῖς, 

οὐδὲ εἰς χιλιάρχους τὰ ἐν αὐτοῖς διήρηται᾽ ἀλλ᾽ ὡς 
μία εὐταξία τῶν ὁδῶν, ἔνθεν ἄλλη, ἑτέρα δὲ τῶν 

ἐχεῖθεν, ἀλλήλους ὅταν παρέρχωνται, οὐχ ἐμπό- 

διον ἀλλήλοις πρὸς τὸν δρόμον γίνονται. Τίς δὲ 

ἔταξε ταῦτα; ᾿Εγὼ νομίζω καὶ τοὺς ταξιάρχας χαὶ 

τοὺς στρατηγάρχας ἐντεῦθεν λαμύόάνοντας τὰ τα- 

χτιχὰ μετατιθέναι ἐπὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων εὐταξίαν. 
Οὕτως ὃ τῆς σοφίας νόμος πρεσδύτερός ἐστι τῶν ἐπι- 

τηδευμάτων τῆς τέχνης. Πάρεστι τῷ μύρμηχι χαὶ 

πρόγνωσις. Πολλάκις γοῦν ἐχ τῶν ἑαυτῶν χαταδύ-- 

σεων προχομίσαντες τὸν σῖτον διαψύγουσιν, ἐπει- 
δὰν διάδροχος γένηται, ὅτε τοίνυν, ὅταν ἴδης τὰ 

σιτηρέσια ἐπὶ τὴν μυρμηχιὰν, γίνωσχε ὅτι ἀνέχει 
ὃ ὄμθρος. Πόθεν τοῦτο, ἢ τοῦ Κυρίου ; ἵνα μείνη 

τὸ ζῶον, χαὶ μὴ λιμῷ διαφθαρῇ. Μὴ τοίνυν μήτε 
τὰ περὶ σὲ ἀλόγῳ τινὶ χαὶ αὐθαιρέτῳ συντυχία νο- 
μίσης οἰχονομεῖσθαι. Ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισ- 
σαν. Τί χοινότερον τῶν ὑποδειγμάτων τούτων ; 'Γίς 
ἀγνοεῖ μύρμηχα; Τίς οὐχ οἶδε μέλισσαν ; Τὰ πα- 

τούμενα ζῶα, τὰ σύντροφα ἡμῖν, ταῦτα ἡμῖν ὑπο- 

δείκνυσιν. Ἵνα δὲ αὐτῶν λάδωμεν ὁδηγίαν εἰς τὸ 
ἐπιμελεῖσθαι ἑαυτῶν, ἐπειδὴ οὐχ αὔταρχες ἦν τὸ 
ὑπόδειγμα τοῦ μύρμηχος, τὴν μέλισσαν προσπα- 

ρέθηχεν. ᾿Ηδύνατο γάρ μοι εἰπεῖν ὃ φειδωλὸς, ὃ πε- 
ριεχτιχὸς τῶν ἰδίων χτημάτων,, ὅτι μιμοῦμαι τὸν 
μύρμηκα " ἀμετάδοτον γὰρ τὸ ζῶον, χαὶ ἑαυτῷ μὲν 
συνάγει, ἑτέρῳ δὲ οὐ θησαυρίζει. Εἶπεν ἂν, τῇ δι- 
δασχαλίᾳ πείθομαι. Ὃ μύρμηξ πονεῖ εἰς οἰχείαν 

ΒΟ]. πηι 15. ΠπΠᾺ} 0 τη τη [γι πιθ πε, 55 0 ἷ- 

οαἴαᾳ πὸ [Ὁγθ δι} τργὰπὶ οαθη5, ἱπέθαιθ ἢιι- 
πηθοίαϊιι πη, ρον θηϊαι ἀ(ἱ σϑΡη Πα ΘΟ ΠΘ ΠῚ : 5ϑ 
αἰ πε δὲς ππουίαιηι γϑ αι (πη πίαπι ; αἰ αὐ 

ΑἸ᾿ΠΠΟ Πα πὶ ἀρί τη) 511, δ σου τ Π ἈΠ ΟΠ ΘΙ ἱπιι{1|6, 
γιάοεανπθ ΕΠ] 46 αἰ πΐον 6556. πηᾶϑ ϑινα, “8 

ἰδπία βὰρ᾽θηἶα δὲ ἀνθ α{πι| Ὁ ΤΣ αὐδ αὐ [ογπιῖ- 
οαπι, ὁ μέρ; ἀἴδοθ [Οὐ πιο ΒΘ π6. ΘΟΠΘΕ Γι ηῚ 

ΟΡ ἴπθηὶ ; 4π0 πιοο ατα [ρπτηθητι πη. οοηνο- 
᾿πιπι, Θὰ5 “τι Θσυθαά πα πτιν ποὸπ ἱπιροάϊιηϊ ; 5ο 
ἀπη115. 65 Ἰθοῖ5. ΘΧ ΘΙ ἢ Εἰ π1Π}, Δ] 1115. ἸΠῚΡΟΥ ΓΔ ΠΤ ΠΠῚ : 

ἀἴψαρ οὐἶο ἴῃ 115. οδῖ, ααπην 5. Γορθηὰ ἀπο - 

Β τΘ ΠῸῚ Παρθαπί, ἢθο εἰν ϑίοπθηι ἴῃς {] 11 ΠῸ5 

ΠΟνΘΥΪΠΕ : 566] τ τ πτ15 νἸαγιι ἢ} ὈΟΠτι5 οὐο, ᾿ἶπς 

Πα, ἰτθρὰ ΨΘΙῸ οἴη) Δ}115. {ΠΠ|πὸ, “απο 56 

πλατ0. ΡΥδο θγθιιηΐ, 510] ᾿ην οθ πὴ ἐπ ρΘἰπηθπίο 
ΠΟ 81π| δ οτιρϑιιη]. Οὐδ. ἁυιθη παρὸ Οὐ ἴπὰ - 
γἱεὉ Ερο οχἰβείπηο ογάἀϊπιιηι γθοίογοβ οἵ ἀπο η 18 
ΘΧΘΡΟΙΕΠΡιι5 ῬΥΘο θοῖο5 ᾿]ηῸ ΔοσΘρἶββ6 ταο σα πὶ ρ6- 
νυ εἴα πηι, οἱ δα πομηϊηι πηι ἀἸβοὶ ρ] πὰ πὶ ἐγ σι} 1556. 

516 δαρίθηεῖαθ ἰθχ Δητἶον δδὲ ΠΕ {115 ἀΡΠ18. 

Αἀοδὲ [ον πηΐοδο δὲ ρυϑβοίθητῖα. ϑθθρο ᾿σὶ ταν 6 διὴ5 
ΒΡΘΟ 115 ΡΥ ΘΠ 65. {ΠῚ ΘῺ [11 ΠῚ ΘΧΘΙ ΟΟΔ ἢ, ΟἸΙΠῚ 
[ἀϑνῖτ πυδά ται. Ταπο ουσοὸ δὶ ν] δ νῖ5 ἀπ ΠΟ Πᾶ- 
εἶα [ρα πηθηΐα Θχίγα [ὈΥΤΪ ΟΑ ΠῚ σαν ΘΓ ΠΔΠῚ, 50 110 

Ο ἰὴ θγοπὶ ποὸπ [αἰασατη. Τπᾶθ μος, πἰδὶ ἃ Τομηϊ- 

03 υἱ Ρουβιϑίαι ἀπὶ πια], πθὸ Ρουθαΐ [π|6. Νοὶὶ 

ΘΓΒῸ ΟΧἰβ ΕΠ Π] 6 ΚῸ5. {{|5. ᾿γ ΔΓ ΟΠ Ὀ]1 οἱ 5ροη- 

ἴληθο σάδιι τορὶ. 8. {μὲ σαΐο αὐ ἀροπι. Ουἱά 
να] βαγίτι5. Πΐδοθ ΘΧΘΠΊΡ} 15" Οὐ5 Ἰσποόγαῖ [Ὀγπηῖ-- 
πὶ ἢ Οὐδ ΠΘβοῖτ ρθη} ΑἸ ΠΊαΠΪὰ ατ180. ΤΟΥ ῈΠ - 

τὰν, Παρ. ΠΟ ἴδοι) νίνιπι, δὰ ΠΟ ἷ5. οβίθη- 

αἴξ, {{τ ἀυτθπι δουιιπὶ ΔοοΙ ρ᾽αηγλι5. ἀ θά ποι! ΟΠ ΠῚ 

5611 Δ ΊΒ ΘΓ ΠῚ, 4110 ΠΟΒΙΓῚ ΟἸΙΓᾺ ΠῚ ΘΟΓΆΠΉΙΙΒ ς 

σαπὶ ΗΠ ἶα 8. οἵ οὐπὶ Ομ οπίαγιο πὶ Ἐραΐαπι αὐ 

σαρ Εἰς 1 γογϑυπι 18. 

4 μετὰ σοφῆς ἐπινοίας, οἴο. (ὐοπίον οὐπὶ Ηοι]ϊα 9 

ἴθ Ποχασπιοτοη : τ Ὁ {πῶ κοιιαπαν ἧς ἀρίριις, 



Ἔσηι. 1τ3. 

᾿7- 

Ῥγον. Ὁ. 

ὃ, 
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«πὰ ποη ΠΟ 6] γα: ΓΟυΊη]ο85. ΘΧΘΠΊΡΠ ΠῚ, ἅΡΘΙη 

δά]θοῖα. Ναπι ρΟΙΘΡΣ τ Πὶ ΠἸσΟΓΘ ἀνα 5, οἱ γ6- 

{6 5. ΟΡΙΙΠῚ Β51ΠΔ111Π}. τι ϊΟν [ὈΓΠΙΟΔ ΠῚ : δϑὲ 

δηΐπὶ ἀπίπηα! ἱμηπΠ] Ποῖ, “πο 5101 σοπρνο- 

δα, ΔΙΓΘΡῚ γΘΙῸ ΠΟ ΘΟΠΡΒΘΙῚΙ. ὈΙχίσϑθι, ΟΡίθιη- 

ΡΟῸ ἀοοινῖπαυ. ΒΟΥ πηΐοα ΙΔ ΡΟΥᾺῚ 4 ΡΡΟΡΥΙΙ ΠῚ 

τιδιιπὴ τ ἰσί ται" δὲ ΘθῸ ΓΘΡΟΠΟ : ΠῚ] ΠῈ6 ἈΠ} 1115 

δὐπηοηθαβ. δ ϑγαμη ἰος ἰοοο τιῦ Δ ΡΟΥΙΟϑιι5. 515 δὲ 

ὈρΘιόϑιιθ, [ον πηϊοϑθ. ΘΧΘΠΊΡΠ ΠῚ ὐάαοίιπι) Θϑί, αἴ 

Δα ΘΠ] ΠΉΠΠΪΠοτι5, ἃρὶ5. «10π| σναά6 αὐ ἀρέπι, οἵ 

αἴδοῦ πὸ πιοίίο ορογαγία ει. {016 δδὲ θχθιη- 

ῬΙαπι. αρὶϑ, Δ ἀαπάππι [ριιοῖαι πὶ δὲ ῬυΌΡ ον τ}- 
ὕόποϑιῃ : Ετθηϊπὶ ἃρ15. ἀπππὶ τ] οἰβοῖττιν 565. ᾿] 85 

ἸΠΠΟΥ Γα : ΘΓ ΟΠ ΒΕΔ ΠῚ ΙΠΟΡ5. 6ϑῖ, 

μ1Ὰ}1. ΠΛ πὰ αι 46 πὴ Ῥαι!α πὶ ΡΡΟΡΥῸ Αἰ ΓΘ οἰ], 

γϑάά το 

Ἰρϑίιη) νΘΡῸ ἴθ ἱπίθυ θη ἶδ 6} Ρ6. πιὰ παι! νἹοΪὰ- 
πόποηι: Δι πιαϊιτι ργὸ ππαΐο γεδάοπίος. Υὶ- 

ἀἶδιϊ {πὸ πιοο ἃ 015. νἱτᾶπι οαπὶ ἀοι!θο. Ρ᾽Ὸ]1- 

εἷαι ἢ Τὰ οἱ ΟΠ ϑιϊαπιβ, οαπὶ ἀ6 Ἰπϊπηῖοο νἱη-- 

ἀϊοῖδ μὴ βιιμηϊτ, ρῸυ να] ητι5. ΠΟϑιὶ ᾿πΠ] οι νἸτα 

501 ἈΠΕ. ΝῸ 515. ούσῸ 18 ἵπ ΠΟ ΠῚ ἉΠ|0- 

ΠΟΙ ΡΙΌΡρΘΠΒιι5, ἃ π᾿ ΡΟΠΪ5. (5. ἈΥΆΓΙΙΒ : 504 

Ὁ ἃρ6 αἴἶβοθ; οἱ ααϊάθην. πιονίθιη. ΘΟΠΟΙΠΙαΣ 

νἱπάϊοῖα ἢ ΟρΘΥ ἈΠ ΟΠΘ ἢ. ΨΘΙῸ δι πὶ ΘΧ ἢ Προ ῖ ἴῃ 

ἀιϑι πὶ ΓΟΡΊθι5. εἴ Ῥυϊνδτ5. ΠΟΙ ΠΙΡι5, ἀθ]οαῖθ 

ψἱν θαι θιι5 δὲ πόνο Δ[ΠΙοῖ5 ἢ πθο ΠῸῊ πα πιϑινα 

51ἃ ΟΠ]ηΐΖιι6 τα αι} 15. δὲ πιβήτιθ αἀ Θάουθηη. 

ΑΡΐ5, ναγίθίαιθ ἃγΕ5, Θυϊδιὴ 126] πον]ῦ ΘΟ] ΠΠτ 6 

δΧ δοάρπι Πουδ : δὲ ἃἰππι 4 αυϊάθηι. ΓΘ ΡΟΏΪ ἴπ 
16], 414 νθυῸ 1 ἔανιιπι ; δὲ ΘΘΡ ΠῚ ΘΟΙΏΡΙ ποσὶ 

Μ16}11. Οὐδ ἀόσαϊε ἀρθπὶ 1Πὰ πὶ [Ἄσογο ἤει! 5. ἃ]- 

νΘαΡ65, ἃ ἴθχθῦθ ἴθ πιιθη) ΠΙΘΙῚ ὈΡΆΠαιη ἢ Οἰτ- 

ΠΔΠ ΘΧ 15, νϑίθυθ δ 10 ργθοθρίονθ, Ὡαϊῇοϊα 

56Χ. ἰαίθυιι πη δὲ {αδιιοιν Ἰαϊθυιιπ) σοηἤθγο θάοοια 

{πο Ῥᾶοῖο ἀΠρα 1} ΘΟΠΒΕΠ 1: ΡΘΥ ΟΘΓΔΠῚ, 

δὲ ρανίθίθβ ῬΘΥΓΘΧ τ, αΐ ἈΠΡῚΠ]Ὶ {ΠΡ ΠΝ] 6} ργο- 

σαγάγοπῖ,, ρᾶνίθῖθα. πι6] οἰιϑιο ἰγθπιῦ Οὐ πὸ 

ἀπ η} ἤει] [δοῖΈ, 5θ πη ΠΠἸπο 6. σοπηρο- 

δ11 τη 6}}15. ἀροιῃμθοὰβἢ Οὐὰ γατ]θη 6 σαν σα 16 

510π|ΠῚ ΠΏ ΠῚ ΠῚ6] ἢ 51. ὉΠΠῚ1Π}) σΟΠΒ ΙΧ ̓σϑθῖ γὸ- 

σορίδοα!αμι, Ροηάθυθ αἰγι ἴα [5568 Πα βὶβ : νο- 

ΤᾺΠΠῚ ΘῸΡΡΟΙΪ αν, ῬΡΊΘ 65. 5.0] 1], ἀπσα]ο5 

τλτιη1. Οὐ]5. ΡΟ θοῖα5 ἢ ΝΟῸΠ 116 Δρο δοια ΡΠ 

ἀἸάϊοῖε. ὙἹάΙ5Εῖ φιιαπ τα 51} 1 ἃ}06 Βα ρ᾽Θ πη, τὰ π- 

ἀππὶ ἴθ [Ὀγιπϊοα [Δ ΠΟΥ5. δἰ πὶ ΝΟΠ ΠΟ ου- 

ῬΘβοῖμητι5, 51. ἃ δορί θητα. [ὈΡΠλΪοςο ἐἰβοθ δ ηηι5, 

οἱ ἃ ἀἸΠσθητῖα ἃ ΡῚ5 δι ρου" ἡ Ῥαρνὰ Πξθο ἃηϊ- 

ἃ πρὸς δὲ τὸ μεταδοτιχὸν, ἡ μέλισσαι. Β΄ π.}}1 πποᾶο 5. 

ΟΠιρυϑοβίοιμιιβ Ἠουλῖπα 12 ἀὦ ρορα!αμ. Απιϊοομο- 

πὰ, ἰὼ Ἀπῆπο ἰάπιθα, Ῥυωίαιιουιο ἂα ΠΡ γιιπι ἰον- 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΆΌΝ 5. 
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ΒΆΒΙΠΠΙ ΜΔΟΝΙ. 

ἀπόλαυσιν οὐχοῦν κἀγὼ ἀποτίθεμαι" μηδέν μοι 
τ δι 3 ἘΈΣΗΣ 

πλέον παραινεθῇ. ᾿Αλλ᾽ ἐνταῦθα πρὸς τὸ φιλόπονόν 
Ξ: ΤΕ ; ΡΉΑΤΤΕΣ 
εἶναι ὁ μύυρμίης παρηνεχθη 

᾿ Ν Ἄ : 
π πρὸς δὲ τὸ μεταδοτιχκὸν, ἣ μέλισσα. Ἢ πορεύθη- 

σε χαὶ ἐργαστιχὸν 

ἈΝ δ ΄' δῇ “ ε 5» , Ψ , 

τι πρὸς τὴν μέλισσαν,, χαὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστιν. 
ΞῸ ΣῈ Ξ, δὴ ἥ 
Χρήσιμον τὸ ὑπόδειγμα τῆς μελίσσης, δοῦναι τὸν 

καρπὸν, χαὶ ἀμύνασθαι. Καὶ γὰρ ἣ μέλισσα, ἀμυ-- 

νομένη, ἐπαποθνήσχει τῇ πληγῇ» καὶ Χριστιανοῦ 
ἘΝ , ὑπ ὦ ΞΕ Ως Η͂ 

θάνατος, ἣ ἀνταπόδοσις τοῦ χαχοῦ. ᾿Ιἡχεῖνον μὲν μ- 

χρὸν ὠνείδισας, σεαυτὸν δὲ ἀπέχτεινας τῇ παραχοῦ 
- - -» Ὁ - 5» ΙΝ , 

τῆς ἐντολῆς" Μηδενὶ χαχὸν ἀντὶ καχοῦ ἀποδιδόντες. 
ν᾿ “- κ« “- 3, , 

Εἶδες πῶς ἣ μέλισσα τῷ χέντρῳ τὴν ζωὴν ἐναφίη- 
᾿ ΟΣ ΚΕ γ δ πὐαν ΤΣ τε ἀν 

σιν; Οὕτω χαὶ Χριστιανὸς τὸν ἐχθρὸν ἀμυνόμενος, 
ΕΣ - - τ - Ν -. Ὁ Α « περί». 46, ᾿Ὶ 

διὰ τῆς πληγῆς τῆς εἰς τὸν ἐχθρὸν τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν 

ἀποθάλλει. ΝΜ ἦτε οὖν ἀμυντιχὸς ἔσο τῶν ἐχθρῶν, 
Ἐ ΑΥΜ-. ᾿ ; ἜΜΕΝ 

μήτε φειδωλὸς τῶν οἰκείων " ἀλλὰ μάθε ἀπὸ τῆς 
, τ - Αν , » “- ΕΣ Ὑ , 

μελίσσης ἣ τῇ μὲν θάνατον προξενεῖ τὸ ἀμύνα- 
δ Ὁ ΑΝ εἶς ἈΤΕΞ ἘΣ “ΟΞ ΤΣ, σθαι" τὴν δὲ ἐνέργειαν αὑτῆς προτίθεται εἰς ἀπο- 

Ὁ - 'φ- “δὲ 

λαυσιν βασιλεῦσι χαὶ ἰδιώταις, τρυφῶσί τε χαὶ ἀῤῥώ- 
Ἄρα Ξ ἜΤ Σ 

στοις ᾿ τὴ μὲν ἐπιτηδεύσει χαὶ παντὶ τῷ βίῳ χρή- 
᾿ Ἂν ΞΙ ἐς 

σιμεύει μέχρι τῆς ὀσμῆς. Ἢ δὲ μέλισσα; τῇ ποῖ- 
, Ὁ ἣΞ Α » 5. , ὙΝ Φ᾿ “δ "Ὁ 

χιλία τῆς τέχνης, χαὶ μέλι ἐχλέγεσθαι οἶδεν ἀπὸ τοῦ 
ΓῚ -«ν Ἷ ἈΝ ᾿Ὶ ΕῚ ΄ 9 , ἈΝ 

αὐτοῦ ἄνθους χαὶ τὸ μὲν εἰς μέλι ἀποτίθεται, τὸ 
ν Εο 

δὲ εἰς χηρίον, χαὶ τὸν χηρὸν περιπήγνυσι τῷ μέλι- 
Τίς ἐδίδαξε τὸν μέ τ τὸν ϑντ σόν 

τι. Τίς ἐδίδαξε τὴν μέλισσαν ἐχείνην ποιεῖν τὰς σὺ - 

ριγγας, ὑφαίνειν δὲ τὸν λεπτὸν ὑμένα; Ὑ ΐς αὐτῶν, 
᾿ “᾿ ἊΝ ΧᾺ 7 Ἁ γ32 ᾿ Ἁ 

παλαιῷ διδασχάλῳ φοιτήσασα, τὰ ἐξάπλευρα χαὶ 
ε "ἡ ΝΥ - , " τετράπλευρα ποιεῖν ἐδιδάχθη: Πῶς γωνίαν ἔστησε 

ΝΑ Ὁ -Ὁ [2 

διὰ τοῦ χηροῦ, χαὶ τοίχους διύφανεν, ἵνα αἱ μὲν γω- 
ἤΧΌΣΟ Ἷ : Ἢ 

νίαι τὸ στερεὸν παρασχευάσωσιν, οἷ δὲ τοῖχοι τὸ 
" αὐ σιν, εἰ 7 

μέλι φυλάξωσι; Διὰ τί οὐχ ἕνα σύριγγα ἐποίησεν, 
ΞΑΞΕ Ξααδ τς τὸ 
ἀλλ᾽ ἔνθεν κἀκεῖθεν διέπηξεν τοῦ μέλιτος τὰς ἀπο- 

; ἄς ας 5 παν τ 
θήχας; Πῶς ἑχάστω πυθμένι ἴδιον ἐνίησι μέλι; Εἰ 

ἕν ἐποίει τὸ πανδοχεῖον, διεῤῥάγη ἂν τῷ βάρει τὸ Ε χείονο ΟΙΕΟβαγηΙ ΟΣ 
« , 2Ἃ 41:6 , Α ΄ ᾿ 

ὑποχείμενον: ἀλλ᾽ ὑποτίθησι τοὺς πυθμένας, χαὶ 
᾿ 

τοίχους ὑποδάλλει, χαὶ γωνίας ἀσφαλίζεται. Τίς 
ἊΣ ᾿ - 

οἰχοδόμος; Οὐχ ἐχεῖνος ἐπαιδεύθη τὰ οἰχοδομιχά. 
ὙΡΕΝΣ ΥΣ ι 

Εἶδες ἐν μελίσση ὅση σοφία, ἐν μύρμηκι ὅσον τὸ 
λ , ΕῚ 1. 8. ΄ 5" ἂν ἘΩῚ Ὥ 

φιλόπονον ; Οὐχ αἰσχυνόμεθα, ἐὰν ἀπέλθωμεν μυρ- 
: 

υνῆχος σοφίας, καὶ φιλοπονίας μελίσσης ἀπολιπόμε- 

νοι; Τὰ μικρὰ ταῦτα ζῷα διεγειρέτω ἡμῶν τὸν νοῦν 

πρὸς τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐπιμέλειαν. Συναγελαστι- 
" Ν - ΩΣ , »5Ὰ Ν ἂψ; 

χὸν τὸ ζῶον "οὔτε μύρμηξ ἰδιαστιχὸν, οὔτε μέλισ-- 

σα μοναστιχή" χατὰ ἀγέλας ζῶσιν, χατὰ ἀγέλας 
φ, “- 
ἵπτανται. Οὐχ εἶδες μέλισσάν ποτε χαθ᾽ ἑαυτὴν 

9, ΕΝ Σ - ᾽ὔ -Ὡ ὉὩώ ΄ 

πετομένην, ἀλλ᾽ ἀλλήλαις χοινωνοῦσι τῆς πτή- 

σεως. Οὐ βασχαίνουσιν ἀλλήλαις τῶν ἀνθῶν " χοινῇ 

᾿ 

τὰπι ἄς Ῥυϊποὶρὶῖσ, ἀρὸβ ἀϊοαπίιν ἤηβοτα ἔανοβ ἂὸ 

πι0}1ὰ, ἀναυϊ ἴα σοπρτοσαμάι, 



ΠΟΜΠΙΑ Ὲ ΠΏΝΙΟ, 
ξ-} 

ἀπαίρουσιν ἐπὶ λειμῶνας, χοινῇ πάλιν ἐπὶ ἰδίας 
σηκοὺς ἐπανέρχονται. “Ἰἰχάστη τὴν ἰδίαν χαλιὰν 

ἡνωρίζει" ἀπὸ τοῦ ἰδίου ἐξερχομένη ἔργου, χοινωνεῖ 
τῆς ἐμ γτας συννόμοις. Τοῦτο δὲ ἐν ἡμῖν οὐχ 
ἔστιν. Οὐ γὰρ ἔτι ἐσμὲν χοινωνοὶ ἀλλήλων, οὔτε 
ἐπὶ τὰ ἄνθη τῶν ἐχχλησιῶν κοινῇ πετόμεθα" ἀλλ᾽ 

ἑχάστου τὸ χέντρον σφοδρὸν ἐπήρθη κατὰ τοῦ πλη- 

σίον " χαὶ οἶδε μὲν ὅτι ἐπὶ τῷ κέντρῳ ἀποθνήσχει, 

ἐν ᾧ μαστίζει τὸν ἀδελφὸν, ὅμως δὲ, " τῷ θυμῷ 
πλέον ἢ τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας ἐπιμελόμενος, ποιεῖ 

χαὶ τὰ ἀπηγορευμένα παρὰ τοῦ Κυρίου, καὶ ἡμῖν 
προξενοῦντα τὴν αἰώνιον χόλασιν " ἧς ῥυσθῆναι εὖ- 

χώμεθα" ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, " ᾧ ἣ 

δόξα χαὶ τὸ χράτος, νῦν χαὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶ- 

γας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

ΛΟΓῸΣ Γ΄. 

Νηστείας χαὶ “ἵλασμοῦ ὅ χαιρὸς, οὐ μόνον τῆς 
τῶν βρωμάτων ἀποχῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν “ἅμαρ- 

τιῶν ἀπαλλαγῆς. Ἀπαλλάξαντες τοίνυν ἑαυτοὺς 
ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, προθύμως νηστεύσωμεν " εἰ- 
δότες ὅτι νηστεία ἀπόφασιν Θεοῦ ἀνεχαλέσατο. 

Νόμος τοίνυν ἐχχχησιαστιχὸς τὴν νηστείαν προμη- 

νύει, κήρυκα μεγαλοφωνότατον προστησάμενος τὸν 
προφητικὸν καὶ ἀποστολικὸν χορόν. ΚΚαλεῖ δὲ οὗτος 
οὖχ ἄνδρας χαὶ πρεσθύτας μόνους, ἀλλὰ καὶ γυναῖ- 

χας χαὶ. παῖδας" τῶν μὲν ἀνανεῶν τὴν νεότητα, 

τῶν ἀρ λισα τὴν φὐσῳ εἰς ἀνδρικὴν ἀρετήν. Ε 

Ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὐχ ἔνι ἄρσεν χαὶ θῆλυ. 
Ἄδα δὲ τοῖς ἀγωνιζομένοις προτίθησι, βασιλείαν 
οὐρανῶν, χαὶ στέφανον ἀειθαλῆ, χαὶ ζωὴν αἰώνιον, 

ἐὰν μετὰ ἁγιωσύνης νηστεύσωμεν, χατὰ τὸν μαχά- 

- 
4 Ἐ,, τοῦ θυμοῦ. 

» ᾧ ἡ δόξα. Ν ατῖα φυΐϊάεπι ἀοχοϊορία γορουϊαπίαν; 

56 πιαχίπιαπι Δα πϊγαϊοποπὶ πτηνοῦ {Π|ὰ ἴθ ἔμρὸ 
Ῥδνγανίοπβὶ ἤομη. 2: Τνωσςίαπίε Ζ7)οπιῖπο ποσίν Ὁ 

«εσα ΟἸινίσίο, ψαῖὶ ραϊγία υἱναιιε «ὐἵπιις οὐ πὐπιτις υἷσ 
ΤΟΜ, 1|. 
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πλα]α ὀχοίίθηι ἡπθητο πη Ποϑίγᾶπι ἃ ὈΟΠΟΙῚ ΠῚ 
ΘΡΟυιτΣ οαγσαμη, ΑΠΐ πλιὰ] στόμα! Θὲ : ΠΟΉΠ6 [ὉΓ - 

πλΐοα δἰ πα σῖτον ἀθρῖι, πθάιθ ἃρ15 50 Πὰν] : 
στοραιμι νἱναπε; σνοραῖίηι νοϊαπί. Νυπηια πὶ 

ν᾽ αἴ5ε1 ρθη ϑθουϑιι νοαπίθιη, 50 ἰΠΙῸΡ 86 

σΟπηπλπϑῖα πα θροπὶ γοϊαίιπι. ΝῸΠ Θά» 510] ἴπνὶ- 

οοπὰ ἱπνίἀθπι ἤογθ5 : ὑπὰ δ ργαϊα ΓΟ οἰδοιιη- 

τὰς δίπλα} ἰτου πὶ ὦ ργορνῖία Ἰσου]απηθηία το - 

δαπι. ΤΠπασιυόραιιθ διιαπὴ ΘΟ] ] πὶ ἀσποβοῖς : ἃ 

5110 ΟΡΟΓΘ αἰδοσάθηθ. Θοπιπλι σαι ΟρΟΓΑΓΟΠΟΠῚ 

Ομ ΠῚ 50 Ἀ}1}0115. ΗΟ ἀπιίθι ἀρι ΠῸ5. ΠΟῚ 1ῸΡ6- 

γἱταν, ΝΟΠ ΘΠΪ ΠῚ ἀΠΊΡΠἾπ15. ᾿ΠΊΘ. ΠῸ5. ΘΟΠΙΠΉ ΠΟ ἃ- 

Τη115, ποὺ δὲ ἤονος δορί θϑι γι ΠῚ ΘΟΠΊΠλΠΙΓΟΣ 

ΘΟΠΟΪΔΠΊι5 : 564 ουἤπ5ιι6 δου θι5. ν ΠΟΘ ἢ [ον 
οἰαΐιιθ. 6ϑὲ σοπίγα ργΟΧἰ πηι ηλ : Θὲ πονῖς αυϊάοπὶ 
56. 6Χ οι οο πιουΐ, ἴῃ 410 ῬΘΓΟΙΣ [ΓΔΙΡΘΠῚ ; 

ΠΙΒΙ] ΟΡ Ἶ Πιι5. [ἅΠῚ6Π, ΠΊΔΡῚ5. 18. Π“ᾶΠ| 58} {15 
5185 50]ΠΠΟἸ{|5,, ῬΘΡροῖγαϊ {τις ἃ Πομλΐπο νϑεζα 

δπΐ|, ΠΟΡΊσΠτι6 ΘΟ ΟΙ ἀπὲ ἐΡ Θ ΠῚ} 5 0] οἰ τι} : 

ἃ 4 οὐἿρὶ ἀοργθοθηλ; ἴῃ. ΟΠ γϊϑίο 96βιι 1)0- 
ΠΪΠῸ ΠΟΒΙΤῸ, οὐ] σον δὲ ᾿πηρ υ απ], πιιης οἱ 

56 ΠΡΟ, Θ( 1π σδθοιι!α 5δου]σιιπ]. ΑΠ θη, 

ΕΙὔΒΘΕΝ ΡῈ 1Ε]ὔΝΙΟ 

ΟἈΑΤΙΟ ΤΙ. 

ι. 16) 11 οἵ ργορ απο πὶ. δάθϑὲ ΓΘ ρι5; ΠπῸῚ 

τη0 0. οἰ θου πὶ Δ 5 ΕἸ ποη τα, 56 φεΐαπι ροοοαίο- 
Τα ΠῚ ΘΥ Ἰ[ΔΓΠΟΠΪ5. ΝῸΒ ᾿ρ505 ἃ} πη ηὶ ρϑοσαῖο 51}»- 
ἀπιοοπίθβ, 16) απ θηλι5. Ιου του : πανὶ αυοά 16- 
7ππϊτιπὶ βϑπιθπιίαηι Ποῖ τϑνοοανῖς. Τιααι6. ἰὸχ 
Θοο᾽οδίαϑιϊσα. [6] πῖπι. ΡΥ παι πΕαΐ ,. ΡΥ ΟΟΠΟΙῚ 
ΘΔ ΠΙ5ϑ᾽ πλλ πὶ Ὀγοοι πάθη 8. ρΙΟΡθίασιιηι. οἱ ἀρο- 
5 οοσαπι ὁπογαπι. Ὑοσαΐ ἁὐῖοπι {16 πὴ νἱγῸ5 
80 εἴδιθ ῬυονθοιοΡ 5. 50105,. ΨΘΓΙ ΠῚ Θἰϊα ΠῚ ΠῚ11- 

Ἰΐθυθ5. ἃ ΡιΘΓῸ5 ; Πογιιπὶ ααϊ θη ΓΟ ΠΟνἀΠ5 {πι- 
νϑητθπι, {Πα ππ νΘΓῸ ΠαϊαΓα ΠῚ ΠλτἅΠ5 πὶ γἰτὶ - 

Ἰθπὶ νἱριαίθπι. 1π ΟἸιγίδίο δαΐπη ἱόδιι ποῖ ὁϑΐ 
ππαδοιῖιις πόφιι Γεπιῖπα. Ῥυφτηΐα νοτὸ οογηιὶ- 

Ῥυυι5 Ῥγοροη, ΓΟΘ Πα} ΘΩΘΙΟΥ ΠῚ), ΘΟΓΟΠᾺΠῚ 56Π}-- 

Ῥον Πονοηίθπι, νἹ πὴ Φο ΘΠ ΠῚ, 81 ΟΠ βαποιΓατο 

νἱξ εἰ γεσπαῖ, ἐπ σαθσμῖα σεδοιογιι. 

ὁ ἱλασμοῦ. Μα]ς ἴῃ Οοάϊος Αὐριδίαπο, αὐ 5] οπὶ 

ἴῃ (ὐαίαϊοσο 115 ΒΙΡΙ οτος», ἱλαρισμοῦ. 
4 ΑἹ, ἁμαρτημάτων. 

Θαί. 3. “8. 



ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ δδή 

οϊαπανονίπιιϑ ; Ἰαχία ϑαταπι Το Ιθ μη ῬΙΟΡΠΘΙΔ ΠῚ) 

γοῦῖ, αο τα. ἀἸδοπίοπι ; διαποι οαϊο 6 τταΐμεπιι, ρτιραϊοαξο οἱι- 

ι. γαίίοτιοπι, σοποτοσαΐε μαγνιεῖος διιβοπῖας τἰθεγα. 

ϑαοογάοίος, ρίοταιο οοταάπι αἰζανὶ, ἐοπνοσαίε 56- 

πδ5. Ἐφγοαϊαξι 5 ροτιδ ἠδ ἐμπαΐαπιο 50. εἰ 

Ξροηϑιις ὧδ σε σιιο. ϑϑποῖιθ αρ ΡῈ ἐϑὲ 761α- 

πἰϊ πιοάτι5, ϑαποίο 60 ἃ βϑαποῖῖβ 58 ΠΟ 6 ΟὈΪατι5. 

Οἰποῖοβ. Ἰρίταν ργᾶθοο ψόσαῦ δ σθυϊδιηθη. ϑ6ά 

ποιὰ ἰπῖδν οθυ αηῖοϑ αἰ Γουθη τα Ἰπτογοθε, οαλπ 

Ἐρδεα. 6. γῖτο, ἴὰπι φοἰα 5. ῬΟΓΡῸ σογίαπιθη ἤοπ 65: «ὦ- 
12. 

Δαν}, τ 
2υ. 

μογσῖὶς σαπριίπθπι δὲ σατπεηι, 5ϑ «ἀνογσιις ρτγίτι- 

εἷρες εἰ ροϊοδίαίες5 εἴ ερὶτἰταϊῖα πιϑητί. Ἐϊὸ-- 

πἶπὶ 4] Ππαῖθθὲ Ἱπὶιηΐοοβ. οἱ Ποβίθϑ νβι 1} 65, 51 

«υϊάθπι να θαῦ, υἹοϊδϑὶπη ΠΟ ϑ ΠΟ Δαονιθίμι : 51 

γογο σαγοαὶ νἰγῖθιι5, ἀθοοπάθηβ 56. 5εΡνὈ τι. 

Οὐ ἀὐ!6πὶ Ποβίθϑ ᾿αγθὲ Ἰην 51} }}65, 4Ὁ1 ἀοίθντι5 

δϑῖ, πἰϑὶ Πϑιιπὶ πὶ δαχ !πιπὶ νοσοῦῦ Νὰ 51. ἀον- 

μΐουῖτ, 11 νἸρῖαπε : δὲ οσοα αν θεῖε 56, 1} τηἴγα 

Ἰρβαμ Ρυσπαηῖ. ΔΙοΙδϑῖιι5. δοὲ Ἰηἰμΐουβ : ταλ τὰ 

πάππος ΕΡὶ πιδομἰπαπιθηΐαᾳ ἴῃ ᾿ποῖα ν 6] ἀναγ ἴα, 

νοὶ ΠΡ᾽ ἀϊπὶβ, γε] ογάρα]ς, ἀδἰοαγαμη, δὲ νὰπε 

σ]ονῖο. Ασογθάϊιαν ἴθ εἰΐαπι ἀουιηθητθπι ; ΠΘΩῈ6 

δηΐμὶ 5οπηπὶ γον υθῖμν ΙΘσθ5. Οὐ ΟΡσῸ ἃ 5, οὶ 

ΓῸ5 65 οἵιπὶ ΒΡ] ΓΙ Π115 Πα] τιδηηοα  ΠιοβΕ] λιι5 ἢ Ὑ ΠΠπ πὶ 

[οὐ 659 Θεὰ πος ἐγαησγθάϊιιν, Εοβδαμὶ ἱπίογρο- 

π653 564 δὲ {Π|ᾶπὶ βιιρθγαθῖῖ. Οἷα ἜΡΘῸ γΔΈΟΠ6 

ἀδοθυῖαγο ορουτθῦ αὸ Ρὰοίο ἰδ πιὰ5 ᾿ηϑιάϊὰς οο- 

16 νοῦ Νϑάιιθ Θηϊ πὴ ΘΟ ΠΘΡΘ ἀαῖαν Β6]]αἴογοβ. 

ΨΘΙΓΠῚ ἱπυ ῃ 1 δϑῖ Τα ΧΊ ΠῚ ΠῚ 5151 ἀ{π|π}. 76}11-- 

πἰαπ εαπὶ ογαοπο. Ηος δπὶπὶ πιοάο ΥὙἹΠΟΠΓ 

«ἱ Πιοπ.]ιι5. νἹ5Ι ΡΠ ΠΠ] 015. ΡΘ]ονο5. διιηῖ, πιὰ} ἀ6- 

0 Π65 : “Ζιδπιαάιποίιπι ΠΟΠΙΪΠι15 ἄοσεὶ ἀϊκοῖ- 

Ρυ]ο5, 46 Πυιπαιῖοο αἴθηϑ : Ποο βόπιις ἐπ παιίο 

ἐχροϊζκιτ,, τιϊδὶ ΡῈ ογαῖϊοτιοπι δἰ 76)ιταίπεπι. Ττὰ-- 

416 τηδρητιαν ΠΟΠΝΪΠΊθτι5. ὈΟΠΙΙΠῚ δϑῖ, 6) απταμὴ ; 

«πο αυϊάθπη Ξοπίθηταπι Ποῖ τονοσανῖῖ. ΡῬυαῖ- 

φαΐ δϑὲ ἴῃ Νιπῖνο βαθνουβῖο ροϑὲ ἰυϊἀπιιιηι : δὲ 
τοπνοίϑῖο δα Ῥϑι νἱοῖ" Βα ΡΥ Θυϑοπθ πη}. Βα νοῦ- 

οἰοπὶβ. δπὶπὶ σΟΠλμ πα 10. ΡΟ ΠΟΙ ΘΥΒΙΟΠΘηΙ τὸ-- 

Ἰαχαΐα δϑῖ, Ῥυιπάδθηῖθϑ ροοοαῖουοϑ ΝΙ ΠΙν ἴδ, ἀπά ἴτο 

Τοπα βυθνουβίοπθιι ργϑ ἀἰοαηῖθ, Ρ6Ὶ 16] απὶὶ πιὸ- 

ἄπιπι σομπι πα οπϑιηι σοἰ αἰ θ νης, δὲ σοπξοϑϑιο- 

πἶϑ ρυθοϊβαιθ γϑι θα ἴο ἀιτΡαχ θυιιπὲ Βα] θη}. 

α. Ῥὸν ἠδ) απίτιπι Δ Ο565 6 Θρ]Ὸ ἰθσθιὰ ἀδιαλι : 

Ῥον Ἰοαπίτιπι ΡΙ σαν Πϑιλὶ οὐπα, 605 4ῸΪ ψἸτι- 

ἃ οὐδὲ γὰρ τῶν ὕπνων δυσωπεῖται τοὺς νόμους. “γειιε 

δπῖπι σοπιπὶ γονεγδίι" ἰδές. ϑατὶ Ἰοσος κοπιπὶ, τὶ 

ουπηῖθῃ 5 4ιῖο5 ποχιιαήιιαμπι ἐπα ροῖαν, 

ἘῈ, τάφρον. 

5. ΒΑΒΙΤΠῚ ΜΑΟΝΙ- 
ᾧ 

; , , , Ε ριον Ἰωὴλ τὸν προφήτην λέγοντα " Ἁγιάσατε νη- 
ἘΞ , » ’ στείαν, κηρύξατε θεραπείαν, συναγάγετε νήπια 

" : -: 3 
θηλάζοντα μαστούς" ἱερεῖς, χλαύσατε ἐνώπιον θυ- 

Ε σιαστηρίου" συγχαλέσατε πρεσόυτέρους. ᾿Ἐξελθέτω 
Α τεκνεφ ἐπθολοει με 

νύμφη ἐχ τοῦ παστοῦ αὐτῆς, χαὶ νυμφίος ἐχ τοῦ 
τ ἜΞΗΣ Ξ ἢ σ -- 

χοιτῶνος αὐτοῦ Ἅγιος γὰρ ὃ τρόπος τῆς νηστείας, 
[- , Θεῷ «τον ΄- , Φ ᾿ ’΄ , ΞΞ 

855 ἁγίῳ Θεῷ ὑπὸ ἁγίων ἁγίως προσφερόμενος. Πάντας 
Αἰ πτοϊναν, διχδυξ παλετ ἘΣ Σ ονν ονὰι ν δὲ τοίνυν ὃ χήρυξ χαλεῖ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. Διαφορα΄ ὃξ 

τ εἶ ἀπ ην Ξ 
χαὶ βίου καὶ ἡλικιῶν. Οὐχ 
ΞΞ σον ἘΙΙΣ 

χαὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς 

τὶ [2] “- Ξ Ὄ Ὦ ΓΕ 
. 
ἰ τ ΓΙ Φο “Ὄ ῷ , ΓΕ ἝἜ {η“- - - Ώ“ Ὁ ον, ἘΣν - φ « “ εἶ “ δ »} 

«ὦ 
Ἷπ 'ξι. ῷ ᾳ νυ 

΄ δι Η Ξε 
ρωμένους, ἐὰν μὲν δυνατὸς ἡ, ἀντιπολεμήσειεν " 
τον ἘΕῚ ἰ δὲ ἀδύνατος, ἀποχρυδεὶς σωθήσεται. Αοράτους 
᾿Ὶ Δα α ας Ὁ ἊΣ 
πολεμίους ἔχων τις, τί ποιήσειεν, ἐὰν μὴ Θεὸν 

ον ,͵κῶ ὧν ἢ 5 , ἊἜ Ὺ 
χαλέσηται βοηθόν; ᾿Εὰν γὰρ χαθεύδῃ, ἐχεῖνοι 

Σ ἘΠΕ Κ ΤΟΣ ε ε 
γρηγοροῦσιν " ἐὰν δὲ ἀποχρύδηται, ἐχεῖνοι ἔνδοθεν 

πολεμοῦσιν. Δεινὸς ὃ ἐχθρός πολλά σοι προσάγει 
ν ᾿ Ξ 

τεχνάσματα, χατὰ τὴν πάλην, τὴν τῆς φιλοχρημα- 
ξεῖν γ ΑΝ τος, ΒΞ , Ἁ Ὁ Β τίας, τὴν τῆς ἀχολασίας, τὴν τῆς χραιπάλης χαὶ 

οἱ πότος ἀΤ ΣΕ 
εμίους ἔχων: “ Τάφον ὀρύξα 

᾿ ᾿Ξ ξ ΕΝ 
αι. Χάραχα προστῆσαι ; ̓Αλλὰ χαὶ τοῦ- 

(': (ΞΕ- “Ὁ ΚΥ “ 
ιαδήσεται. Πῶς οὖν ἀγωνίσασθαι χρή; πῶς 

Ε 
γὰρ 

Α τὰ - Ἅ , - 

δ ἐπισχεῖν τὴν τοσαύτην ἐπιδουλήν; Οὐδὲ 
«,.» 3 Ν ᾿ 3 

δρᾶν ἐστι τοὺς μαχομένους. Ἀλλ᾽ εὕρηται μέγιστον 
Σ Ε Ὃ 

βοήθημα, νηστεία χαὶ προσευχή. 'Γούτῳ γὰρ τῷ 
; - ᾿ τὸ 

τρόπῳ ἡττῶνται οἵ χείρους τῶν δρατῶν πολεμίων, 
Ξ 

Ὡν- 
ἥ 

πονηροὶ δαίμονες" ὡς διδάσχει ὃ Κύριος τοὺς μα- 
. ᾿ - » - Ἐν 

α θητὰς, περὶ τοῦ σεληνιαζομένου λέγων ᾿ Τοῦτο τὸ 
ἊΨ, 3 9. ᾿ ΕῚ ’ 5 Α ΕῚ ΄“ Υν 

γένος ἐν οὐδενὶ ἐλαύνεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ χαὶ 
΄ , ν᾿ »" τ 

νηστεία. "ἢ Μέγα οὖν ἀγαθὸν ἀνθρώποις νηστεία, 
« ᾿ - - ἅτις ἀπόφασιν Θεοῦ ἀνεκαλέσατο. ᾿Εχηρύχθη ἐν 

Τ Ἁ [ , 5 

Νινευὴ τριήμερος χαταστροφή καὶ ἐνίκησεν ἣ 
ἈΝ .ν εἶ 5 ᾿ , 

πρὸς τὸν Θεὸν ἐπιστροφὴ τὴν καταστροφήν. ἯἩ γὰρ 
᾿ -- - 

ἀπειλὴ τῆς καταστροφῆς διὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἀνεί-- 

θη. Εὐγνώμονες ἁμαρτωλοὶ οἵ Νινευῖται, ἀχούσαν- 

τες τοῦ Ἰωνᾶ χηρύσσοντος τὴν χαταστροφὴν, τῷ 
, τι " » ν᾿ -» τᾺ ΞΣ 

τρόπῳ τῆς νηστείας ἔστησαν τὴν ἀπειλὴν, χαὶ τῷ 
, - ΞῪ « Ἅ ΄ ΑἿ “- 

" φαρμάχῳ τῆς ἐξομολογήσεως χαὶ προσευχῆς ἐπε- 

σπάσαντο τὴν σωτηρίαν. 
ὃν : τὸ 

Διὰ τῆς νηστείας Μωσῆ 

χατήνεγχεν᾽ διὰ νηστείας ἑ 

"Μέγα οὖν ἀγαθόν. Ῥτοξογιπέαν περ ἃ ϑπιεοης 

Τιοποιμοῖα (οποῖοπο 10 ; 504 ΠΠς βευρογαᾷπι ἂς ἵπιι- 
1|ς οἀἄτζαπι οξὲ εὐγνωυήνως τοῦ ἰωνᾷ χηρύσαοντος. 



ΒΕΈΚΜΟ ΑΞΒΟΕΤΙΟῦΒ. 

᾿ : ἘΟΥΤΩΣ ΡΥΤΝ 
σχοποιησάντων. Διὰ νηστείας ᾿Πλίας ἕως οὐρανοῦ 

ἀνελήφθη, ὅπλον φέρων τῆς σωφροσύνης τὴν νη- 

στείαν" νηστείαν βρωμάτων, χαὶ ἀποχὴν ἁμαρτη- 

μάτων. ᾿Εὰν γὰρ τὸ στόμα νηστεύη, αἱ δὲ χεῖρες 
τὰ ἀλλότρια ἁρπάζωτιν, ἀχούεις᾽ Οὐ ταύτην τὴν 

νηστείαν ἐξελεξάμην, λέγει Κύριος. ᾿Εὰν ἀπέχη βρω- 

μάτων, χαὶ συχοφαντῆς τὸν ἀδελφόν σου, ἀχούεις" 

Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ σῶμα,, χοινοῖ τὸν ἄνθρω- 
πον, ἀλλὰ τὰ ἐχπορευόμενα. Καθαρὰ τοίνυν ἔστω 

" ,ὔ , ΄ , ΓῊΡ τ ν 

χαὶ ἢ χοιλία ἀπὸ βρωμάτων, χαὶ ἣ διάνοια ἀπὸ 
« , , Ν ὦ - Ε 

ἁμαρτημάτων. Σύμφωνα ἔστω τὰ ἔνδον τοῖς ἔξω. 

Μήτε τὸ σῶμα τοῖς σιτίοις βαρυνέσθω, μήτε ἡ ψυ- 
χὴ ταῖς χαχίαις μολυνέσθω ἵνα ὃ Θεὸς τῶν ὅλων 

ἀξίους ἀπεργάσηται ἡμᾶς τῆς οὐρανῶν βασιλείας" 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξ 

χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

τ: 

δδο 

Ἰὰηι [ἀυσανογαπῖ, ΡῈΥ 76] απίατπη ΕἼ148 ἀ541 δὲ 
ΘΔ ΠῚ ἀΘΒῸ ΠῚ 5 οδῖ ς ΛΠ σΟΥΘΠῸ οαϑε τα 5, 
Το υπίτιηι : 76 απίτιπν οἰ ον ιπ), Θὲ ρϑοσαίογαηι ἃ}}- 

5{Ππϑητὰ πη. 5:1 Θπΐπν ὁ5 16} παν θυ , ΠΙΆ ΠῈ15. Δ ΓΘ ΠῚ 

Αἰΐθπα γὰριθυϊηϊ, διά ε5. : Δίοπ {αἶθ γε ιπίαπε Εεαὶ.58.5. 

οἰορὶ, εἰοὶς Τοπεΐπιις. ϑὶ δυο 5. οἱ θΪ8, οἱ 

σα! απηηϊαῖες. ΓΘ ΥῚ5. {ΓΑ ΓΘ πὰ τὰ πὶ, δι ἶθ5 ς- Δοπ λΙ͂α(ῆ. νδ.. 

ψιιοά ἱπίγαιί ἐπ ο5., σοἱπημῖπαιί Ἰιοπιΐποιπ., σοὶ "Ὁ 

ἡτι ργοσεάιιπί, Ῥνοϊπθ Ῥυιι5. δὉ, δὲ ὙθΏΊΟ ἃ 

ΕἾ} 15, δὲ ἀπ ηλ5. ἃ ᾿οοοατῖ5. Τπιουϊογα οὐπὶ οχίο-- 

ΥἱουΊθιι5 οοπβοπείαηι. Νάτο σου Ρι5. οἰ αν 5 ἃσ-- 
δνάν θα ; ΠΘΖιι6 Δηϊπγα ν {115 ΡΟΠ πιαταν : απ οιη- 

οἴονιπι Π)οιι5 ἀἴσποβ γϑά ἀξ ΠῸ5 ΓΟΡΠῸ ΘΡΘΙΟΓ τ 

π᾿ ΟΠνίϑιο 1651 Τ)ομλπῸ ποϑίγο, οἱ σ]ουΐα δὲ 

ὙΠ ΠΟΥ τιπ 1Π 5θροι] ἃ βοθου]ου τη]. ΑΠιρη. 

ΜΟΝΙΤΊΝΜ. 

Ηαπο [πο γα ποι! απ ἴαπιὶ οἰ νάθοθ οἱ Τιαιῖπθ ναὶ σανὶς νῖν «ουἰϑβίπητι5. ΕΤΑΠοίβοιι5 Ομ θ6-- 
ἤπίτιβ ἴῃ 5ιιοὸ Βαβι! ο γϑοθηβίίο, Τ. Π, Ρ. 9ο8- τοῦ. Ἰδα πη μι, {πὰ ]6 πὴ ΘαἸἀ 1, σιιλϑι5 ᾿οο Ιοοο οἀθηκδην 

6556 ἠιαἰζανί. Οὐ δυΐοπι 6 θὰ βοπεΐαπ, ἰπ Ρυωιεΐοπο ἀρουΐαῃι. 

Ἁ ΠΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Λόγος εἰς τὴν ὑποτύπωσιν τῆς ἀσχήσεως. 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προστάσσοντος, 

Ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σχοτία, εἴπατε ἐν τῷ φωτί" χαὶ 
ὃ πρὸς τὸ οὖς ἠκούσατε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων " 
χαὶ τοῦ ἀποστόλου τῆς σιωπῆς τὸ χρίμα φοβερὸν 
δειχνύντος, δι᾿ ὧν φησι πρὸς τοὺς ᾿Εφεσίων πρεσθυ- 

τέρους, Διαμαρτύρομαι ὑμῖν τῇ σήμερον ἡμέρα, 
ὅτι χαθαρός εἶμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων οὐ γὰρ 
ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν χαὶ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ" χαὶ ἡμῖν δὲ τὸ 

αὐτὸ ποιεῖν παραγγέλλοντος,, ἐν οἷς γράφει, Ταῦτα 
ὑπομίμνησχε,, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
Ἐπεὶ δὲ χατὰ πρόσωπον ἀναμαρτύρασθαι πᾶσι 
περὶ τῶν τοῦ Κυρίου προσταγμάτων οὐχ οἷός τε εἰ- 
υἱ, ἀναγχαῖον ἐνόμισα γράψαι πρὸς τὴν πάντων 

ὑμῶν ἐν Χριστῷ ἀγάπην, χαὶ ἐμαυτὸν μὲν τοῦ χρί- 

613 ΌΒΌΕΝ 

εἰ γεἰἰσίοσιθ ἐπογοϊ αἰϊογεῖς ἐπ ξογτα αίίονιε, ϑόγηιο. 

τ, Οἴμπν ΤΟΙ ηἶπιι5 ΠΟϑίου' 165115 ΟΠν ͵5ἴπ5 ̓ γθθοῖ-- 

Ρίας : Θμοά σονὶς ἀἴοο ἐπι ἑοπιοῦτὶς, αϊοῖτδ τι ἱμσο: Ἡατιὴ. νο. 
ἐἰ μοι αἰιἀϊιἰς ἵπι αἰιγὸ, ρτιδϊοαίς σιίρετ' ἰδοῖα; τὸ 

ΑΡοβιο 5. ̓ ἴ6 πὶ 5116 1}}ϊ {το πηθπάτιπη. {ποία 

οδίθηθηβ, αι. ]}ῖ15. 5᾽6. ΤΡ Θϑίουιιην ῬΥΘΘ ΓΘ Ὸ5 
ΘΟΠΊΡΟΙΪαΣ : (ογθϑίου ὑὸς Πιοαίϊο, σιιῖα πατεῖς ἀει. 50. 5»6. 

διέπὶ αὶ δαπδιῖπθ οπιπίμεπε ; τιοτε Θπΐτι δδίογγεσὶ, 57᾽ 

ψιιοπιῖητι5 ατισιιτιϊίατοπι ϑοὗ δ οηιπθτι “σεΥ(αἴοινι 

εἰ σοποὶϊἑηι 1) οἷ; αυΐὶπ δὲ πὸ5, ἰάθη ταὶ [ἀοϊα- 
π115, ἁἀπηοποὶῖ, {ἃ 5ου 1} : ας σοπιπιοτιθ, σοτι- α. Τύρον. ἃν 

[οδίαπς σοναλ 1260. (Λυϊὰ ὙΘΓῸ ΓῸ5 ΟΠ ραῖίταν, λή: 

ἀξ ΟΠγΠἶθλ115. σΟΓᾺ πὶ ἐδ 1|Π|15 σΟη οβ[ον, 460 θγτ-- 

οορία ἃ Ἰθομηΐηο βι1π|, ΠΟΟΘϑβαν απ θϊανὶ οἱ αὐ 

γοϑίγαιμη οὐηπῖτιπὶ π᾿ ΟΠ γῖσίο οἰ ναυ τα πὶ ϑογῖθο- 

ΤῸΠῚ, ἃς πὸ Ζυ!θπι ογἰ πηῖπθ ΠΠ]Π ΘΑ ΠῚ, νοϑήιιο 
51. 



50. 

ΛΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ δδὺ 

ἃἴοο ἱπ ποιηῖπθ ΠΟμλΪπὶ ποϑίγὶ {651 ΟΠ υ 1511, θὸ- 

ααϊπι {τι Οἰ ΠΟΙ διιηΐ, ΘΟ ΡΟ 65 ΘΠ θυ θη ; αὐ πο- 

4τι6 νο5 οχ ἱσπουδητία [Π ΠΟΥ Γ5. ἘΠ. ΙΔ 1 5.ΠΠ111-- 
5 ἴὰπὶ, ΠΘΠΙΡῸ Ρϑοσαζιιη, πο 4115, αἰ Πππηῖν 8 1)6ὶ 

ἢ Ἰπαπάαίαπι {γα ηϑο ΘΠ ἸαΠΉ]ηὶ, 6 4ι]]}115 ΒΟΥ ΡΠ ἢ 

ε5ι, απααϊζτι ἐἼτι5, υἷα ἰοῦσα, αἴχιιθ ἃ τὰ 

ΘΟ 4ατ|5,. ἀϊοθπῖθ Πομηπηο : (μὲ ἑπιογϑάεἶπι5 5 

ἡοαπ.5. 88. ΗΟ, ποτὶ υἱάονὶε οἱΐαπι, σοα ἐσα Τὶ πιατιοῖὶε 

2 ίηι, 5 
2. 

ΣΙΡΘΥ" Θιίγι ; Θ΄ τι6. ΠΟ5, 60 404 511} ]η}115,. ὁ0- 

ΤΠῚ 4] ὁχ ρϑοσαῖο ᾿ΠΙΘΡ  ΘΡ η 7, 58 Πε] Π5. ΟΡ ΠΟ - 

Χὶΐ σϑρουϊαπην. ΠΊηΟ νΘΓῸ 6] 5116. ΓΟὶ γ ΠΟ ΠΟΙ 
ΔαΠαη σαι; ῬΥΪμηι πὶ. Πυ ἀθη. αι. σασδα. 5ἰ1, 

«ποάνο ρϑυϊοσ!αηι, ταλἴε6. ΕΘΟΙΘβ! νι πὶ [)61 ἃς οἷι- 

Τπθάαθ γϑθιι5 ἀσθ (15 εἰἰ580 ΠΔΠ Ε185 ἃ0 εἰ Ἰ556 Π51 ΟΠ Ϊ5; 

τππὶ ἀοἰπο οουίαϑ ὁχ ἀϊνιπα δου! ρίαν ΡΡῸ Ρα θη 65 

ἃ6 ΤΆΠΟΠ65, “αλ]} 115. ΘΟῊ ΠΟΙ τα, ᾿ῃ ΟΠ ΠΘ ΠῚ ΠΟΙ ΠῚ 

χη ὰ ΠῸΪΔ ΓΕ ΓΓᾺ ΠΕΣ ΘΘΒΙΟΠ6ΠῚ ΔΟΡῚ [ΓΘ  Π Δ 6116 ἀἰ5ιν}- 
οἴοΠ6 ἀπ πα νου του ; πὶ Δ Π1ν15 Ρ]ΘΡ 116 “115 

νἰάθδτιι" ῬΥΔΡ5 ΕΠ Π|556 : 51 Γ Π]Θ ἢ ΡιΟα, 5ῖν 6 ΘΕΪΔ ΠῚ 

ἀιππιη} “τιον ̓5. πα πε ἰατιιπι ΠΟ] ΧΘυΙτ, ν 6] δεϊατη 

Ῥϑοσαητῖ, ιιαδὶ τ πηθά ἴα, ἅτ οὐ] 115. Ῥαν τι. δὰ 

ἘΠ} ᾿πτουϑὶ τ, ΔΟ αΙΘ ΟΡ, 5116 Π|Π|ΠΊ 116 1Π 60 

ἰδηιιθυῖτ, πο ΘΧ 7610} ΠΟ σατο πὸ ΡΙΌΡιπ Ζ6- 
απ Φοημ] ἰοπθιη 16 οϑιοπάθυτ, ἶπιὸ 50] 111}, 

τποῦιθ πος γϑαΐιι, ΡΟ Πὰ5. “Γι γ 15. διὉ : 0 γῈ] δὶ 

οι Ἰσ που ἀπ ἰτη 6} 5010] ΔΙ Πτι1 οἱ ἀοοϊ ἀθρῖτ, ΠΘ 
δῖ. φαϊάσθηι ᾿παι}τπι5. ἈΡΊ}01. 

“. Δὰ πο, μίαπι ἀθ Πθὺ ἃο Ῥαΐγθ, ππβ θη ο- 

“4116 615. ΕἼΠΟ ἀὸ Π)60, πθο ποη ϑρίνιτιι βαθοῖο, 

- 

ΘΟ [Ὁβϑιοπθ 1, {6 ΘΟ ΠΡ] Θοίθιτα ; {ΠῚ 116 ΘΟ ῚΠ ἢ 
ΠΟΙ Δ η1, {{π|ὲ6 05. ϑουρίαιγα ριθοθρία διηῖ; ἃ 

απ} 15. Ρϑ πο πά τι, ἃς ΖιΠ]) 115. ΡΟ ΒΒ πτι} 56-- 
ἄ]|0 115. ΔΒ] πὰ Ορθνὰ, {πὶ νἱϊθ εἴθυπθ ἃς 
γοσηὶ ορΙοόσιιμι ἰδϑιἀθυῖο ἐθηθαπῖιν. (ἰ} 5416 

ἰΐθι συ ει 5611 Οὐ] Π15. ΡΡΌΡΥΪα 515 1] τ π ραν] 

ΤΟ. ΘΧβοαθια", ἃς Ὀυφοῖουθα, ΘΟ ρΘΠάἸοβιιηι θγ6- 
ν θη Ζιι6 ν ]πι Ομ υ οΙ ἢ, ΘΠ ΠῚ ΠΟ Π]5 ἰϑγπλὰ οΧχ 

ΒοΡΙρτα τ 5. δου ]5. ΘΟΠΑΡ τ ἄαγο ; αἰ ΠΘμΊ]π6 

ΔΈ 5115. ΒΟΥ ΠΟ ΠἾ5. «οἴ πο Π)6ὶ ρυροϑβιτογιιμι δ - 
ἀδι οἰ ανδοίθγοπι τ ἴῃ Φαι5. Θχδοία αἴσχιιθ ὀχδοὶθ 
ἀδριυγσαῖα αἰδοῖ ρ!1πδ σατο ο] σθϑοθῖ ; ΟΡ Π]Π 116, 

τιὶ 516 ἀἸοὰπι, 41 μο αἰδοῖ ρα} βθαιθτιη τιν αἴ τηϊ- 

ἴὰ5. Ῥϑυβρι θη θβοθι, 5. ΘΟη ΒΘ τι ΘΠΓΟῚ ἈΠ πΠ ὰΠ], 

4υφοιμάιιθ. ἔλα τη ἢ ιςΘΒ ΟΠ θ115. πηοῖτ5., γὸ- 

ΒΡΟΠΩΪ, ἀἰδοθρία πο 46 νἱτὰ, {1185 016 γο ς᾽ οβθί 6 
ΤΠ ΕΠ ταν; ΦΙΠΟ  ΙΠῚ ΟΠ ἢ ΤΠ} ΘΧΘΠΊθ]α ἃ ν βία ΠῚ 
πη ΟΠ βίο ἀΠ]θοιομθηι ἐγ ΠΒΏΪδὶ : 410 ἴπ νΟ ὶ5 

᾿πηρ]θαῖιν Ππὰ ΑΡΟΒΓΟΙΪ] : ἴα οοπιηιογία Πἀοἰΐ- 
ὑτι5 Ἰιοπυϊηδιις, φιιὶ οἱ αἰϊος ἀοοθγο θγιιιΐ ἰάοποῖ. 

Τ ἐχδιορεῖν μέλλοντος. 

5. 

Ε 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

᾿" - τ ἈΠ πε ξονέ 
ματος ἐλευθερῶσαι, ὑμᾶς δὲ περὶ τῶν ἐπιδαλλόντων 
ἜΡΗΣ ἐν ὑπῆνεν 
ὑμῖν πληροφορῆσαι ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

ὮΝ 

μι 
3 ΓΝ - 
Γησοῦ ἀρμπτὴ ἵνα (ἦτε ὑμεῖς ἐξ ἀγνοίας π περύτες 

σητέ πο τῷ χέντρῳ τοῦ θανάτου, ὅπερ ἐστὶν ἧ 
, ἐξα υξανεΣ 

ἀμαρτία; ἣ παρόλθητέ τινα ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, περὶ 

ἧς γέ ξγραπται; ὅτι Ἢ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός 

ἐστι, χαὶ ἐχπέσητε ταύτης» τοῦ Κυρίου λέγοντος, 
ε ἘΥ Τὴν ὩΣ Ἢ ἕ 
Ὁ ἀπειθῶν τῷ ΥἹῷ, οὐχ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἣ 
5,,,ὦ “ - κα 5 ἢ, ΠΠΠΛι "ς ΄ φ ἴω ἤν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν " μήτε ἡμεῖς ἔνοχοι 

πὐνττρς "- 
τοῦ αἵματος τῶν ὗ πὸ τὴς ἁμαρτίας τεθανατωμένων 
ἈΑΥ ΞΕΣ ἘΠΕ τσ : 
διὰ τῆς σιωπῆς εὑρεθῶμεν. Προσθήσεται δέ μοι τὸ 

τον μὲν, τὴν αἰτίαν χαὶ τὸν χίνδυνον ποῦ 
χρίμα " πρωὼ 

τ τρσρυς ἧς τῶν ᾿ἰκχλησιῶν τοῦ Θεοῦ χαὶ ἑχάστου 

οὗ ἄσεως " δεύ 
.νν 

το ξρΥ γον διαφωνίας χαὶ διασ τερον, 

κι ἌΡΕ 
« τῆς θεοπνεύστου Γῥαφῆς ἀποδείξεις περὶ τοῦ 

ἄῤασιν ἐντολῆς Θε 

ρ ΣΤ ΣΩ ττῖν “στε 

χατωρθωχέναι τις δοχεῖ ὀλίγων δέ που, ἢ χαὶ μιᾶς 

σφοδρῶς χαὶ φο- οὗ 

εἰ τὰ πλεῖστα εἰ χαὶ 

ἡστινοσοῦν ἐντολῆς ἀμελήσει, ἢ χαὶ τῷ πλημμελή-- 

ὡς ἐφησυχάσει, χα αἱ μὴ ζῆλον ἐν ΕΥΡΩν σᾶντι ἀδιαφόρω 
᾿ 
ίμα τοῦ Θεοῦ χατὰ τὸ χρ ἐπιδείξε ταύτη 

Μετὰ ταῦτα περιέξει τὴν εὐσεύῇ τοῦ Θεοῦ χαὶ 

Πατρὸς, καὶ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ χαὶ Θεοῦ, 
δϑισοος 

ἁγίου Πνεύματος ὁμολογίαν. Ἔπειτα τῶν 

Γραφῆς μὰ διεσταλμένων τὴν γνῶσιν, 

ἀπ᾿ τέχεσ σθαι χρὴ; χαὶ περὶ ἃ υάλιστα ἐσπουδα- 

χέναι, τοὺς αἰωνίου ζωῆς χαὶ βασιλείας οὐρανῶν 

ἐφιεμένους" χαὶ τὰ ἑκάστου δὲ βαθμοῦ ἢ τάγματος 

ἐξα ἔρετα χατ᾽ ἰδίαν δμοίως παραθήσεται. ᾿Επὶ τού- 

τοις οἱονεὶ χαραχτῆρα Χριστιανοῦ χεφαλαιώδη χαὶ 

σύντομον, ἕρου τύπον ἔχοντα. πειράσεται δοῦναι 

ἡμῖν ἐχ τῶν ἁγίων ᾿Πραφῶν ὃ λόγος" καὶ χαραχτῆρα 

πάλιν παραπλήσιον τῶν προεστώτων τοῦ λόγου τῆς 

τοὺ Θεοῦ διδασχαλίας" ἐν οἷς τό τε ἀπηχρ ριθωμένον 

χαὶ ἀχριδῶς χεχαθαρμένον τῆς πολιτείας διαφανή- 

σεται᾿ χαὶ τὸ, ἵνα οὕτως εἴπω, ἀξίωμα τῶν ἐνταῦθα 
παρεπόντων ἐχλάμψει. 'Γούτοις ἀχολούθως ἐπ'συνα- 

φθήσεται ἡμῖν, ὅσα πρὸς τὴν συζήτησιν τῆς χατὰ 

Θεὸν ζωῆς ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν ἐπερύτηειςς ἀπεχρι- 

νάμην. Ὧν ἁπάντων ἀντίγραφα διεπεμψάμην πρὸς 

τὴν ὑμετέραν ἐν Χρστῷ ἀγάπην ἵνα πληρωθῇ ἐ ἐν 

δωῖν τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένον, ὅτι Ταῦτα 

παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱχανοὶ ἔσονται 
ΝΡ ΤΣ ΝΣ 

χαὶι ἐτέρηυς οιοαζαι. 



ΤΟΥ ΕΝ ΑἸΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ "ΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 
Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας, 

ΠΕΡῚ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓῸΟΣ Α΄. 

ΛΟΙΓῸΣ Α΄. 

Ν 
Ὅτι δεῖ πρῶτον μαθητευθῆναι τῷ Κυρίῳ, χαὶ τότε 

χαταξιωθῆναι τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. 

δ 

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὃ μονογενὴς 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, μετὰ τὴν ἐχ νεχρῶν 
Γὰ ἢ. ΕἸ , Α ΕῚ “7 -" - ἀνάστασιν ἀπολαδὼν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρὸς αὐτοῦ, εἰπόντος διὰ Δαδὶδ τοῦ προφήτου - ᾽ ς θροφὴ 

Υἷός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε" αἴτησαι μ ᾿ δ νῇ 
Ψ 5 - , ,΄ Ψ᾿ , 

παρ᾽ ἐμοῦ, χαὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, 

χαὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς, προσ- 
λαθόμενος τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς, φανεροῖ αὐτοῖς ἤ ͵ 

Ὁ “ αὐτο τῶν , Α -Ὁ 

πρῶτον τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ ἐξουσίαν παρὰ τοῦ Πα- 
τρὸς, εἰπών "᾿Εδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ 

Ὁ ΡΑὶ - Α , » “" ᾿- Α , 

χαὶ ἐπὶ γῆς καὶ τότε ἀποστέλλει αὐτοὺς, λέγων, 

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτί- 

ζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
δε Ὁ , -ΦΝ 3 ν᾿ χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος" διδάσχοντες αὐτοὺς τη- 

ρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. ᾿Επεὶ οὖν, προσ- 

τάξαντος τοῦ Κυρίου, πρῶτον, Μαθητεύσατε πάντα 

τὰ ἔθνη, καὶ τότε ἐπαγαγόντος, βαπτίζοντες αὐτοὺς, 
χαὶ τὰ ἑξῆς, ὑμεῖς μὲν τὸ πρῶτον σιωπήσαντες, τοῦ 

, αὶ , " - ,ὔ - ἊΝ 

δευτέρου τὸν λόγον ἡμᾶς ἀπητήσατε᾽ ἡμεῖς δὲ λο- 
γισάμενοι παρ᾽ ἐντολὴν τοῦ ἀποστόλου ποιεῖν, ἐὰν 

5ὴ",, 2 , γετν . Ὁ Υ 
μὴ εὐθὺς ἀποχρινώμεθα,, εἰπόντος " “ἕτοιμοι ἔσεσθε 

πρὸς ἀπολογίαν παντὶ " τῷ ἐπερωτῶντι ὑμᾶς λόγον " 
παρεδώχαμεν τὸν λόγον τοῦ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Κυρίου βαπτίσματος, ἔχοντος δόξαν ὑπὲρ τὸ τοῦ 

μακαρίου Ἰωάννου " μνημονεύσαντες ὀλίγα ἐχ πολ-- 
λῶν τῶν περὶ αὐτοῦ ἐν ταῖς θεοπνεύστοις Γραφαῖς 

εἰρημένων. Ὅμως ἀναγκαῖον εἶναι ἐλογισάμεθα, 
ἐπὶ τὴν παραδεδομένην ὑπὸ τοῦ Κυρίου τάξιν ἀνα- ἱ 
δραμεῖν, ἵνα οὕτω χαὶ ὑμεῖς πρῶτον τοῦ, Μαθη- 
τεύσατε;, τὴν «δύναμιν γνόντες, εἶτα ἀχολούθως τὸν 

ὶ -Ὀ δ τ , , ΄ " 

περὶ τοῦ " ἐνδοξοτάτου βαπτίσματος λόγον παραλα- 

θόντες, ἐπὶ τὴν τελειότητα εὐοδωθῆτε, διδασχόμε - 

νοι τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετείλατο ὃ Κύριος τοῖς ἰδίοις 
- Ἅ "Ὁ 86: 

μαθηταῖς, χαθὼς γέγραπται. ᾿Ενταῦθα μὲν οὖν, 

Μαθητεύσατε εἰπόντος, ἠχούσαμεν " λοιπὸν δὲ χρεία 

3 Ἀεριὶ ἄπο Ἅ153ς, τῷ ἐρωτῶντι, ΜῸΧχ τἰοτα ἔχον δό- 

ξαν, δυιθίπεάο τἰἀοια {ΠῚ ἄτιο Μ55. ὀλίγον, 

02 

᾿ 

Β 

ΘΑΝΟΤῚ ΡΑΤΆΙΒ ΝΟΙ͂ΤΆῚ 

ΒΆΑΒΘΙΓΤΙ, 
ἈΝΚΟΗΙΕΡΙΞΟΟΡῚ ΟἸΕΒΛΚῈΖ“ ΘΟΑΡΡΛΆΘΟΟΙ Ἐν, 

Ὲ ΒΑΡΤΙΘΜΟ Π͵ῚΒΕᾺ 1. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ομοε ορογίδι ργίπιιηι ])οπιϊπὶ ἀοοίγίπα ἱπινειῖ, 

ἀμπιημο Βαρίϊςηιαίς σαποίο ἱπιιατὶ, 

1, ΠΟΙ Πτι5. Ποϑίρι" {65115 (ΠΡ βἔτι5,. ΠΠΙ ΤΟ Π 5 
Τ)δὶ νἱνθη 5. ΕἼΠΠπ|5, ΟἸ1ΠΊ ΡΟ51 γΟΒΕΡΓΘΟΙΟΏ ΘΠ ΟΧ 

ΠΊΟΥ 1115. ΔΟΟΘΡ 5561 ῬΥ ΟΠ Ἰδϑίοποπὶ [οὶ δὲ Ῥαιΐβ, 

Ῥοι ριορἢΠϑίαπι Τ)ανί θη ἀἸοοη 5, Δ τις πτοιις 

5 {π|, Θρὸ Πιοεϊϊε σοπμὶ 16; ροσίμϊα ἃ πιθ, οἱ ἐἰανο 

εἰδὶ σοπίος πιωγεαϊιαίθηιν ἴμαπι., οἱ ρμος5θ55ἰοτιθπι 

{παπὶ δ᾽ εἶπ 5 ΓΟΥΤῚΡ, ἀ55 11 ΠῚ Ρ5 556 [116 αἰδοῖ μι !ο5 

51105,) 65. ῬΥῚ Πλλιπὶ αἴ ΠῈ 510] ἃ Ῥαῖγο ροϊοϑί αἴθοπι 

ἀθοίαναῖ, 115. νου θὶβ : Ζαία 65ϊ πεϊιὶ οπιτιῖς ρμο- 

ἐδσίας ἐπὶ οιοῖο, οἰ ἐπὶ ἰθσγα : οἵ ἴῃς ΠΉΪ ΠῚ ἰρ505, 
ἀἴσθπβ : μπῖθς αἰοοοῖδ οπιτιθς σοπίος, ΡῬαρίϊ- 

Ξαπίος 605 ἐπ ποηιΐπ Ῥαίγὶς οἱ ΕἸ οἱ ϑρίγίτις 

δαποῖίϊ, ἐἰοοοτιίος 605 σΌΓΡαΓ οπιπῖα αι οιεπήτι6 

γπαπαανὶ σονὶς. Οὐὴὶ ᾿σίταν, Το μλΐπο ργοὶρίθη- 
ἴ6,. ΡΥΪΠλε πὶ, 7 οοοίδ οπιπὸς σϑηίθς, οἵ ἀοῖπάο 

58] ππσθηΐο, βαριϊταπίος δος, οἵ ἥτια βοχαιη- 
ἴπ, νῸ5 4] 6 Π} ΟΠΊΪ550 ΡΥ ΊΟΓῸ ΡΟϑίουϊουἶβ ἃ πὸ- 
Ἰυὶθ. γαιποποπι ΘΧΟσΊσΕ15.; ΠῸΝ ΨΘΙῸ γαϊὶ ΘΟΠ Τὰ 

πιὰ πεϊαταπι ΑΡΟΒΙΟΙῚ [λοῖαγῸ5. ΠΟ5, 5ῖ ΠῸἢ 5[Δ{1Π| 

γΈΒΡΟΠθγθηητ5, οεπὶ ἴσαι, δ αγαίὶ ὁειοίο αὐ τό- 
ὁροπείοπαϊεσ οὐἰνοι τιαϊοποι τος ἱπίεγυοσαπ- 

εἰ; τρα Ἰἀπλι5 ἀοινπαπὴ [νὰ ΕἸδηηα 5. 5Θου απ ΠῚ 

Θναπροῖπιπι Τοπιϊηΐ, 6] ιβήτιθ ργφϑιίαηείου 5. θὰ- 
Ῥ ἰδπιαῖο θοατὶ ΤοὰΠηΐ5, 566] οἷο αἴ μάτιοα Θχ πλι]}-- 

εἰ {ιια» ἐδ 60 π᾿ 580 }15 ΒΟΥ ρ 15. ἀϊοίᾳ ϑιιπῖ, ἴῃ 
τηθ ἴπιπὶ ΡΥ δγαπηις. ΝΟΘΟΘδϑα γι [ἀπ] 6π αἰικχὶ- 

πλῖι5, ἃ τρααϊτιιπι ἃ ΠΟ ΠΪΠῸ ΟΥἀΐποπὶ ΓΘΟΙΓΓΟΓῸ, 
τ 5ἷο δια πὶ νῸ5 7115 νοοΐβ, ]Ζ)οσθί δ, νὶμι ἃς ἰπ-- 

τ} ΠΠοπείαιν ρΥΙ πλιὰ δά οοιῖ, μοϑὲ ἀοῖπ δ ἀσοιῖπα 

ἀδ σ]ογιοδιβϑίπιο θὰ ρἸσπιαῖθ ἀοοορία, δὰ ρουίὸ- 
οἰϊοπθη ΡΓΌΒΡΟΓΘ ΡΟΥΥ ΘΠ ΓΟ 5, εἰἸβοθη θα ΒΟ ναΤ 
Θππηΐα ἀτ10 Ἰομηΐπτι5. «Ἰ5οΙρι}}}5. 5ιιἷθ ρυοορὶς, 

δἴοας βουρίιπι οδι. Ης Ἰσίταν ἁὐ ἰνίπιι5 ἀϊοθη- 

ἴθ π, ]) σοί : 56 πὶ Ομριι5 6ϑὲ 46 15 4 ΔἸ "δὶ 

ἂς ποὺ τπαπέαϊο ἐϊοία θη, τη πεοποι [ἀσοιθ, 

» Πορὶϊ ἄν Με5. τοῦ ἐνδόξου, 

Ῥεαξ. 4. 7: 

ΔΙαειν. 58. 

ι8. ---2ο. 

τι Ῥεῖ, 3». 
5 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΜ δὃ88 

Π ῬΥΪΠλι1ΠῚ 5 ἢ τατι Π)60 Δοσθρίαπη ἀββθιια., 

ἀδίπαθ νθῦὸ ἃρίμπι ΠΘΟΘσϑα ΓΙ 116 ΟΥ̓] ΘΠῚ 561- 
ναηΐθϑ, 55, ἡαχῖα Ῥγοροβίτιπι ρΙασθηϊ Π6ο, ἃ 

1π6}ΠἸσϑπ τα Πα] 5 ΡΥ ΡΟ ρα ΠῸπ ἈΡΘΡ ΓΘ ηλ5. Ἐὰ- 
μΔ Πα δὲ Θηΐπὶ ΠΟμηΪπΟ, Θὰ {185 Ἀ]ΠΙΟῈὶ 5 ΓΙ Οἵ ΠῚ 

ῬΓδοδρία δα πε, ΡΘῚ θὰ {τ 1Π 8115 Ἰοοἱβ γο]αϊὰ 

Ῥοιβρίσιιθ θχρίαπανθ. Οιια]θ δὲ {Π|πώ : 
ἕαπι ἢ 

ϑιιηΐς 

Τμοσαιγίταιίο υονῖς {]ιδεαιισος ἐπ σι. Ν 

5: Πρ] 1οἴτοι Ἰοχαπει5, 4ιοπιοίο 14 ΠΘυῚ ρου οι, 
ἴῃ ἅ]10 Ἰοοὺ ἀθοϊαγαϊ., οὰπὶ αἷΐ : ἤθπαϊίθ {τι 

νοϑοϊοιὶς, οἰ ἄαί6 οἰδεπιος γπάπι : ἔαοῖίο υοὐὶς 
«αὐοοιῖος, ηιιὶ τιοτὶ ϑθἰογαϑοιῖ, {Πιε5ατίσιεηε ποτὶ 
«ἀεΠιοϊοπίοπι ἵπὶ οιεἰὶς. ἘΠ σα]τα πα] δπιοά!ϊ ἃ}1ἃ. 

. ῬΙΒΟΙΡΌΪα5. ἰσῖταν ο5ῖ, τσ ἃ ἴρ5ο Ποιηΐπὸ 

αἰϊδοίμηιιβ, {αϊβα αὶ δα ΤΠ) πηϊ τι ἃοοθα τ, αϊ ΘᾺ πη 
βϑιαῖαν, πος δϑῖ, τ ΒΘ ΠΠΟΠ65 ᾿ρβιιι5. ἁὐιϊαΐ, 

ογθάαίαιιθ, ἃς δἱ οϑϑάϊας απ Τ)ομηΪπο, δὲ γϑϑὶ, δὲ 

πιθάϊοο, δὲ ἀοοίουῖ νθυ 15, ΟΡ 5ρ6 πη υἱΐο εοἴθυ- 

Ππ85, 446, δὶ προ ἴπ [5 ΡΘυ που, δίς 

βου ρίαπι οϑὲ : Ζ)ιοοναξ ἰαίζι αὐ δος, ιιῖὶ πὶ 56 

ογοαϊάεγαπί, “πάθος : δὲ σὸς πιατιοαῖὶς ἰπ 56Γ-- 

ποτιῈ τπθο, ὍΘΓΟ εἰϊςοϊριιϊ πιϑὶ οϑιϊς, δὲ σοσπο- 

φοοιῖς τογιαίοηι, εἰ τεγίας ἰἰνοτανὶξ θοὸς ; σῖπὸ 

ἀπ ῖο 1πι6 } 1 6 η5. Δ ηϊπδ5 ΠΠΘγταΐοηι, τὰ αν ἀπγὰ- 

γα] ητα ἀϊα 01} τυ γάπηϊάθ Πρ τὰ ΠῚ, ἀτιπὶ ἃ Ρθο- 
ἡ. οατουτιηλ ἀΟπιϊ πο ΠΠροναῖν: (με ἐπῖπι, ΠΕ], 

{μοῖι ρδοσαίπιηι, 5ογνιις 65 ρϑοοσαιίϊ, οἵ 51} πον εἰσ 
οοπάοπηπαίΐοπθ οοΠϑΕ 5. : Φαθη  πηοάιτιηι 
δἴϊαπι γα Ἰἀϊ: πο 5. Ῥα 5. ΑΙΡΟ5ΓΟ τι5.,. οἵμπὰ αἱξ τ 

Εἰιπι οπῖπι χιὶ ρϑοσαξιπι τιοπ πονῖξ, ρθοσαΐιιπι 

ΡΓῸ ποϑὶς ζδοῖϊ, κι τος ὁ ΠΠοογθπιι ἐιδεϊεα 1) εἰ 

ἐπι ἴρ5ο: δὲ γὰγϑαβ, δὲομί δππι ροτ' ἱπιο  οϊοπιΐαπι 

τπιΐιι5 ποπιϊπῖς, ροσοαίοτες σοτδίϊιεϊ διιτιΐ τπιιἱ{ἰ τ 

ἑΐα ΡῸΤ τιτιῖις οὐδαϊοτιίίαπι, 75 εϊ σοτιδ {6 {π|7' 

πιεῖ. ΟἿ ἀπῖθηι ογθἸ ΠΟΠλΪπο, 56 416 Ἰἀοπρϑιιηὶ 
Ἔχ ρου δά ἀοοθηάπμι, ἀϊδοας ορογίθι, ῬΥἸ Πλτ μη 

αυϊάθμι ἀθϑἰβίουο ἃ βθοσαΐο οὶ : ἀθϊμθ νθιῸ 
ἃ τ 4υδοιμηηιθ. βθοθάθγθ, απ ἃ οἰ θϊθπεῖα 
Τ)οπιῖπο ἀ δ) ᾽τα πα} 5 ΟἿ᾽ οατιβὰβ γϑίνα αι, δια πι- 

51 βρθοϊοβα 6586 ν᾽ ἀθδητν. ΕἸΘΪ ΘηΪπὶ ΠῸἢ μῸ- 
τοδί, αὐ 4] ρϑοσαίπιη ραῖγαϊ, ἀππὶ πὰ} 5. νἱτοο η6- 
δοΕ1|5. Πρ] ϊοαταν, ἀὰξ 46 στο θι5 ἃ νἱΐαπι πθοοϑ- 

5 115 501ΠἸ ΟἹ 15 δῖ, 5θυντιϑ 511 ΠΟΙ πὶ, πϑάπι ἀΪ- 

5ΟΙΡΌΪ5. 1Π15,. 4] πῸπ ῬΥΪῸ5. ἀἀοΙΘβοθπιὶ ἀἰϊχὶε, 

Κεπὶ, σθηιιθυθ πιθ, “υαπι ΡΥ ϑδοθρίσδοὲ τὶ θοπὰ 
διὰ νϑπάονοῖ, ἀαγθίχιιθ ρα ρουῖθιιβ. Τπ|ὺ πὸ ᾿ος 
«αϊάθαι ἀηῖδ ρυθοθρὶξ, σαδμι ἰΐὰ ᾿ρ56. ΘΟΠ [6555 

5 Τῦηιις ΜΙς. τὸν λύγον αὐτοῦ. 

ϑ. 

825 

Α 

ΒΑΘ ΜΆΑΟΝΙι. 

τῶν ἀλλαχοῦ περὶ τοῦ τοιούτου εἰρημένων προστά- 
γματος μνημονεῦσαι, ἵνα πρῶτον μὲν τὸ φρόνημα 
εὐάρεστον τῷ Θεῷ χατορθώσαντες, ἔπειτα δὲ τὴν 

πρέπουσαν χαὶ ἀναγχαίαν τάξιν φυλάξαντες, οὕτω 
-Ν - ᾿ χ - ᾿ ᾿ 5» ΄ 

του ουνατου, χατὰ σχοποὸν τῆς προς Θεὸν ευαρέστη- 

͵ - 

σεως, μὴ ἐχπέσωμεν. Σύνηθες γὰρ τῷ Κυρίῳ τὰ 
- ΕΝ ΥΡΕ ΓΝ “- - "» 

δριστικῶς που προσταχθέντα, διὰ τῶν ἐν ἄλλοις 

τόποις εἰρημένων, σαφῶς παρ το το, Ὡς τὸ, Θη- 

σαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐν ούραγον Ἁπλῶς γὰρ 

οὕτως τρῶν ἐνταῦθα, τὸ, πῶς, ἐν ἑτέρῳ τόπῳ σα- 

φηνίζει, λέγων: Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, χαὶ 

δότε ἐλεημοσύνην " ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ 

παλαιούμενα,, θησαυρὸν ἀνέχλειπτον ἐν τοῖς οὖρα- 

νοῖς. Καὶ πολλὰ ἄλλα δμοίως. 

Μαθητὴς υὑὲν οὖν τὐλ ὡς μανθάνομεν παρ’ 

αὐτοῦ τοῦ Κυρίου, πᾶς ὃ τῷ Κυρίῳ προσερχόμενος, 
ε 5.5 "" ς Εν, , ἀν Ἐν “ἃ 
ὥστε ἀχολουθεῖν αὐτῷ. τουτεστιν, ἀχουξιν τῶν λό- 

- ’ ΄ 

Ἴων αὐτοῦ πιστεύειν τε χαὶ πείθεσθαι αὐτῷ, ὡς 

Δεσπότη, χαὶ βασιλεῖ, χαὶ ἰατρῷ, χαὶ διδασχάλῳ 
“44, Ἷ Ὁ Ὁ μα ᾽ον ΄-Ὦ- -Ὁ- Γ , ἀι Ὁ Ξ51 

ἀληθείας, ἐπ᾽ ἐλπίδε ζωῆς αἰωνίου, χαὶ τοῦτο ἐὰν 
- Υ͂ τὰ 

μένη ἐν αὐτοῖς, καθὼς γέγραπται - ΓἜλεγεν οὖν πρὸς 
αὶ - 
ἐὰν ὑμεῖς 

" , πρυν, 5 Ὁ »ὕ 
τοὺς πεπιστευχοτὰς αὐτῷ Ἰουδαίους " 

» Ἐπΐὸ ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου 

. χαὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, χαὶ ἢ ἀλήθεια 

λευ τὐεδωςεὶ ὑμᾶς" ἐλευθερίαν, δηλονότι, ψυχῆς, 
9 “4ἷὁ΄ῥΝ ἣ -"Ἥ Γ 3. Ὁ ς 
ἀπὸ τὴς τοῦ διαδόλου πικρᾶς τυραννίδος, ἐν τῷ ῥυ- 

σθῆναι ἀπὸ τῆς τῶν ἁμαρτημάτων χαταδυναστείας" 
Ὅ Η͂ - ν ᾿ ες 7 Ν ὧλ ΝΡ Ἐς" 

γὰρ ποιῶν, φησὶ, τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι 

τῆς ἁμαρτίας, χαὶ τῆς χαταχρίσεως τοῦ θανάτου " 
᾿ ᾿ ΄Ὄ 9 75 “ ΠΣ ΤΥ ττς 3 

χαθὼς χαὶ παρέδωχεν ἥμῖν Παῦλος ὃ ἀπόστολος εἶ - 
πών: Τὸν ΑΝ Α ΨῈΞ ὸς ἜΞΡ ἴπ "ἢ (αδλὶ 

πών " Τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, ἁμαρτίαν ὑπὲρ 
μὰ - ε Ξ 

ἡμῶν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη 
ῷ τ ἐξ 

Θεοῦ ἐν αὐτῷ χαὶ πάλιν, Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς πα- 
ῃ ᾽, 

- -Ὡ ’ τὶ , 

ραχοῆς τοῦ ἐνὸς ἀνθρώπου, ἁμαρτωλοὶ χατεστάθη- 
ὑπο τας τ ΕΞ ΣΩ 

σὰν οἵ πολλοὶ, οὕτω διὰ τῆς ὑπαχοῖς τοῦ ἑνὸς, δί- 
΄ ς λ 7 σὰ δὲ Α ’ 

χαιοι χατασταθήσονται οἷ πολλοί. Τὸν δὲ πιστεύοντα 
ὩΣ ἘΞ 5 

τῷ Κυρίῳ, καὶ προσάγοντα ἑαυτὸν ἐπιτήδειον εἷς 

μαθητείαν, μανθάνειν δεῖ, πρῶτον μὲν ἀφίστασθαι 
Ν ᾿- [ ΕΣ ΝΑ Ὰ ᾿ “«Ψ' ᾿ 

παντὸς ἁυαρτήματος ἔπειτα δὲ χαὶ παντὸς ἀφέλ-- 

τῷ Κυ- 

ρίῳ εὐπειθείας, κἂν εὐλογοφανεῖς εἶναι δοχῶσιν. 

ΕΝ ἢ τὰν τ 
χοντος τῆς ὀφειλομένης χατὰ πολλοὺς λόγους 

, ΕΞ Ξ 
᾿Αδύνατον γὰρ. ἁμαρτίαν ποιοῦντα, ἣ ἐμπλεχόμε-- 

“- - , ᾿ “ἃ 

νον ταῖς τοῦ βίου τούτου πραγματείαις, ἢ ἐν φρον- 
τοῖς ὅτε τὸ ; Ἔ 

τίδι χαὶ αὐτῶν τῶν πρὸς τὸ ζὴν ἀναγχαίων, δουλεῦ- 
τι [-ὦ -" - ᾿ ΄ - » 
οὖχ ὅτι γε μαθητευθῆναι, τῷ Κυρίῳ τῷ οὐ 

: ΕἼΡΕ Ξ , ΕΞ ΜΕ", 
πρότερον εἰπόντι τῷ νεανίσχῳ , Δεῦρο, ἀχολούθει 

μοι, 
δοῦναι τοῖς 

σαι, 

πρὶν ἐντείλασθαι πωλῆσαι τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ 

πτωχοῖς. Ἂλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο προσέταξε, 

»  εἴοτος ἄπο ΡΥ μ. Εδῖεὶ μένητε. 



»" 
πρὶν ὁμολογῆσαι αὐτὸν, ὅτι Ἱ αὔτα πάντα ἐφύλαξα. 

Ὁ γὰρ “μήπω λαθὼν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημά- 
των, χαὶ χαθαρισθεὶς ἀπὸ τούτων ἐν τῷ αἴματι τοῦ 

Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, δουλεύων δὲ τῷ δια- 
θόλῳ, χαὶ κρατούμενος ὑπὸ τῆς ἐνοιχούσης αὐτῷ 

ἁμαρτίας, ἀδυνάτως ἔχει δουλεῦσαι τῷ Κυρίῳ, τῷ 
ἀπαράδατον ἀπόφασιν δεδωχότι, ἐν τῷ εἰπεῖν - Ὃ 
ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας " ὃ 

δὲ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας οὐ μένει ἐν τῇ οἰκία. Μαρ- 
τυρεῖ δὲ καὶ ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν Παῦλος, γράψας" ὃ 

δὲ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθερός ἐστιν ἀπὸ τῆς 

δικαιοσύνης. Καὶ πάλιν ὁ Κύριός φησιν " Οὐδεὶς δύ- 

ναται δυσὶ χυρίοις δουλεύειν, χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ 

ἔδειξε δι’ ὧν ἐδίδαξεν δριστικῶς χαὶ πολυτρόπως, 

ὅτι οὔτε οἱ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαίων ἑαυτοῖς με- 
ριμνᾷᾶν ἀνεχόμενοι, δουλεύειν Θεῷ δύνανται, οὐχ 
ὅτι γε ᾿ μαθητευθῆναι. Ὅθεν ἔμαθεν ὃ ἀπόστολος 

πλατύτερον θεωρήσας εἰπεῖν - Τίς μετοχὴ δικαιοσύνη 
καὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίς χοινωνία φωτὶ πρὸς σχότος: τίς 

δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τίς μερὶς 

πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγχατάθεσις ναῷ 
Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; Καὶ πάλιν δριστιχῶς - Ἢ σὰρξ 
ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα χατὰ 
τῆς σαρχός. Ἡ αὔτα δὲ ἀντίχειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ 

ἂν θέλητε, ταῦτα ποιῆτε. " "τι δὲ ἐντρεπτικώτερον 

ἡμῖν παραδιδοὺς, τί εἶπε, μνημονεύσωμεν. Οἴδα-- 
μὲν γὰρ, ὅτι ὃ νόμος πνευματιχός ἐστιν" ἐγὼ δὲ 
σαρχιχός εἶμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. Ὃ 

γὰρ χατεργάζομαι, οὐ γινώσχω" οὐ γὰρ ὃ θέλω 
ἀγαθὸν, τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾽ ὃ μισῶ χαχὸν, τοῦτο 

ποιῶ. Εἰ δὲ ὃ οὐ θέλω ἐγὼ, τοῦτο ποιῶ, σύμφημι 
τῷ νόμῳ, ὅτι χαλός. Νυνὶ δὲ οὐχέτι ἐγὼ χατεργά- 
ζομαι αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἢ οἰχοῦσα ἐν ἐυοὶ ἁμαρτία. Καὶ 
τοῦτο αὐτὸ τὸ θεώρημα διὰ πλειόνων ἐπεξεργασά-- 
μένος, ὅτι ἀδύνατον τὸν χρατούμενον ὑπὸ ἁμαρτίας 

δουλεύειν τῷ Κυρίῳ, φανερῶς ὑποδειχνύει ἡμῖν 
τὸν λυτρούμενον ἡμᾶς ἐχ τῆς τοιαύτης τυραννίδος 

ἐν τῷ εἰπεῖν" Γαλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, τίς με 

δύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου ; ὐχα- 
ριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 
Καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐπάγει, Οὐδὲν ἄρα νῦν χατάχριμα 
τοῖς ἐν Χριστῷ " Ἰησοῦ, μὴ χατὰ σάρχα περιπα- καὶ 
τοῦσιν. 

ΝῚ - ἜΧΨ. ᾽’ 9 , ᾿ Καὶ διὰ τῶν ἐν ἑτέρῳ τόπῳ εἰρημένων τὴν με- 
, δι »-, Δα, ταν ἐς 

γάλην τῆς φιλανθρωπίας χάριν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς 
5 ᾿ - χ΄ ΨΡῚ «νυ “ 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, 

ς« Οὐάϊοο5 ἄτο μήπω λαξών. ἘΔ μὴ λαθών. 
Ἃ Απεϊχαϊ ὑὸς ΠῚ μαθητεύειν. ἘΔΙῚ μαθητευθῆμαι,, 
« (ἰοεΐοι5 ἄπο ὅτι δὲ, 

ὉΠ ΒΑΡΤΙΒΜΟ 1ΠΙΒΕΙ 1. 889 
5861 : “ωὸ οπιπῖα οιςιοεϊνί, Οὐἱἱ οπὶπι ποπάϊαπι ΠΡ. ν. 20, 

νϑηΐαπι ῬΘοσατΟν πὶ σΟΠβο υαπι5. 651, Π6Ὸ ἃ} 115 

Ῥυνραῖιθ. δὲ ἴῃ βαπριΐπο ΠΟΠ πὶ ποϑιγὶ {16 5ιὶ 

Ομ γι, οὶ βουνῖς ἀϊαθοϊο, οἱ α]ν ᾿ππαθ τα πίο τπ 

56 Ῥϑοραῖο ἀδεϊποίιν, ΠΟ ροίοϑι Ποπλΐηο βοῦν το, 

4υἱ βοπιθηείαπι 514 Ὁ, ΠΘῖὶ ργοτα] 1, οαπ ΕἸΧΙΕ: Ομ ὕοαι. 8. 3η. 

[αοῖξ μεσοαζπινι, 5ογνιι5 ὁ5ι ρεσσαίϊ : 5ΘΥψιι5 ΨΈΓΟ 

Ρέοοαῖὶ ποτὶ τπαποῖ ἐπὶ ἄοπιο Τοβίαϊαν πος ἰάθη 

οἱ φαὶ ἴῃ Ομ ῖϑίο Ἰουο!ναιαν Ραμ] 5, οἴμπὴ ΒΟΥ 1: 
Οὐ γΟΥῸ 56 ΥΥΤΙ5 δ5ὲ ρϑοσαι, ΠΟΥ δδὲ ἃ Ππ|5ε{π|α, 

Ἐπ Ἰΐουαιπι Ποπΐπιι5 ἀἴοῖς : δίεπιο ροίοεὶ «ἰμονιις 
ἀἰοπιϊτιὶς σογνίτο, εἴς. Ἐκ 115 ἀυ Το Πι 1185 ὈΡΘῸΣ 

οἱ [τι56 ἀσοιῖξ, οϑίθπα ει, αὶ ἀ6 πο θτι5 510] αὐ υἱ- 

νοπά πὶ ΠρΟΘσϑα 5. ΔΏΧΙΪ δι1πἴ. 605 ΠΟ 56γνῸ5 

αυϊάθηι Τ)6ὶ 6556 ροϑ5θ, πϑάπηι ἀϊβοῖρυ]οβ. {πῶ 
γΘ ΔΉ Ρ  πι5 σοπδι ἀογαῖα, ἀἸἀἸοῖ ΑἸ ροβίο 5 ἀΐοθνὸ : 
Οιίώ γμαγιϊοίραιῖο γ5ι{{ οαπὶ ἱπιψαϊαίο 9 ἀμὶ 

4ιι βοοϊοίας ἱιοὶς αὐ ἰοποῦγας ἢ σι ἀίεπι Θοτι- 

νεπίϊο Οἠγιοιὶ αὐ Βεἰία! ἢ ἀπ χα ρατς Παεϊὲ 
οπι ἐπ{εἰϊ Ὁ ψιιὶ αἰιίθπι σοτιθπστις ἰθταρῖο 7) εὶ 
εὐπὶι ἑάοϊϊς ἢ ΑΘ Ὑυϑιι5. ἀθἤπῖθ αἱῦ: Οαγο δοπ- 
ἐμρίξοϊε αεἰνογϑιις δρίγίτπὶ Σ ορίγίτπις ὑόγοὸ αὐ- 
γΘΓοτς σανπθπι. Πα οπῖπι οἱνὶ ἱπινίοθηιν αεἰνοτ-- 

σαπίιιτ,, τὶ τιον ψι οιιπιή τι τες, {ἰώ ἐαοϊαιϊς. 
Αἴφαθ ἄμε δεαπι τπθάο δὰ ριιάογοπι ἱποιιίθη - 

ἄπιηι ριον ἀοοθηβ. πο5, σὰ ἀἰχθυῖτ, γοίθνα-- 
Πλ115, ιϑοίπιι5. Θπῖπι, ἰμαϊ, μία ἰδα οριγιμαϊὶς 
ἐπί : 660 αἰίοπι σαγτιαἰϊς σπὶ, σϑπιπιεαίιι5 σι 

56 Ῥέσοαίο. Οὐπιοεΐ Θτεῖπι ΟρΘΓΟΙ, τιοτι ἐπιοἰἶρο ᾿ ποτὶ 

Α ὁπῖπι ψιιοί σοἷο Ρνοπιιπὶ, ἰιος ἀϑ0 : 56 φιιοε οὐὲ 

ηξαΐμπι, ἐπα αοῖο. δὲ ἀμίθπι ψιιοι ποῖο θρο, 
ἐπι Γαοῖο, οοπδοπίϊο ἰθαὶ, φιιοτίίαπι ὕοόπα δεῖ. 

ιιπιο ϑετῸ τῖοτὶ απὶ 50 ΘρΡΘΓῸΟΤ ἐϊἐμά, σοα χιοά 
λμανῖιαϊ ἐπι πιὸ ρεεοαίτιηι. Ἐκ αὶ παπὸ ᾿ρϑᾶπι ΘΟ - 
τοπυρ] ΠΟ πθ πὶ. Ρ] Εν θιι5. ᾿Ουβθιιῖι5. οδὲ, φαοά 
[Ἰουὶ ποῦ ροϑϑὶτ, αὐ ποηιο ἰπ 4π0 ρϑοοαίιαι 40- 

πϊπαῖαν, ἐ)ομἶπο βου ν]αϊ, τηδηϊθϑίθ πο 5. σοπ]-- 

πιο ηβίγαι θα, 41 ΠῸ5. Ἔχ δ] δηοαϊ ἐγγαπηϊθ 

Θχθπηῖτ, οαπὶ ἀἰοῖς : 7 οί ὁ5ὸ ἤοπιο, ψιιῖς τὸ οιι. 7." 

ἐἱνογανὶι δ σογρονδ τπογίϊς ἐμ) Ὁ Οταῖϊας ΡΟΣ 

1060 μὸν «]65ιιπὶ Οἠγίσιπι 1) οπιΐπιιι τιοϑίγιεπι. 

Ποπι.θ6.50. 

δίαιιν, 6. 
τή. 

2. Ὅον. δ. 
τή. ---ιὸ. 

Θαὶ. 5.1η. 

ἤσουν. 7. τή. 

ή. 

Ἐπ ραυὶο ροβὲ αἰαῖ: Νύλμὶ ὀρσοὸ πιιπο ἀαπιπαίῖο-- Πίονι, 8. τ. 
πῖς ὁδὶ ἐξ ἡιιὶ διε ἐπ ΟΠγισίο ὕθ5τιι, αὶ ποῖ 56- 

οἰπιάτιπι σασιιθηι απιδιϊαπῖ. 

3. Οὐξΐπριϊαμι Οχ 115 4τι5. ἅ}10 π᾿ ἸΙοοὸ ἀϊοία 
50, Πηᾶ σαὶ ΠΟΘΙ τ 8115 [οἱ θοποίϊοί απ, ρου 
ἱποαγπαϊοποαι Ομ πὶ ποϑίχὶ 165ιῖ ΟΠ γΙβεὶ οο]]ὰ-- 

ἃ δῖο ἀπιϊαυὶ ἱγὸ5 Πρ γῖ. ἘΘ1Ὶ ἐν Χριστῷ ἴησοῦ τοῖς 

μὴ κατὰ σάρχα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ χατὰ τὸ πνεῦμα, χαί, 



δ0ὺ ἈΡΡΕΈΝΡΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

Σ ἌΝ ΟΣ ες ᾿ 
σομ. 5.19. τχγῃ; Ρᾶ]άᾶπι οϑίθπει [15 ψΘΥθῖ5 : δέος θπῖπη ΡῸΓ 

. ον. 5 

21 

λαιιλι. τθ, 
24. 

Δ͵αΐξιι, 26, 
2ὅ 

Ἐμ]ιο5. 5.2. 

ααϊ-.3. 13. 

πο. 8.22 

ἱπιονοεϊοτιίζαιι τιτυῖτι5 Ἰιοπεϊτιὶς ροοοαίο᾽) 5 σοτιδίϊς- 

{μἰὶ σαιτεῖ πιτιϊεὶ, ἴα οἰ ρει οὐεαϊοηείαπι ἱπῖπι5 

75 εοποίοπία πιμἵιὶ. ἘΠ᾿ ΑἸἸΡῚ οΟπϑ ἀθυὰ ἢ 5 

Ῥεῖ ἴῃ Ομ ῖϑίο θο πὶ σηϊταῖθ ΠῚ}, θα! 116. ΠΔ 615 «αἀ- 

τα ΓΑ 161, Αἰΐ : ΓΝ ἐπῖπι τὶ ρεσοαίιιπι πιο} 

πον τ, ργὸ ποῦὶς ροοσαίμπι [δ οῖλ, τι τιος ἐ[}} ογο- 

γητιτ" [δ ε{{ἰω 71) οὶ ἐπ ἴρ5ο. Θνμηῖηο ΙΒΊΓα1 ΠΘΟΘ586 

δϑῖ ἴππὶ δχ ἀἸοι15,. {πππὴ ΟΧ 51 ]Π|0015. ἸΟΟΙ5 Πἰϑὶ 

14 Π 116} σΥ ἈΠ πὶ [6] 51150 6 ΡΟ. Ὶ Π1115, ΡΡΙΠΊ ΠῚ 1|06- 

ΤᾺ 05. ἃ}0 πιθοῦ] ἀἴα 0 }1, 4αὶ Πομλῖπθη μ6ο- 
φάτο πα ποίραζιπ α( πιὰ] ἀ1188 πο π΄ νᾺΠ ᾿πάποῖς, 

ἀοϊπθ ἀπυιη θη 16... Ρμοβίθα πᾶ π) Ὁ ῬΘ5Θ ΠΙᾺ 
Ομμηΐα οἱ βθίρϑιπι ἀΡΠοσαν θυ, ἀἴαπθ ἃ νἱτα 
δ 10 γϑοθβϑθυῖι, ἀἰβοι ρα]τιι ΠθΡὶ Τ)ομ 11, ΦΉ Θη- 

ἀἀιποάπιῃ ἀἰχὶς ᾿ρ0586 : δὲ φειῖς σϑπὶϊ αὐ πιθ, αὖ- 

γιδϑεὶ σθηιοίζρϑιιη, οἱ ἐοἰ ἰαξ ογιο θῖν διιαηι; οἱ 56- 

φιιαιατ τι, ἢΟῸ δϑῖ, (ἰδ ρΌ] 15. Πλθτ5 41. (δοῖο- 

γιὰ πος ἰάθη ἴῃ Το Εν Δηρ6]10, οἰ] 5. ν θυ 
πασπ τλθ]1τὺ ροϑὶ γϑίδυθιηιιθ, [ἀ{π|5, ΟΙΥ]ΠΒ 6 δὲ 

5 σὨἸΠοΔΠΕἶπ5. {Ρἀ11. ΤΑ]ΘΡ Δ Πλ, ἀυι 6 ΠῚ ΟΠῚΠΘ5. ἃ 

τ} ρϑοσαῖονιμν. τηλ]οῖα. , ποῖαι. ΟΡ Ἰη}115, 

δνάτα Ποῖ, {δ 658 ΡῈ. πΠΙ ΘΠ ται} ᾿ρ5 185 ΕἼΠΠειπ 
Τθοιαίπιι ποδί ἢ ϑα) ΟΡ Ἰδιιι πη], αὶ Εἰχὶ : 
Πὲς ὁδὶ βατιϑτιιὶς πιϑῖι5 τπιονὶ οδξαπιθτίϊ, σαὶ ρΓῸ 

πυιεἰς ἐγ[ιιπἀἰδίτιτο ἴτὶ τ οπιϊ5δἱοποιπ ροοσαίογμηι. 

564 οἱ Αροβίο]ιιϑ ἰ4θ πὶ ἰοϑία τα... ΟΠ 501}, 

παηὸ “υϊάθηι, 1)11|5 116 τος πιπείιο., οἱομε οὲ (Πιγὶ- 

δίς ἀἰϊοαὶϊ πος, ἐὲ τα αι ςθηιοιίρσιιηι οὐ αιῖο-- 

πόηὶ οἱ ᾿ιοςίϊάπι 1260 Σ πὰπο νοο, (γί ϑιι5 τιο 5 

τϑιοηιὶλ ὁ πιαϊοίζοίο Ἰοσὶς ; οἱ ἃ]1ὰ 6] υ546 πη σ6- 
ΠΟΡῚ5 πη] τὰ. Οὐ Ἰσιταν δῖα [ΟΡ νΘηϊὰ ρϑοοὰ- 

τον), ταπο ἀοοὶρὶε πόηιο ΠΠθουταΐθηι ἃ ρθοσαῖο, 

Δ 60 4] π05 γϑάθη 1651 ΟΠνίϑίο Πομηηο. πο- 
5{ΠῸ ΠῚ Ροβϑὶε δ γϑυθιιηὶ ἀοορίρνο. Νοοάϊιηι ἴα πὸ 

«αϊδρίαμι. αἀἰσπιθ. ἐδὲ (αὶ δοαιιαῖι" ΠΡ ΟΠΉΪΠ11ΠῚ 

(του πος ἀϊοο), 411 πῸπ ῬΥΐτ5. Διο] Θβοθηιὶ 41-- 
χὶς, ΚΖ, ἐπὶ, 5οη μοῦ πιθ, αυδπὶ αἰχίβϑοι, ΚΖ ὁπ 

μι ἰιαϑος, εἰ ἐα ρμαμρογίνιις. Ἰτλο πὸ ᾿οο 41-- 

ἤδη ἀπο ρυοθρῖϊ, 481 56 ἃ}0 ΟΠ ΠΪ ἔλα ΠΒΡΡΘ5- 

5106 Ῥιυι ιν) 6556 ΘΟΠ [655115 Θϑϑϑῖ, ἀἸθθη8, [δ οῖθ56 

56 ΟΠ] ηΐὰ ατι85 ΓΠΘΥΔΏΣ ἃ ΠΟ ΉΪπΠῸ ἀἰοῖα, Οἰιαηη-- 
ΟΌΥΘ πὰ δὰ ἴῃ γῸ δἴ]α Π ΟΥ̓ ἀπ 6 ΠῚ 5θ νὰ 6 Πϑοθϑβα- 

τππὶ οϑῖ. ΝΟΩ ἀπῖθη Θὰ [ΔΠΓΙ ΠῚ, 4185 “τιον 5 

τποάο Ππαβθθιηῖι5, οἵ αι ἃ Ὑ]ϊαᾶ5 ὈΒ ἢ ΠΘΟοσβασία 
515) ΘΟΠΓΘΠΊ ΠΟΙ ἀΟΟΘΠΕ : 566 δὰ διἰαπὶ πὰ ἀο 27 

οἴΠεῖα, 4185 τππὶ 1666 ἔπ πὶ Παϊαγα [Π16} ΠῸΒ 5[α- 

» Τ]πιι5. Ν5. 

τὐς δυναστείας. 

εἴ δὶ τῆς χαταδυνασ . ΑΝ ἄτι 

5. ΒΑΒΙΠΙῚ ΜΑΘΟΝΙ. 

ἰ-ο 

Α 

σαφῶς παρίστησιν, εἰπών " Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς 

παραχοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ χατεστά- 

θησαν οἵ πολλοὶ, οὕτω χαὶ διὰ τῆς ὑπαχοῆς τοῦ 

ἑνὸς δίκαιοι χατασταθήσονται οἱ πολλοί. ᾿Εν ἑτέρῳ 

δὲ τόπῳ θαυμασιωτέραν θεωρῶν. τὴν ἐν Χριστῷ 

φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ, φησί: Τὸν γὰρ μὴ γνόντα 
ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς 

γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ᾿Ανάγχη οὖν 

πᾶσα ἔχ τε τῶν ψνημονευθέντων χαὶ τῶν ὁμοίων, 

εἴγε μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐδεξάμεθα, ῥυ- 

σθῆναι πρῶτον τῆς " δυναστείας τοῦ διχδόλου, ἐνά- 

γοντος τὸν ὕφ᾽ ἁμαρτίας χρατούμενον ἐφ᾽ ἃ υἡ 

βούλεται χαχὰ, καὶ τότε ἀπαρνησάμενον πάντα τὰ 

παρόντα, χαὶ ἑαυτὸν, τῆς τε προσπαθείας τοῦ ζῆν 

ἀναγωρήσαντα, μαθητευθῆναι τῷ Κυρίῳ, χαθὼς 

αὐτὸς εἶπεν - Εἰ τις ἔρχεται πρός με, ἀπαρνησάσθω 

ἑαυτὸν, χαὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, καὶ ἀχολου-- 

θείτω μοι, ὅπερ ἐστὶ, μαθητής μου “ γινέσθω. Τὸ δὲ 
αὐτὸ πλατύτερον χαὶ ἀποδευχτυκώτερον χαὶ ἀποφαν- 

τικώτερον. παραδίδωσιν ἐ ἐν τῷ χατὰ Λοῦχαν Εὐαγ- 

γελίῳ, οὗ μνημονεύσομεν ἢ μετ᾽ ὀλίγα. Λυτρούμεθα 
ΡΝ 

πᾶντες τῆς τοιαύτης τῶν ἁμαρτιῶν ὙΠ θοὸς. Ξ 

οἵ π ἰστεύοντες, τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ διὰ τοῦ μο- 

γογενοῦς αὐτοὺ Υἱοῦ τοῦ Κυρίου" ἡμῶν᾽ Τησοῦ Χρι- 

στοῦ εἰπόντος, Τοῦτό βου ἐστὶ τὸ αἷμα, τὸ τῆς 

χαινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐχχυνόμενον εἷς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν " μαρτυροῦντος δὲ καὶ τοῦ ἀποστό- 
λου δι᾿ ὧν γράφει, ποτὲ μέν “᾿Αγαπᾶτε ἀλλήλους 

χαθὼς καὶ ὃ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ παρέδωκεν 

ἑαυτὸν προσφορὰν χαὶ θυσίαν τῷ Θεῷ" ποτὲ δὲ, 
᾿ μὰ ἐπ , δὲ 

Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐχ τῆς κατάρας τοῦ γό- 
᾿ " - σ ΚΥ σῶν ΤΑ, μου" χαὶ πολλὰ τοιαῦτα. “Ὅταν οὖν δοθῇ ἄφεσις 

δ Ὁ γ᾿ ῃ δά ν ᾿ 
τῶν ἁμαρτημάτων, τότε λαμδάνει ὃ ἄνθρωπος τὴν 
- - 3 ἂν -.Ξ 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐλευθερίαν παρὰ τοῦ ἐξαγορά- 

πόντιον παλο", ὦ αν πόθδμν 
σαντος ἡμᾶς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, εἰς 

δε ξς μὰν ἜΡΕΡ ὑπ ἐς 
τὸ δύνασθαι προσελθεῖν τῷ λόγῳ. Καὶ τότε οὔπω 
ἊΝ ἜΣ ΠΣ ΕΟ ΉΤΝ ἫΡ Ὁ , 

τίς ἐστιν ἄξιος ἀχολουθῆσα! τῷ Κυρίῳ (πάλιν λέγω), 

οὗ πρότερον εἰπόντι τῷ νεανίσχῳ, Δεῦρο, ἀκολούθει 

μοι, πρὶν εἰπεῖν, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ 

Ἂλλ᾽ οὐδὲ 

λογῆσαι αὐτὸν, χαθαρεύειν 

δὸς πτωχοῖς. τοῦτο προσέταξε, πρὶν ὅμο- 

πάσης παραδάσεως, τῷ 

εἰπεῖν πεποιηκέναι πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰρη- 
Ὥ ΤΥ νος τς ΕΣ: 

μένα. Ὡς χαὶ ἐν τούτῳ τὴν τάξιν φυλάττεσθαι 
Ὰ ; ΝΣ ᾿ τς 
ἀναγκαῖον. Οὐ μόνον δὲ ὑπαρχόντων, χαὶ τῶν 

ἀναγκαίων πρὸς τὸ ζῆν χαταφρονεῖν διδασχόμεθα, 
ΕΣ Υ Ἁ Ὁ δ 9᾿ 7 ,ὔ , 

ἀλλὰ χαὶ τῶν πρὸς ἀλλήλους νενομ'σμένων χατά τε 
; ἌΡΗ; ; κι 

νόμον χαὶ φύσιν διχαίων χαθηχόντων ὑπερφρονεῖν 

οΨοίογος πὸ Πνὶ γινέσθω, ἘΔΙῚ γενέσθω. ΜοῸΧχ 

πἴηιϊις Νῇς, ὃ μνυυιονεύσομιεν. ΑἸ ἄπο ὧν μνγμι. 



ὈΕ 

5 διδασχόμεθα, τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ 
εἰπόντος " Ὃ ἀγαπῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ, 

οὐχ ἔστι ὯΝ ἄξιος" ὁμοίως καὶ περὶ τῶν λοιπῶν τῶν 

ἐγγυτάτων " οἰκείων, δῆλον δὲ, ὅτι πολὺ πρότερον 
τῶν ποῤῥωτέρω χαὶ ξένων τῆς πίστεως. Οἷς ἐπάγει" 

Ὃς οὗ λαυδάνει τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, χαὶ ἀχολουθεῖ 

ὀπίσω μου, οὐχ ἔστι μου ἄξιος. “Ὅπερ κατορθώσας 

ὃ ἀπόστολος, εἰς ἡμετέραν διδασχαλίαν γράφει 3 

᾿Εγὼ τῷ χόσμῳ ἐσταύρωμαι, καὶ ὃ κόσμος ἐμοί. Δῶ 
᾿ δὲ οὐχέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ ὃ Χριστός. 

. 

ιν δὲ τοῦ Κυρίου ἐστὶ ̓ πενημιονεῦσαι , εἰπόντος 

νον ἑχάστῳ " τῷ μὲν εἰπόντι, ᾿Ἐπίτρε- 

αν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν, χαὶ ὕαψαι τὸν πατέρα 
μου" Ἄφες τοὺς νεχροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεχροὺς, 

σὺ δὲ ἀπελθὼν, διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" 
τῷ δὲ εἰπόντι, πὐπισρθ μῦν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν, 

καὶ «συντάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶχόν δου, ἐπιπλη- 

χτιχώτερον καὶ μετὰ ἀπειλῆς σφοδροτέρας. Εἶπε 

γάρ᾽ Οὐδεὶς τὴν χεῖρα θεὶς ἐπ’ ἄροτρον, καὶ στρα- 

φεὶς εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ. Οὕτω καὶ τὸ πρὸς ὀλίγον ἀναδολὴν ἐμ.- αὶ 

ποιοῦν τὴ ὀφειλομένη τῷ Κυρίῳ ἀμετεωρίστῳ ὕπα- 
χοῦ καθῆχον ἀνθρώπινον, κἂν δοχῇ εὔλογον εἶναι, 
ἀλλότριόν ἐστι τοῦ θέλοντος “μαθητευθῆναι τῷ Κυ- 

, ᾿ 3 “Ὃς , ν» ΄ ’, 
ρίῳ, χαὶ ἀπειλῆς δεινοτέρας ἄξιον. Καθολιχώτερον 

δὲ νομοθετεῖ λέγων " Εἴ τις ἔρχεται πρός με, ἀπαρ- 
νησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, 
χαὶ ἀχολουθείτω μοι. ᾿ὰν δὲ ἔλθωμεν εἰς μνήμην 
τῶν ὑπὸ τοῦ Κυρίου Γεϊρημένων πρὸς τὸν εἰπόντα᾽ 

Μαχάριος ὃς φάγεται δ ἄρτον ἐν τῇ βασιλεία τοῦ 
- , ΕῚ Ὁ 

Θεοῦ: φοδερώτερον χρίμα ὀργῆς χαὶ ἀποτομίας 
, ᾿ “» 

μανθάνομεν, χαὶ πάσης ἐλπίδος ἀγαθῆς ἀπαλλο- 
τριοῦν τοὺς τοιούτους. Λέγει δὲ οὕτως "Ανθρωπός ἢ 

τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, χαὶ ἐχάλεσε πολλούς. 

Καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὑτοῦ τῇ ὥρα τοῦ δείπνου, 

εἰπεῖν τοῖς χεχλημένοις᾽ ἔρχεσθε; ὅτι ἤδη ἕτοιμα 

ἐστι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι 
πάντες, Ὃ πρῶτος εἶπεν᾽ ἀγρὸν ἠγόρασα, χαὶ ἔχω 
ἀνάγχην ἐξελθεῖν, χαὶ ἰδεῖν αὐτόν ᾿ ἐρωτῷ σε, ἔχε 
με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε᾽ ζεύγη βοῶν ἠγό- 

α Ἀπιϊχυΐ ἄπο ΠΠτὶ ὑπερφρονεῖν παιδευόμεθα, 

ν» Ἐδ1ὶ τῶν ἐγγυτάτων. ΑΥ Μϑ85. ἔγτο5 τῶν ἐχείνων ἐγ- 

τάτων εἰχείων. Νοίαθο αιιαβὶ ρα τουοηβ, νόσοπὶ ἐγ- 

αὐτάτων νἱ Δ ογὶ μνοβίξαπι ἷο {556 ᾿γὼ ἐγγυτάτω. 

ς ΠΙυΩ͂, εἰπόντος χατὰ πρόσωον ἐχάστῳ, αὶ τιπϊοιεῖς 

ψιι6 ἐπ [αοΐεπι εἰϊαϊε, ἴτὰ ἀσοὶρὶ ὁροτίοι : Θοά 1)0- 

χπΐπιιβ ἀπὶ ἰνοτηΐπὶ ἴῃ [ἀοΐοτη αἰχὶ!, ἰἃ οπιπίθιι5 ἴῃ 

{ποΐοιτι αἰἰχίδδο ρα! τ] τι5 ὁπ. 

ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΙΒΕΚ 1. 891] 

θ11τὰ ϑυιπῖ, ἀϑρογπανὶ «ἰἰβοὶπλιι8, οι η0. ΠΟΒΕῸ 

Τόσϑι ΟἸινίσίο ἐϊσθηῖο : Ομὶ ἀπιαΐξ μαΐγοπι ἀμί 

πιαίνοπὶ διργα πιθ, ποτὶ ὁδὶ πιὸ εἰἴρβπιις : ἀιοά 51- 

ΠΝ ΠΠ τον οἵ (6 το] αι}5. ᾿π 16 Π ποθ απ δῖ, 4] πὸ- 
υ»ἱδ 51π0 ργοχπιΐ, ΟἹ δἰπο ἀν] ῖο, λυ] 1 πη 65 ἐδ 

ΑἸϊοηἶ5, ἀθ ἴδιο, 4 ἃ Πάο ρογοστῖηὶ διιηῖ, Οἱΐ- 

λὺ5. δα πσῖς - Ομ σιοτὲ ἀοοίρίι ὀγιο πε 5 αΠ| 
δἰ σθηιίλι πιὸ, τιοτὶ ὁ5ὲ πὶ εἰϊδηιις  αυοά δ 
Ρ αϑίανοι Αροϑίο]υϑ, ἴτὰ ἀὦ πο5. θυ Ἰθπ 05 5ου]- 

υἱὲ : Εροὸ πιιπάο ογιιοί ἴχτιδ διιηι.,. οἰ πιιιτιεῖπι 5 
πεϊιὶ. ΤΓῖνο ατιΐοτη, [απὶ τιοτὶ 650. : οἷν ὍΘΓῸ ἐπ 

πὸ ΟἸενίϑίιις. 

ἡ. Ἀπγϑιι5. ἀπ τθπὶ ΠΟΠΪπἰ ΠΟΙ  Πἶδ56. Ππναΐ, 
4 ππϊουίαιθ ἴῃ [ἀοῖθπλ, 411 αυϊάθμη. ἀϊοθηιὶ, 
Ῥεγπιῖτιο πεϊ]εὶ ργίμιίην αὐτο, οἱ σοροὶ ἧσο μα- 

ἐγόπι ποιεῖ, αἰΐ : δὲπο εἰ πιογ εἰ ϑοροίϊαπί ΠΟΤ 

{πο 5 διίος ᾿ 1 ὍΟΓῸ αὐίθπς, ἀτιπιίϊα ΤΘΘ ΤΠ αῖη 

Τεὶ : αἰϊϊ νοῦὸ «οἱ ἀΐχογαι : Ῥεγπιείο παϊ]ιὶ 
γγΐμς αὐ αϑόαηι, οἱ εἰϊδροπαπι τὸς ἐἰοπιὶ πιθῶ, 

ΘΟΥΘΥΪΠ5. Οἵ ΟἸΠΠῚ ΘΟΠῚΠΙΪΠΔΠΟΠΘ νΟΠΘΠΊΘΠΕΟΥΘ 

γοϑροπάϊε, Ὀϊχὶς νἱάο!ίοοι - δίόηιο αὐμπιονοη5 

πιαπιιη αἰ αγαίτιηι, δ᾽ σΟπν Υσιι ΤΘΙΤῸ, ἀρέτι5 

ὁδὶ τόρπο ])εῖ. Αάθο Ἰνππιαπιι ΟΠ] Π6 Οἰοἴτι πη, 

«πο νοὶ τποάϊοαην. αἰ απ] οπθι. {ι5Ὶ ΟΠ  ἸΘπ τα. 
Ἰ)οπλΐπο ἀοἶτα ἰοῦ, οιϊατηδὶ πη θϑίι ΠῚ 6556 

νἰἀοαταν, ἃ] Ἰοπαμ ὁ51 ἃ} 60, «αὶ νὰ] 6556 αἴδοῖ-- 

ΡῬύΠι5. Τλοπηϊ πὶ, πα ἴβαιιθ βοράν ον θιι5. αἰ σθαι 
μαθοῖαν, Ομ ρα ἴπι5. αὐῦθιι «ἰθοουηἶ , οὐιπὶ ἀἸοϊῖ : 
δὲ φιιὶς πυϑηῖν αὐ πιὸ, αὐπόϑεὶ σϑηιοι μι, εἴ 

(οἶϊαι ογοόπι διίάπι, δἰ φϑηιαίι πη δ. Ουοά οἱ 

γον ΟΟΘι5. πὶ ΠΠΘΠΠΟΥ Δ ΠῚ γΘΡΡα ΤλοτηΪη] ἃ αι 
4υἱ ἀἰκῖς, δϑαίις ψιῖὶ ἐοπιθαϊε ραπίθηι ἐπι ΓΟΒπῸ 

1)εἰ; αἀἰδοῖϊμηιι5. Πα σἿ5 πονιοπάιπι ᾿γὼ ἂς βονουῖ- 

τα 5. Κα ἀἸοῖτι), δὲ πο ο]αβαιοάὶ Ποπλΐπθ5. ἃ 
οπιπὶ θοπὰ 506. ρα] οποῖ. Ττὰ ἀπτοπὶ ἸΟαι τι" : 
Ποπιο ψαίάαηι [δοῖϊ ἐαπάαπὶ πάσπαπι, εἴ υοσανῖῖ 

χπμῖιος. Εἰ’ πιῖδῖε σέγνιπι σιηι ἰογ οι, 

ιὶ αἱοονοὶ ἱπενἐαἰἷς : ὁπ, φεῖα ἤαια μαγαία 

πὶ οπιπία. {71 σωρογιπΐ Θχοιιϑάγ δ 56 ἤπιε 

οπιτιθς. Ῥείπιις εἴαὶ! : ΤΠΠ}απὶ οπιὶ, δὲ προθςδο 

ταϊδιὶ οςὶ οαῖγο, οἱ υἱάογο ἐἰζίιι  γορο (6, παϑὸ 

πιὸ ὀαοιιδαίμπι. Ει αἰϊοῦ αἰαὶ! : Ψπιρα δοιαπ πὶ 

ἀ Βα εἰ Μ55., συντάξασθαι. Ν᾽ υἱραία ἀποτάξασθαι. 

5 Αὐταυϊ {π65 ΠΠΡυὶ μαθυτεῦσαι τῷ. 

ΓΈ χυρίου πρὸς τόν. ἈδρῚ ρυΐπιις. οἵ ΤΟΥ 5 χὺ- 

ρίου εἰρημένων πρός. 
5 Νοβιυϊ ἱτὸ5 Νςς, φάγεται ἄριστον. ΑἸΙΖασπίο ροϑὲ 

τἰἄοπι Οὐάϊοο5. τοὺς δούλους, διιθίπάς Ἀορ. δοσιμάιι 

ἀγρόν. 
τ ,» 

εἶπεν αὐτῶν, 

Δα, 

37. 
10. 

Πριά. ν.3 Ξ 

Θαϊ. 6.16. 

Οαΐ. 2 
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θο. 
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ηιίπηιιθ, οἱ 60 αὐ ργοϑαπάιμηπ {{|π|; ΤΟΒΟ (6, 

μανὸ πιὸ ὀτοιισαίμπι. Εὶ αἰΐις αἴατξ : ζχογοπι 

ἀιιαῖ, οὐ ἰάθο ποτὶ ροσδιιπι ϑθπῖγο. ἘῈ τόνογσις 

φογνις τιμτιξίανὶι ᾿δα ἀοιιίπο σο. Ττεπο ἰγαΐιις 

Ραιεγαπιϊἰΐας αἰαῖ σογνο σ0 : Ἐχὶ οεἰΐϊο ἱπ 

Ρίαιοας εἰ υἷσος οἰνίαἰῖς, δὲ ραμρεῦος, αὐ εἰ6- Ἑ 

δῖϊος, δὲ σθοος, οἱ οἰαιιάος ἱπίγοάμο ἱπιο. Εξ 

αἷἱξ ξεγνις : ]οπιῖπο, ἔαοίμαπ ἐ5ὲ πῇ ἱπιρεγαξιίϊ, 

οὲ «αἴπιο ἰοοιις 65. Ἐξ αἷἱξ ἀοπιῖπιις σοσνὸ 510 1 

Ἐπὶ ἐπ υἷας εἰ ξερθς, εοὲ σοπιρεῖίθ ἱπίγατθ, τε 

ἐπιρίφοαίτιτ' ἀοπιιις τιθα. Τ)ῖοο ἐπῖην υοδὶς, χιιοά 

γιθπιο ἰγοτχιίν ἐἰϊογιεπι ἡιιϊὶ τοσαϊὶ σιεπὲ, σιιδία- 

δὶ σαπαπι πιθάπι. Βιυινϑιιθ ἀπῖθ. ἘΠΙΝΘΠΙΕΙ5 

1056 Πεὶ νἱνθπεὶβ ΕἼΠΠπι5,. ΤῈ] Τ]55115 οϑὲ ἃ Ραῖνθ, 
πὸ πὶ ιάϊοθὲ πηι πα τιπ}, 56} τι 5ΘΡν Θὲ τητι παι ΠῚ, 

οοπδίαπϑ 51 Πρ 51, δὲ ν  α πἴατθηι θοπὶ Τ)6Ὶ 6ὲ Ῥὰ-- ς 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 

[γὸπ5, ἀοοίνπαπη Βα πο], “6 πὸ5. τοί ήαὶ 
3, δὲ 

φιιὶς σϑπὶξ αὐ πιθ, δἰ ποι οὐϊξ μαίγοπι 5ιιπι, 

δὲ πιαίγοην δὲ τιχόγθπι δίαπι, οἱ ἰἰϑόγος, οἱ ἔγα- 

ἀἴξποβ, 1 ᾿ρϑῖαβ. Παπηῖι5. (Ἰ5οῖρα}}, δὲ αι 

{γΓδς5, δὲ δογοόγος, ααϊιις ατειθην οἵ ἀπίπιαπι διιάηι, 

ποτὶ ρμοΐοδε πιθιις 6556 εἰϊδοῖριπς. Οἀϊατῃ νἹάθ- 

Ἰοὺ Ῥνδοϊρίξιν, πὸπ «πο Ἰπϑι ἀἸαυιιπὴ ΒΕΈΘΗ - 

ἀανιμι σι τπιπ πη ρον ας, 56 θἰθίδ 5 ν ΠΡ ΠΠΓΘ ΠῚ 
Ραγίαι, πθ 15 {τι ἃ ᾿ρδὰ γϑιρα μι πτ, ΠΙΟΥΘΙῚ 

ϑδγάπιιβ. ΕῈ φιιϊεηιιῖς, ἰπααῖτ, πὸπ ᾿αζιίαί 

οτγσειπ διιαπι., δἱ ΞΘητείξιιτ' πιδ. τοτὲ ροΐες ἐ πιθιι5 

556 εἰϊξοϊρεῖι5. Οὐοά Ρδὺ Ῥαριἰ5ϑηὰ π΄ πᾶ 

58 
τυῖϑ. 51 ἈΠ 6 Π5, θυ θυ τὰ 15. 56 ΠΙΘ ΠΕ ΠῚ ῬΓῸ- 

5. ΒΆΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

ρασα πέντε, χαὶ πορεύομαι δοχιμάσαι αὐτά" ἐρωτῶ 
σε, ἔχε με παρητημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε" γυναῖκα 

ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ πα- 

ραγενόμενος ὃ δοῦλος ἀπήγγειλε τῷ χυρίῳ αὑτοῦ 

ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὃ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ 

αὑτοῦ " ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας 

τῆς πόλεως, χαὶ τοὺς πτωχοὺς, χαὶ ἀναπήρους, 

χαὶ τυφλοὺς ᾽ χαὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν 

ὃ δοῦλος" χύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, χαὶ ἔτι 

τόπος ἐστίν. Καὶ εἰπεν ὅ χύριος π πρὸς τὸν δοῦλον 

αὑτοῦ - ἔξελθε εἰς τὰς δδοὺς χαὶ φραγμοὺς, χαὶ 

ὙΞ αἱισθὴ ὃ οἶχός μου. Λέγω ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γξι 
" ε “-- Ἐξ 2ΦἋἊΝ - 4,1, ον τωι ΓᾺ ΄ - ᾿Ὶ γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν ἢχε-- 

»͵ 
χλημένων ὙΠ ταί μου τοῦ δείπνου. Πάλιν δὲ αὐτὸς 

ὃ μονογενὴς ΥἹὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὃ ἀποσταλεὶς 

παρὰ τοῦ Πατρὸς, οὐχ ἵνα χρίνῃ τὸν χόσμον.. ἀλλ᾽ 
΄ ΄ " , ε - 2 , ᾿ ἀν τς 12 
ἵνα σωσὴ τὸν χοσψον. ξαυτῷ ξῃᾷμενων. χαι τὸ θέ- 

δ ἐξ, τὸ Ἐπ τος ἢ πράτ ἤδοι 
λημα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς αὑτοῦ πληρῶν, 

- ͵ 
ἀπονάσει τῆς ἀποτομίας διδασχαλίαν ἐπάγει, 
5 Ἷ: 

τὴν ἀξίους ἃς ποιοῦσαν μάθη τὰς αὑτοῦ γενέσθαι; 

τις ἔρχεται 
ΑΥ ΄ κι Αι - 

Ὁ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖχα 

πρός με, χαὶ οὗ {ισεῖ 

᾿ ν λὺ - Χ ᾿ τέχνα, χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς, χαὶ τὰς 

χαὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύναταξ 
- " ΄ 

Μῖσος δὴ ονότι. τ ἀξ θπι 
3 - 5 
εὐποῖουν ἔπι 

»ς 
ρακοῇ τῶν ἀφελχόντων- » Θησὶν, οὗ γμ64}: 

: τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, χαὶ ὶ Ζκολούθεν ὀπίσω μου, 

Β οὗ δύναται εἶναί μου μαθητής. Ὅπερ συντεθεῖσθαι 

ΘΟΙΠατατι ν᾽ ἀθηγεν ῬΟΙΒΟΙ., ΟἸἹΠῚ ΘΟῊ ἢ ΘΔ Π,11, ΠῸ5 δοκοῦμεν διὰ τοῦ ἐν τῷ ὕδατι Ἐπ ρεεσῦ ὅμολο- 

δ᾽ 18} Οὐ χοὸς. 6556. δἴτημ! ΠΙΟΡΟ5, δι πη] 56 - γοῦντες  συνεστ αὐρῶσθαι , συντεθνηχένα!, συντεθά- 

ΡΌΠΟ5, δὲ ατιε᾽ σθ αππη τὰν, [σε ΒΟΓΙρΡί ΠῚ 6ϑῖ. φθαι, χαὶ τὰ ἑξῆς, χαθὼς γέγραπται. 

. (αδεη. σοπϑιἀδγραΐα πὰ ὈΘ ΟῚ ΠἸταῖθ ποϑίνα, Στοχαζόμενος δὲ τῆς ἡμετέρας ἀσθενείας, χαὶ 

οἴϊδην ΡῈΣ ΘΧοπιρία σ Ὁ ἈΠ] γι ΠΟΒΙΓΕΙΠῚ π΄ δι᾿ ὑποδειγμάτων ηὐδόχησε βεδαιῶσαι ἡμῶν τὰς 

γε Γατ5. σου α ΡΟ ΒΒ Ο Π 6. ΘΟΠ ΠΡ Πα ΓΘ, ΠΟΒΠΠ6 χαρδίας, ἂν πληροφορία τῆς ἀληθείας, χαὶ ἕτοιμο- 

4 ομοαϊδητίαπι θά θγθ ραναιίονθβ, οαπὶ αἷξ τ τέρους χατεργάσασθαι πρὸς ὑπαχοὴν, δι᾽ ὧν φησί " 
Ομεῖς οπῖπι θὰ υοδὶς υοΐθπς {πγγὶπι ἀϊβοατο, ὙΨίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, δοῦν 

ποτε ῥΓίπς5 δθάθης οοτπριίαῖ 5ιπιρίμ5, ἀτὶ παν εαξ πρῶτον χαθίσας Ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ 

ιιίϑιις ορτι5 μιανεῖ «ὦ ρογῇοϊοπάπιπι, τι ροςῖ- πρὸς ἀπαρτισμὸν, ἵνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέ-- 

ιίαην ρμοσιογὶξ Πμπαάκαπιθπίπιπι, δὲ ποτὶ ροίιογὶξ τς λιον, χαὶ μὴ ἰσχύοντος ἘΣ πᾶντες οἵ θεω- 

Ρέγίζοετε, Οπιπθς “ιιὶ υἱάογιπί, ἱπιοὶρίατιε ἐ{{ι- 

ἴον οἱ, ἡϊσθπῖος : Πα κόπο σωρτξ «φαϊξοαγο, 

δἰ ποπ ροίπῖξ σοπδιιπεπιαγ 3 «1μὶ γεῖς τοὶ ρμτο- 

᾿Ποῖξοοπς «ὦ σοπιτιϊξἐοτιίκεηι ρῥγιθἐἔτιπι οῖεππι αἰζογο 

Τ656, ποτὶ σϑείθηι5 ὑΓΐι5 οοφίαΐ, δὲ ροσοὶξ ομπὶ 

5 ΠΙυΔ, τῶν χεχλημένων, ἴῃ ἴθ. ποβιγὶς ποῖ [6 5]- 

(ας 

ἃ Ψεΐεγος ἄπο ᾿ΡΥῚ συνσταυροῦσθαι, 

»ΈΜΙ υυήπω θέντος. δρ. ἰογεῖι5. ἐπποπάδξιις υνήτ 

Ξ θέ; ΑἸον Οοάεχ Ἀορ. μήπω τεθέντος, οὐρὰ ὑτος. 

ροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐὶ απαίζειν, Ἀεγοντεες ὅτι 

οὗτος ὃ ἄνθρωπος ἤ ἤρ ξατο τραξλ α τῶν χαὶ οὐχ ἴσχυ- 
Ἄ 

ἔσαι; Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμ- 

ρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ χαθίσας 

ὅτε 
ΠΣ 
ον πὸ εύΞτν, εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέχα ΧΕ 

Ἡιθσασιῖ, 4ιὶ γοοσιϊαπι τε σοπ] ηχτΐ οἰπὶ νόσος θέντος, 

οαπα δὰπιὶ ΘομἸ αησογα ἀ θυ ῖσϑεῖ οαπὶ γόσα μήπω, 5ο4 

τα ἴαππδα, ἀξ βου ρβίσβοῖ πὸπ μήπω, 564 μήπο, πὶ 5ἱὲ 

τε, ϑίαϊπι Ἀο5. 

Νες ΐα πασϊο μοὶ θξ. βοοαπάιιβ παίτον βουλεύετ' 
μήτι ἰογίατι5 ὑεὴ ἰσχύσαντος ἐκτελέσαι. 



ὈῈ ΒΑΡΤΙΒΜΟ 1ΒΕῈῚ 1, 

λιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴχοσι χιλιάδων ἐρχομέ- 

νῳ ἐπ᾽ αὐτόν: Εἰ δὲ μήγε, ἔτι πόῤῥω αὐτοῦ ὄντος, 

πρεσθείαν ἀποστείλας, ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 
ΕΒ τ : Ε Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐχ ἀποτάσσεται πᾶσι 

τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μα- ᾽ ἐ μ 
,ὔ Αἷ ν ΝΆ " Νι " - 

θητής. Καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, 

ἐν τίνι ἀρτυθήσεται : Οὔτε εἰς τὴν γῆν, οὔτε εἰς 

χοπρίαν. εὔθετόν ἐστιν - ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ 
κι " 

ἔχων ὦτα ἀχούειν, ἀκουέτω. 1Σἰ τούτοις πιστεύο- 

μεν, ἐλευθερωθέντες πρῶτον τῆς τοῦ διαθόλου χκα- 

ταδυναστείας, ἐν τῷ ἀπέχεσθα! παντὸς ἐπιθυμητοῦ 

πράγματος τῷ διαβόλῳ, χάριτι τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, εἴγε μὴ εἰς κενὸν ἐδε- 
ξάμεθα τὴν τοιαύτην χάριν, “ἔπειτα ἀποταξάμενοι 
οὐ μόνῳ τῷ χόσμῳ, χαὶ ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς πρὸς ἀλλήλους διχαίοις χαθήχουσιν, 

ἔτι δὲ καὶ τῇ ἑαυτῶν ζωῇ, ὅταν τι τούτων ἀφέλχ' τῇ ΔῊ]. ΦΘΛΚΩΙ ΑΝ Σὲ οὐδὲς ; Εν τον Ἔν ρεονυς ἐς 
ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀφειλομέμης τῷ Θεῷ ἀμετεωρίστου 

»"-Ὁ΄ 2 » , , 

χαὶ ταχείας ὑπαχοῆς, οὕτω χαταξιούμεθα μαθηταὶ 
τοῦ Κυρίου γενέσθαι " παιδευόμενοι λοιπὸν ὑπό τε 
Μωύσέως, χαὶ τῶν προφητῶν, εὐαγγελιστῶν τε 
χαὶ ἀποστόλων, τήν τε ἐν ἀρχῇ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ 

Ὁ ε "- γι "» "-Ὁ κ Ἢ { ὶ Θ ως - 

μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ τοῦ Κυρίου χαὶ Θεοῦ ἡμῶν 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ποίησιν πάντων ὁρατῶν τε χαὶ ἀο-- 

ράτων, τά τε ἱστορούμενα ἐν ταῖς θεοπνεύστοις 
Γραφαῖς τῆς τοῦ Θεοῦ χρηστότητος χαὶ ἀποτομίας 
ἐν πολλῇ μαχροθυμίαᾳ, πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης 

αὐτοῦ, χαὶ παιδείαν ἡμετέραν" τάς τε προφητείας 
ὰ.“ ΄“ -» ῃ Ἐν 5 - ᾿ 
τῆς ἐνανθρωπήσεως ταῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ, καὶ 

τῶν τότε συνεμπιπτόντων ἐναντίων ἀλλήλοις πραγ- 
629 

δ99 

ἐἰδοθπι τοὶ ῖνιι5 ΟΟΟΙΡΤΘΥΘ οἷ, ψιιῖὶ οπτα υἱρὶπιϊ 
πε νιι5 υϑηὶϊ αὐ 56} «Τϊοηιιὶ αα]εις {0 ἰοηρὸ 
ἀροπίε, ἰεραίίοποπι πιϊθτι5, Τοσαΐ ἐα σπ ρα- 

οἷς διιπῖ, δία ΘΥΡῸ οπιπὶς 6. υοὐῖς, χιῖτιοπὶ ΤῈ - 

παπϊαϊ οπιπίνιις, 4 α ρμοσοίοί, τιοπ ρμοϊο5ι πιθιι5 

556 αἰϊδοίρεϊις. Βοπηι ὁδὲ αἱ; οἱ ϑέγοὸ καἰ 

ἱπζαιαίιην {μογὶῖ, ἐπὶ χπο οοπαϊίειιτ "Ὁ Νέη πο 

ἐπ ογτ πε, τπιθήτι6 ἐπ οἱ ογ τί ϊπίμπ μαϊϊ6 ὁπ; 
7ογας ργοχιοίιπε ἐπι. Ομὶ παν θὲ ατιγὲς αὐ αἰι-- 

εἰϊοπάϊι, αὐἰαΐαι. 81. πάθη ἷ5. πα θάμ, Π}06- 

ἍΤ ῬΥΙ πλλ πὶ ἃ αἴ }00}} ὑγγαπηΐἊθ, αὶ {αὶ ἃ} 
Ομ πὶ ΓῸ εἴα θο]ο σγατα ἃ 5τπθαπλι5, Τ᾿ πὸ ἄθπὸ 
εἰ ῥοῦ Τ)ομηΐπιιη ΠΟϑίγιι ἢ Τό ϑιιπμ. ΟΠ γἸβίι), 

81 πιούο πο [Ππι5"ἃ Θ᾽ Πβηθ 1 ΠῚ διιβοορο- 
τίτητι5, ἀδῖπθ ἡθηιιηἸα ἢ 65. ΠΟ δο ι πλιπεἰο, 

Θ]θβάιι6. οἰ ρα Π τα} ι15, 5661 οἵ Πα 115. διαὶ ἀἵ- 
416 ΟἰιοἿ 15. πητι5.,. ΓΘ τ6 ΠΟϑΙ 85. ἸρβΟΥ πὶ 

νἱ τα», δῖ 414 που πὶ πῸ5. ἃ ἀδθῖτὰ 1)60 ομϑάϊρη- 

τα, {πῶ ἱπῖθηΐα νοϊοχ 16 θ556. ἀθθοῖ, ἀρ ϑῖγα- 

ΧΟΡΙΓ, 1τὰ ἀἰθηλπὶ αἰἶἰσηὶ διυιπη15,. {Ππ| Ἰ)οΙηΪπὶ 
οἰ οἰα πηι" αἰδοῖ ρα}, Ῥνθίουθα αἰβοίπιιβ οἵ ἃ Μογ- 

56, Οἵ ἃ Ρ᾽ΌΡ]ΠΘΙ5, οἵ ἃ} δυαηβο 5115, Θὲ ἀρ 
ΔΡΟΒ[Ο]15, ΟΠλ πα ἴἀ ΠῚ Ψ]ΒΙ Ὀ1]Π1ὰ ἀτια πὶ ἰην 151 }Π1ὰ 
10 ἃ 60. ῥδι πη] σϑη απ διπιπὶ ΕἼ] ιπὶ ΠῸ- 

Πλ παι τ ΘΓ Πθιιηὶ ΠΟΒΕιιπὶ {Θϑι. (ΠΡ Ίσί 1 π) 601 - 

ἀἴτα [Ἐ|556. : ἀοοθηλι “πο 6. οἱ θα, απ ἰὴ 
ἀἰν᾽ πὶθ. βου ρεανῖ5. παυγαπίθ" (Ὁ 1) θοηΐτα 6 

ἀἴ16 βονθυϊζαῖθ ᾿π Πλλ} ὰ θ᾿ α ]6 Π τα, ἀ(] Π0|5 {π᾿ τ 

6715. ἀθοϊαγαπδαη), οἱ δ ον Ἰθπ τπ) Π05, Θὲ 

γαποϊηΐα 6 ἱποανπαῖοπο οι ηὶ ποϑιγὶ {651 
« ΕἸ , ᾿ Ὁ » ὃν - ΕΑ 2 -» , Ξ Ὶ . - τ 5 ΡΠ 

μάτων᾽ χαι περὶ τῆς ἐχ νεχρῶὼν ἐνόοξου ἀναστάσεως ἃ Ορνα, οἱ ὁ σϑ εις ᾿ΠΊΘ 56 σοη ΓΑ Υ115. {Ππ||: {{πΠῸ 

χαὶ ἀναλήψεως, καὶ τῆς ἐνδοξοτάτης ἐπιφανείας ἐν 

τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος " τά τε δόγματα τῆς κατὰ 

τὸ εὐαγγέλιον δλοχλήρου καὶ εὐπροσδέχτου τῷ Θεῷ 
εὐσεύείας ἐν ἀγάπη Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, καὶ ἐπουρανίου 

βασιλείας, καὶ τὰ χρίματα τῆς δικαίας ἀνταποδό- 

σεως τῶν τε ποιούντων τὰ ἀπηγορευμένα, ἢ ἀθε- 

τούντων τὰ ἐγχεχριμένα εἰς χόλασιν αἰώνιον, χαὶ 

τῶν ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου " Θεοῦ πολιτευομένων ἐν 

δγιαινούση πίστει, δι’ ἀγάπης " Χριστοῦ ἐνεργουμέ- 
νῃ» ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, καὶ ἐπουρανίου βασι- 1} 

λείας τῆς ἐν Χριστῷ [ησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

ς ὕπιι5 Μϑ. ἔπειτα δέ. 
ἀ ψοοσοπὶ περὶ ὁχοϊ ἴ556 ΠΙΡγανὶϊς ρῖτο ἀπο {ΠΠπ4. 

τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἐο πιᾶρὶ5, «ο τπὸχ βουίρίιιπι 

οἷϊ, καὶ περὶ τῆς ἐχ νεχρῶν ἐνδόξου ἀναστάσεως. 

α 5ῖο Νίος, ποηπα}}ῖ, ἘΔ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, 
» ἌΟΡΙ ρυίπηιι5 εἰ τοΥεἰτι5. ἀγάπης θεοῦ φγουμιένγ,, 

51Π}}}} σΟΠΕ ΘΓ ς ΠΟ πὸ. 46 σ]ουοϑα ΘΧ ΠΙΟΙ-- 

(5. ΥΘΘαΡΓΘΟΙΟΠ6, δὲ ἀβϑιπ 0 π6, οἱ ο]ουϊοβὶβ- 
δἴπιὸ ἁάἀνθητι πὶ ΘΟ δι ΠῚ Π] Δ ΪΟΠ 6 5ΉΡ Ὁ}, οἱ ἀοσ- 

πλαϊα {Πὰ ᾿ιιγὰΣ βθοιπάιιπη. να ησ ἢ πὶ δὲ 1)60 

ἀσοορίς. ρμἱοίαιῖα, ἰπ ἀΠ]θοοπθ ΟΠ ἰδεῖ 168 1)ὸ- 

πλΐ πὶ ποϑίνὶ, Ὁ} 5ρ6πὶ Υἱΐεθ φίθυηςθ, οἱ γϑσηὶ 

οἰ οϑυῖθ, δὲ Ποῖα, }π|5ῖοο τη θυ 15, [Δ ΠῚ ΘΟΓῚΙΠῚ, 

4πΐ Ῥαϊραπε ῬγΟ]  Ὀ᾽τὰ,. ἀπ ΤΟϑριιη. ἀΡΡΙΌΡα- 
τὰ, (1 δι θ᾽] οἴ τιν ἐΡ ΘΠ τ}, 41ὰ πὶ ΘΟΥῚ ΠῚ, ΤΕΪ 

ΡΙῸ ἀϊσπίιαῖθ Θναησο}} ΠῚ ἴῃ σᾶπὰ {46,. 485 
Ρδι" Τ)οἱ σαν ταϊοπι ὁροναϊαν, νἰχθυιπῖ, Ὁ} 5ΡΘ ΠῚ 

νἱτα5 ίογυπαο, οἵ υϑσηὶ στ 6515, 40 οὶ ἴῃ 

ΟἸνῖϑίο 1651 Ἰλοπηΐπο ποϑίτο. 

πο Ἰττον ἴπὶ τ] σα 5 Ἰορι ταν, τἰσὶ ἀπο ργὸ θεοῦ Ππὰ- 
Ῥόαπε Χριστοῦ. ΑἸΝ5 δ, ἀγάπης Χριστοῦ ἐνεργουμένης, 

Ῥε" αοίμοσαπε (εἰσι οἸιανταίειι. ΑἸϊψααπίο, ρμοϑὲ 
Βορ. του ιλπι5 χυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς οἰῶνας, 

ἀυνήν, 

αὶ 



οαπ. 13. 

δή: 

Πρλες 4. 

2. 

Ζμςε. 21. 3. 

Ῥτον. 9. 8. 
," τίς 

ἌΧΧ. 

71εν.ατ.18. 
ἘΠ .. 25. 
21. 

804 ἌΡΡΕΝΌΙΧ 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Οποπιοίῖο σιὶς εο ὑαρίϊδπιαίε Ραριϊταίαν, φμοά 
ἐπ ἐναπαοῖϊο ])οπιϊπὶ ποκίγσὶ “9656 ΟΠγιςσιὶ 

εοπιπιοτια αι. 

(πὴ ΠΟ λΪ ΠῚ15. ΠΟβῖθυ {65115 ΟΠ ἰβει5. ΡΓθ- 
σΘΡΘΡΙΕ ΠΟ Ϊ5, τ ΕΠ σα ηλι15. ΠῸ5. Πγπΐιο, 5ἴσαξ 

ἰρ58. ἀπδχὶξ ποθ, ποοάιθ ΠῸ5. ΡῈΓ Αροβίο!ιηι 
Ῥαι πὶ ἀοοθαῖ, τὶ πῸ5. ππῖῖιο ἴπ ἀΠδοῖοπε τὸ- 

Ἰθγθηλιι5, νϑϑίμο ἴῃ ΟΠ βίο Ρ δία ῖθ ῬΓΘΡΟΘΡ ΠῚ], 

ἄδ σ]ου οβϑϑὶ πηο ΒΘ πα 1|Π) Θυ απ σϑἸατη ΠΟΙ Ηἰ 

ΠΟΒΓΡῚ 165 ΟΠ ΡΙ511 Παρ Εἰβπηαῖο ἈΠΙΠῚΟ ἰδοῦ ἃο- 
ΘΘΡῚ, ΠΟη [πη] τιλϊη 41 ΡΓῸ γοὶ αϊσηϊταῖο αυϊά- 
4πὰπὶ ἀἸσθῦΘ 4ιι68Π), 564 τις ἃ ΘΧΘΠΊρ] πὶ π111- 
ἸἸΘΡῚ5 4185 ἀιιο τηϊππΐα σοπ]δοῖς, ἁἰαυϊά σοη- 
[γα πη. ΕἸ δὰ ἴῃ τ Ζαοάήτιθ Ρ ΘοΙθτι5 αΠ]Π 1 6 ἢ Π1ΠῚ 
Τ) ΟΠ ΠτιπῈ τΪΠἰ ΟΡῚΙ5 εδῖ, πα θοπὶ Πεὶ δὸ Ομ βιὶ 
Ἰρβίιι5. σναῖα, βαποίιβ ἃς ΒΟΠι5. ϑριγια5. οοιη- 
ΤΟ ΠΟΙ οΙΘΠ5 ἃ ἀΟΟΘἢ5. ΠῸ5 ἦτ ἄ6 Πομηΐπο διι- 
ἀἴθνῖε, ἀἰνῖσαξ δὲ ΠΟβΕγΑ ΠῚ ΠΗ ΓΘ ΠῚ ἴπ να πὶ ΡδΟΐ5, 

οἵ βαπαῖὴ ἀοοϊγϊπαπ δα δὶ ὡαἸ βοατοπθηι, οἷς 

ὉΠ [Δ Π| ἴπ ΠΟΡῚ5 “τὰ πῇ 1Π νΟθΙ5. Ἱπιρ] δαῖτα ΠΠπώῶ, 
7)α Ξαρίετῖϊ οσοαδίοπειπ, εἰ σαρίεπεϊοτ ογὶι. (- 

ΤΟΥ ΠῚ 50 ΘΠ τιπ} Θσῖ, φαοα ΡΥ πηιαπὶ ἀοοονὶ οροιν- 

τοι, β5ἴσαιιθ ρϑυ υαμ. ΠΊΪΓῸ Ὀαρ ϑθηαῖθ ΕἸ ΠιιηῚ 

ἤθνὶ. Τὰ δπὶπὶ ΠΟ ΠΪΠτι5. 'ρ56, δὲ Πεῖιβ ποβίθυ 

7Ζ6βιι5. ΟΠ Ίβ 5, τπΠΙ ΘΠ τπ5. ΠῸῚ ννε πεῖς. ΕἸ] π5, 

ἀἰβοῖρα 5. συ ἷθ Ῥγθοθριῖ. ΝΟΘΟΕββασΟ σῖτα δᾶ 

δεϊα πη 4ιι85 Δ ᾿ρ50 ῬΠΟπΊΪπο εἰϊοῖα βαπὶ ἐδ 15. {αὶ 
ἀἰβοῖρα! ΟΠ ΡΙσῖ Πθὺὶ νοϊαπῇ, νθ]5. ΘΟ ρα γ ΠῚ 

ἀρ  ἀἸπλ15, δῖα πὰς Ῥαϊοα 54} 6} ΘΧ πη} |5 ̓γῸ- 

τα] δυ πλιι5. ΟἸΟΠΙα ΠῚ ἀαΐθη ῬΓΟΠΝ Γασ ἴοτδ, 

αἰ Τοσπαιπὶ οὶ ν᾽ θατηιβ, Ριορίογθα πο 46- 
ΠΟ ΠΑΒΟΔΠΊΉΠΙ, ΓΘ ΠῚ 116, τ ᾿πἰγΟΘαπηι5 ἴπ τ6- 

ὅπαπὶ Ποῖ, Ργορίθυθα {το Ππαβοδηλ ΘΧ ἃΠπἃ 
δὲ βριυῖτα, ΠπΘοθσ56. 6556 ἄτιοο, ῥαϊοα 6 τη {|5 

4 ἐδ γϑθηο οϑογαμη αἰοία σα πῆ. ΔΡΡΌΠΟΙα, 

π6 ἈΠῸ πιοίο ἃ}0 60 ἃρδγγθιημ5. ΝᾺΠῚ ἴῃ νὰ 

ῬαγψαΙΠ) ΠΟ δϑὲ 404 ρᾶγιπὶ ἀρθϑὲ, αὶ αυϊἀηι 
ΠΟΒΙΓΟΙ ΠῚ 5 θ᾽ ΘΠ τη. Ἰχὶῖ, ἂς ΒΡ] ον Ἰβίιθ. ὃχ 

᾿ρ515 ΓῈΡῈ5. πη ΠῚ [ΕΒ ΠῚ δϑῖ : 564. ἔδιηθη Πρ μη τ5 

Θἰϊδ ΠῚ 6] 5 ΓΕὶ Θχ βδοθυ οἴῃ δὲ ἈΠ Π] Δ] τη 58- 

ΟΥἸΒοΔΠἀογαπι ἀσοιναῖα σΟΠβ  ἀθγα οπ σοηνϊποὶ 

Ὁ Βερ. βεσππάιις τοῦ 

ἘΔ1 5011 λόγος β΄. 

ΟΡΕΕΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΘΝΙ, 

ΦΛΟΓΟΣ Β΄. 

Πῶς βαπτίζεταί τις τὸ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ βάπτισμα. 

Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἔησοῦ Χριστοῦ ἐντολὴν δε-- 

δωχότος ἣμῖν, ἀγαπᾶν ἀλλήλους, χαθὼς αὐτὸς 
τι : ἥ ἐξ 

ἠγάπησεν ἡμᾶς" χαὶ διὰ Παύλου τοῦ ἀποστόλου 
ΡΨ ΞΟ βὐένεσθαι. ΛΝ ΤΝ 3.- υἷδάον, 
διδάσχοντος ἡμᾶς, ἀνέχεσθαι ἀλλήλων ἐν ἀγάπην 

τὸ ἐπί ταγμα τῆς ὑμετέρας ἐν Χριστῷ εὐλαδείας θ ᾽ 
ν᾿ Ε ἐξ 

τὸ περὶ τοῦ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου ἥμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνδοξοτάτου βαπτίσματος, προθύ- 
ΞΡν Ε: 

μὼς ἐδεξάμην, οὐχ ὡς πρὸς ἀξίαν εἰπεῖν τι δυνά-- 

μενος, ἀλλ᾽, ὡς ἣ τὰ δύο λεπτὰ βαλοῦσα χήρα, 
ἄ ϑ᾽. τα 5 ΄΄ δι - -Ὁ 

συνεισφερό ὄμενος. Καὶ ἐν τούτῳ δὲ τῆς παρὰ τῶν 
Η . κ᾿ -: ὦ δ Οἱ " 
ἀγαπώντων τον Κύριον ευχὴς μοὲ ἄρεῶν ἰγαὰ Θεοῦ 

τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι χαὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, τὸ ἅγιον 

καὶ ἀγαθὸν Πνεῦμα, ὑπομιμνῆσχον καὶ διδάσχον 
φς -Ὸ- Δι Δ - ΄ 4 ΕῚ ’ 

ἡμᾶς ἃ ἂν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀχούση,, χατευθύνη 

τόν τε νοῦν ἡμῶν 

τῆς τ 
ὙΡΕΣ: 

ἐρνεο, ἡμῖν τε χαὶ δμῖν τό: Δίδου σοφῷ ἀφορμὴν; 

ΞῚ δὲ αἷς ΕΒ ὙΠῸ 
εἰς ὁοον ξιρηνης » Χα! τὸν γι 

΄ ΓΑ, Αι Ω͂ 

λόγον εἰς τὴν πίστεως οἰχοδομὴν, ὥστε ΣΕ 

χαὶ σοφώτερος ἔσται. Πλὴν εἰδέναι χρὴ, ὅτι πρῶ- 

τον μαθητευθῆναι δεῖ, χαὶ οὕτως τοῦ θαυμασιωτά - 

του βαπτίσματος χαταξιωθῆναι. Οὕτως γὰρ ̓ αὐτὸς 

ὃ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, δ᾽ μονο- 
γενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἐνετείλατο τοῖς 

ϑξαυτοῦ μαθηταῖς. Παραδεδώχαμεν οὖν ὑμῖν ἀναγ-᾿ 
χαίως χατ᾽ ἰδίαν χαὶ τὰ περὶ τῶν θελόντων γενέ- 

σθαι Χριστοῦ μαθητῶν παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου εἶπ 

βμενα: ΠΑΎΩΝ γοῦν ἐκ πολλῶν μνημονεύσαντες. 

Ἐπειδὴ δὲ τὸ μὲν ἄνωθεν γεννηθῆναι, ἰδεῖν τὴν 

βασιλείων τοῦ Θεοῦ ἐπαγγέλλεται, τὸ δὲ ἐξ ὕδατος 
χαὶ πνεύματος γεννηθῆναι, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασι- 

λείαν τοῦ Θεοῦ, λογίζομαι: ἀναγχαῖον εἶναι, ὀλίγα 

ἐχ πολλῶν τῶν περὶ τῆς βασθείας τῶν οὐ: τ 

εἰρημένων παραθέσθαι; ἵνα χατὰ μηδένα τρόπον 

ἀπολΞξιοθῶμεν ταύτης. Οὐ γὰρ μικρὸν ἐν βίῳ, τὸ 

παρὰ μικρὸν, εἶπέ τις ἐτῶν παρ᾽ ἡμῖν σοφῶν, καὶ 

τοῖς πλείστοις δῆλον ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, 

“πλὴν δὲ καὶ βεδαίότερον ἐκ τῆς περὶ τῶν ἷε- 

ρέων, χαὶ τῶν προσφερομένων ζώων εἰς θυσίαν, 

ἀχριδολογίας ἐστὶ πληροφορηθῆναι " ἐν οἷς εἰ κι- 

ἃ ἘΠΕῚ αὐτοῦ. Ν᾽ εἴετοβ ἀπὸ ρτὶ 

« Ἀπεϊφιὶ ἀπο ΠΡνῖ πλέον δὲ χαΐ. 



ὈΠ᾿ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΙΒΕΙΝ 1, δῦ 

κρύς τις μῶμος ἐφευρέθη, ἢ λώδησις οὐχὶ παντὸς ΒΡ Ῥοϑϑιιπλιϑ : ἐπ ἀα νι. 51 πιοάϊοα, αἸΐαια πιδου]α 

μέλους, ἀλλὰ τούτου τοῦ μέρους, ὥσπερ γέγρα- 

πται, λοβοῦ "ὠτίου, οὔτε ὁ ἄνθρωπος ἐνεχρίνετο 

εἰς ἱερωσύνην, οὔτε τὸ ζῶον εὐπρόσδεχτον ἦν εἰς 
θυσίαν᾽ τοῦ μὲν ἀποστόλου εἰπόντος" Ταῦτα μὲν 

τυπιχῶς συνέδαινεν ἐχείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νου- 

θεσίαν ἡμῶν. εἰς οὺς τὰ τέλη τῶν αἰώνων "χατήν- 

τηχε᾽ τοῦ δὲ Κυρίου φανερῶς τὴν ὑπεροχὴν δείξαν- 

τος ἐν τῷ εἰπεῖν: Τοῦ ἱεροῦ “μεῖζον ὧδε" καὶ 
περισσοτέρως δείξαντος τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ψυχῆς 

ἀχριδεστέραν ποιεῖσθαι ἡμᾶς, ἐν τῷ εἰπεῖν " Ὧ 

παρέθεντο πολὺ, περισσότερον ἀπαιτήσουσιν αὐτόν. 

Μνημονεύσωμεν οὖν περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐὖ- 

ρανῶν. Ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὅτε ἀνέ- 
θη εἰς τὸ ὄρος, καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς διδασχαλίας διὰ 

τῶν μαχαρισμῶν ἐποιεῖτο, πρῶτον μαχαρισιμὸν 

ἐχήρυξε τὴν ἐπαγγελία νἔχοντα βασιλείας οὐρανῶν. 

Εἶπε γάρ᾽ Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι 
αὐτῶν ἐστιν ἣ βατιλεία τῶν οὐρανῶν. ᾽ν δὲ τῷ 
ὀγδόῳ μαχαρισμῷ φησι" Νίακάριοι οἵ δεδιωγμένοι 
ἕνεχεν δικαιοσύνης; ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἣ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν. Καὶ πάλιν τὴν ἐν τῷ χαιρῷ τῆς ἀνταπο- 
δόσεως εὐλογίαν διὰ τῆς παραδολῇς τοῦ ποιμένος 

προφητεύων, λέγει: Δεῦτε, οἵ εὐλογημένοι τοῦ 
"-: μου, χληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην 

ἵν βασιλείαν ἀπὸ χαταδολῆς χόσμου. ᾿Επείνασα 
γὰρ, καὶ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν, καὶ τὰ ἑξῆς. Ἔν δὲ 
τῷ χατὰ Λουχᾶν Εὐαγγελίῳ, ἐν ἑτέρῳ καιρῷ καὶ 
ξόπῳ, Χαθὼς τὰ γεγραμμένα δηλοῖ, πάλιν μαχα- 
ρισμοὺς ἐχτιθέμενος, φησί: Μαχάριοι οἱ πτωχοὶ 
«τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἣ βασιλεία τῶν οὖ- 
ρανῶν. Καὶ πάλιν" Μὴ φοῤοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, 
τι ηὐδόχησεν ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος δοῦναι 

ὑμῖν τὴν βασιλείαν. Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, 
καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια 
μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέχλειπτον ἐν τοῖς οὐ- 

ρανοῖς. Ταῦτα μὲν οὖν χαὶ τὰ τοιαῦτα, δι᾽ ὧν βα- 

σιλείας οὐρανῶν χαταξιοῦταί τις. Ὧν δὲ ἄνευ " ἀδύ- 

νατόν ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα- 
νῶν, ἐν μὲν τῷ κατὰ Ματύαῖον Εὐαγγελίῳ ἀπο- 

ἃ (οάϊοος ἴγτοϑ λύθος ὠτίου. 

». ριογοβ ἄπο Πἰρτὶ χατήντησε. 
ὁ Τὰ 53δοιὸ ἰσχία γα! σαῖο ργὸ μεῖζον Ἰορῖταν μείζων, 

πτα]ον ἐδ : 5οα ποῦ Ἰΐο 5οϊαπι,, 56 οὐ πὶ πα] εἰς Οο- 
ἀἸοῖθυις. βουρίαπι ἰπνομΐζιν μεῖζον, (ογηρίο πιά 
ψιϊάαπι ἐεὶο ἐςι. Τιοσα5 νοι ἸΝοναπι Τοβίαπηοπίιιπι 
Οτχοπίρηξο. 

τ ρουίνοταν, Δ} πη ἘΠ] 10. ΠῸῚ τοῖς. τη ΟΝ], 

56, αιιοιμα ιηοά νι. 50. ρ τπὶ Ο51, ῬΑ Ε5. ἉΠΤοι- 

7.5, Ῥατα ϑαμημν 15. ἁπυο]20, ΠΘάτι6 ποπιο 6}}- 

δοθαταν ὦ σασρον οὕϊπιπν, ἤθάτι6 ἀηΐπια] ἃ 5δον]- 

{Ἰοίταιν. «ἀν ἰ το ναταν,, οαπὶ ΑΡΟβίο 5. αἀἰχϑυὶῖ 

Μίας φιιίάοιν ἐπ ἤριγα οοπείπροναπί ἱἰῖς : . 

κογίρία σιιθὶ αμίθην αἰ σοπιπιοπ[ἀοϊοπάζπεμι 

πος, ἰπ τος τονπεϊπιὶ τί αίκιπι ἀονοπογιπῖ ; 

οἱ Ἰθομΐπιι5 ΘΧοο] ] πιὰ πὶ ργο δία πε πη116 ἈΡΟΡΓΟ 

ἀδοϊανανθυῦῖι, ἷ5 νου θῖθ - Τ᾽ πιρῖο πιά) 5 αἰϊῃ μία τος 

μος δεῖ; ἴθι διϊαπι. τηὰρὶθ οϑιομ ουϊτ, ἀμί μη 

οαγαπι αἰ ρθη ονθαι ΠΟ]. πα ΘΠ ἀἀπι 6556, αὶ 

αἰχῖς : Ομ δοπιπιοπ αν θυιπῖ πιεΐιιεπι, ρὲιι5 

τοροίοτι αὖ 60. 

“. Τασιο γορηὶ σφ ϊουιπι [χοϊ αμλλ5 πη ΘΠ ΠΟ ΠΘη,. 

Ῥοιΐπιια Ποϑίου 1515 ΟΠ βίυβ, οαπὶ ἀϑοθη  ͵550 1 

ἴπ πιοηΐθαι, δὲ ᾿μἰτἰπιπὶ ἀοοινῖ ποθ ἐχ θαι 1π1- 

λ1ι5 διυπιοῦοῖ, θαπὶ Ὀοαι τὰ ποῖ μιν Ἰοανὶ ρεὶ- 

πιὰ}, 4186. ΡΟΙΠΙοοαν γϑσ ΠῚ οφἰονιπι. Τῖχὶ 

δπῖμι : Βοαίὶ μαϊιρογος δρίγιίι : φιιοπίαπι ἴρ5ο- 

σιιπὶ ὁδὶ τόβπίίηι οδἰογιιπν. ἴτι οοῖανα νορῸ θθὰ- 

εἰτιἀϊπο αἷς : Βοαιὶ φιιὶ μον θΘητεϊοτιοηι μαίζετι- 1». νὰ 

{π᾿ ργορίον ιδι{{ἰαπὶ : φιοπῖαπι ἰρδοῦμηι ὁδὲ 

τορπιίηι σου. ἘΠ ΓΘ 115. [λα ΓΆ ΠῚ ἴῃ ΤΟ ΠῚ ΡΟΥΘ 

γϑιρ ατοπβ θοπράϊοιοπθπν ρον ΡαγΆοΪληι μὰς 

ϑἰουῖα νατοἰπαπ5, αἷξ : Ζ δπῖΐο, ὑοτιοαϊοιϊ Ῥ αι εὶς ἈΤαιει. 

πιεῖ, μοκοϊοο ραγαίτιπι υοὐῖς τοβπιιπι ἃ οα- 951: 35. 

οἰϊιαιἴοιιδ παιιαϊ. Ἐσισὶνὶ δπῖπι, οἱ ἐθαϊκιἰς 

πεϊιὶ πιαπάμοανο, οἷς. Οὐἷπ δὲ ἰπ Τπιο Ἐνδη- 

σοῖο, ἴῃ ἃ]1ο τοπηρονο δὲ Ιοθο, νο]αὶ ᾿ρϑὰ βου ρια 

ἱπαϊοαπε, χαγϑιιθ θα ἀἰμθ5. Ἔχ ΡΟηΘη5, (61 : 

Βεαιϊὶ μαμρόγες δρὶνίαιε - φαοπΐαιι ἔρσογιιν ἐπέ ἐμιο. 

τοσηῖη οφἰογαηι. Ἐδλ Ἰλθυιηη, ΜΝοῖϊὶ {ἰπιθγθ, ρὲ 

οἰ6 σγος, φιια ρἰαοιῖε Ῥαιτὶ τϑξίγο οἰ ὁδὶ λιιο. τα. 

ἄανο υοὐιὶς τϑβατίπι. Ἰον αἰ6 χι ρμοσοϊοϊς, οἱ 35. 

ἀαίο οἰεοπιοςγταπι. Εαοῖϊ6 υοὐὶς σαροιιῖος. φιεὶ 

ποι ϑοϊον σοί, {]ιο5αιίσιιι ποτὶ εἰ [οἱ οπί θη ἐι 

οὐἰὶς. Τας ἰρίταν οἱ αἰϊὰ ὁ) ιβάθπὶ σ ΘΠ 5 5.1, 

Ρδι 4 αιΐθ τοσπο οδίονιπι ἀἰβηιι5. Θἰ Ποῖ τιν. 

Τὸ ᾿ϊ5 ααΐθιι δπθ ἀαϊθι5. πέπλο ἷπ γοσπαιπὶ οδο- 

Ἰοῦίιαι παν ϊ μοίοϑι, πὰπο δοῃτοητίαπη ΠΟΤ Ἶ Πιι5 

Ῥτοπιπιῖαι ἴῃ Ἰναπρο!ῖο ΜΔΙΠΙοὶ, οἱ ἷῖϊ : δὲ κι. 
20. 

ἃ ΠΙυ, τῷ πνεύματι, δο5ὲ ἴῃ 580 1Ὸ τόχίιι ναϊσατο 

ἀρὰ Γαιοαπαι : 566 τορουγίταν Φασάαο ἰδίου γατίας ἰὸ - 

οἰἴΐοιιος Τοσίαπιοεὶ Οχοιϊοποὶβ. ΠΡ᾿ Δ οπὶ Ἀδρ,. τογεἶιις 

ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ. 

ὁ ψοίογος ἄὰο Πρτὶ ἀδύνατόν ἐστιν. ΠΙᾺ ἐστιν ἀνοϑὶ 

ἃ νυ] ραιῖς, 

. 10. 

12 

Ζιιο.τ5.η8. 

λῖ}α{{]ι.8.3.. 

ο. 

“ὃν 

50. 

εἰ Δ͵Ίαίει.5. 

ΕΥ 

ΩΣ 



δ00 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΚΌΝ 

αὐτσιάανοτὶε γι πεα νεδίσα ρίπς στίαπι ϑογίνα- 

γιπι εἰ Ῥματγῖςιοτιιπι, τιοτὶ ἐπιγαδ ες ἐπ το σπιιπε 

ΔΓατῖ, 8. οιοἰογιιπι. ἘΠ᾿ σασϑιιβ : Λδὲ σοπνεγδὶ ἔμογι 5, δὲ 

3: οἰϊεϊαπεῖπὶ κσἰομε Ρατνιῖ, ποηὶ ἱπιγαῦτεῖς ἴηι τας 

ΔΙατο. τος σπῖιπε οἰδίογιι. ἘΠ᾿ ἰτθυιιπι : Ομςηῖς πὸπὶ τέοε- 

τὴς Ρέγὶα τοσπιιπι 1)οὶ οἴ μαγντεῖιις, τιοπι ἱπίτανε 

ἐπ ἱπμά. Οὐϊποῖιαπη ἀἰοῖς ας ΝΙοοάδπηιπι ἴπ 
ὕόκα, 3. 3. ἘνΔΏσΘΠ]Ο. βθοιπάιτιπι Τοαππθπὶ : ἢ δὶ σεῖς τια- 

μι [ιμογὶε ἄθπιιο, ποτὶ ροίο5ὲ υἱάεγθ γοβπιπι }εὶ. 

Πα. υ.5. Δ ταγϑαθ : δ ιδὲ φιις πιαίτις [μοτὶξ θα αητία οἱ 

δρίγίει, ποπὶ ἱπισοῖδιξ ἐπὶ το μια, Βεὶ. 

3. Ὁὲ φυῖριιβ ἁυιίοπη τιπᾷ 5οπίθητῖα Ὀγοϊαΐα οϑῖ, 

Ρτοίδοϊο 5ὶ ν6] πππιιῃ ἀθσῖῖ, ῬᾺΡ Θἰϊδπν ΘΓ 4816 

οἰ Ὠ τι5. ῬΟΥ Θα] τι πὶ 651. 51 ΘαΪπὶ ἀἴοῖς Τ)ΟΠηΪπιι5, 

Δκαα. 5. Ποία τἰπιιηι, αι ἀπιις ἀρθς ποπ ρτιδίογ δὶς ἃ 

τ ἴσο, ἄομθο οπιπῖα [απί, «πᾶ πο παρ ἃ οναη- 

ΔΙακα. 21. 56 110, οὐαπι Ποιηΐπτι5 ἴρ50 ἀϊοαξ : σαϊμῖς δἰ (ογγα 

τυ: ἐγατισὶδιιπί, ὑδεῦα ἀμοπι πιέα ποπ ρΓιδίθγι ϑιιπὶ ὃ 

{{π46 οοπίϊπιιθ. ἃροϑβίοὶιβ ΤᾺ) 15 ΡΓΟπιιπεϊανξ, 

“κε. 5. το. ἀἴσοπβ : Οπίοπηι 6 [εοογὶξ τοίαια ἰεσοπι, οἤ ἐπ- 

εἰογὶς σότοὸ πὶ τιπο, ογὶξ οπιπίμπι τϑις. ὍΤΑΙΟΙΕ 

απίδαν πος ἀΐοσογθ, οχ 1ἰ5. {πὸ Πομΐπιι5 Ροϑὲ 

Μδαττα ἀἴπ65, ροϑὲ τεβεϊπηοῃΐα σοπα! οπθη ἰπι- 

᾿πὰ ΠΑ ΠῚ ΘΙ ρΟγ τα, Ροϑὲ ΡΥ Πἶσβα ῬΘΙΡῸ ἠαῖΐα, 

“σα, τ3. σοιητηϊπαῖίιι5. δϑῖς ἴα ἸΟαιπιῖι5, Λιιδὶ ἰανόγο ἴο, 

ὃ ποῦ ἰπαθες ρατίοπι πιϑοιιηι. Ῥαῦϊτ5 νθγὸ Αροβίος 

οι. τ. 5.15. 4 φὰ αι ἀδδιιπε ραβδιοπαπι ΟΠ γἸδιϊ. ῬΓῸ 

ΘΟΓΡΟΓΘ Ἰρϑίιβ, ιοά εϑὲ Ἐροϊοβῖα, Δἀϊπηρίοιρας, 

ἴθ. Ομγίϑιο Ἰοαυθηθ. ἀθοίαγασ θὰ, ΟΡ πιῶ 45 

Ἰπαχἑ πη 6 ΓΘ ΠααΠὶ ΟΡ Ιου πΣ. ΠΟ Δα Πρ βοῖ τι, 51} - 

Ἰαοοῖψιιθ ππου 5 {πιά ἴο]ο, πιο 40 οὐμπὶ ΠΗ πι5. ἰδ τ6 

Ποναντίβα. ἀἴοῖς, Ομπία ἑαϊία ἀϑιιτι, αἰθτιῖ διιτιῖ τη τα. Ουν 

δαὶ. 5. αὐννόῦοὸ πὸ ἀϊχῖς, Οὐἱ Προ, 564, Ομΐα φιιὶ αἰϊα 

ασμπῖ, τόϑηππῖπ σιδίογιεπι τιοῖὲ δοπϑοθηκιοτείμν ἢ 

τ. ον. δ. ἘΠῚ ΠΟΓα ΠῚ οπὶ ΘΘΠΟΓΆΪΙι5. Αἰ, Ππΐφψιιΐ τοϑτειπι 

᾿ Τεὶ ποι ρμοκοίορισιῖ. ἘΠῚ Δ} δἰ πη ΠΠτον. Αἴαιιθ 

οὐϊαπι ἴρ5θ Ποιηΐπιι5. ποϑίθι 96 51|5. ΟΠ βειι5 1ῃ 

Ἐναπσοὶῖο βθοιπάϊιπι Ταιοδ ΒΘ ῃ το π Ια πὰ ὈΓΟῖα- 

Δμσν ο 82. }1{, ΠΙ5. γϑυ 5. πἰϑὰ5 - δίοπιο αεπιονοπς τη απιίηι 

αὐ αταίτιιπι, δὲ τοί ΓῸ σοπνϑῦϑδιις, ἄρίτ5 Θδὲ ΓΟΘΠΟ 

οῖ. Ἐξι απΐθηι πἶς πϑοθϑϑαυῖο ΟΡ ϑθυναπάϊιπ), 

αιιοὰ ποὴ ἵπ ρθοσαΐα πλ}1ἃ, 56 ἴπ πἀππιπὶ ρΡτο- 

πιηξαϊπιπι οἷς Ππογγοπάππι αἄθοὸ δὲ ἱπου]αθ}}6 

Γ (οαϊοες ἄϊιο οὐ παρελεύσονται. Νίοχ Ἀδδ. Ῥτίπιι 

τεθαῤῥιχώς. 
ἃ (οάοχ Οοιηροῖ. γέγονε πάντων, ἤαοξιις δὲ οπι- 

πῖιιπὶ ταῖς, εἴ ἴτὰ 4ἀσζαε Ἰοσίταν ἴῃ 5ᾶογο ἴοόχτι τ α]-- 

δαῖο, 

5. ΒΑΒΙΠ ΜΑΟΘΝΚΙ. 

, , ᾿ φαίνεται ὃ Κύριος, καί φησιν" ᾿Εὰν μὴ περισσεύση 
ὑμῶν ἣ δικαιοσύνη πλέον τῶν γραμματέων χαὶ 

᾿ ξ - 
Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

οὐρανῶν. Καὶ πάλιν" ᾿Εὰν μὴ στραφῆτε, χαὶ γέ- 

νησῦε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βα- 

σιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καὶ πάλιν "Ὃς ἐὰν μὴ δέξη- 

ται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ 
ἊΝ ᾽ᾺἊ 2 ΕΣ , ΕΣ ΔΑ - πὰ τὰ , Ν 

εἰσέλθη εἰς αὐτήν. Ἔν δὲ τῷ χατὰ ᾿Ιωάννην πρὸς 

Νιχόδημον λέγει- "Ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν . οὔ 

Ε δύνατα! ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν - 

᾿Ἐὰν μή τις γεννῆθη ἐς ἐξ ὕδατος χαὶ πνεύματος, οὖ 

μὴ εἰσέλθη Ξῷ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

Καθ᾿ ὧν δὴ ἡ ἀπόφασις μία, δηλονότι, ἴσος χαὶ 
- “- ε Ν Ν 

ὃ χίνδυνος τοῖς πᾶσιν, ἑνὸς ἐλλειφθέντος. Εἰ γὰρ 

λέγει ὃ Κύριος, Ἰῶτα ἕν, ἢ μία χεραία οὐ μὴ ιέγξ ριος, Ἰῶτα ἕν, ἢ μία χεραία οὗ μὴ 

παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται" 

πόσῳ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου;, αὐτοῦ τοῦ Κυ- 
ἴοο λέ οντοῖς τΟιουρανὸς χω ἡ ῪΣ τα ἡ τ ρίου λέγοντος, Ὃ οὐρανὸς χαὶ ἣ γῆ ᾿ παρελεύσεται, 

Η ΄ σ 

4. οἷ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν ; Ὅθεν τεθαρση- 
Α τ "ὸ 

Ἢ χὼς Ἰάχωδος ὃ ἀπόστολος ἀπεφήνατο εἰπών“ Ὃς 
“ ΄, φ Ἀ ΄ ’ ΔΑ 5» Γὰ δν ΕΣ 

ἂν ποιήσῃ ὅλον τὸν νόμον, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνὶ, ἔσται 
, “ ἣν - "Ὁ Ξ 

πάντων ἔνοχος. Ἔμαθε δὲ εἰπεῖν τοῦτο, ἐξ ὧν ὃ 
Α , 

σμοὺς χαὶ τὰς ὑπὲρ" ἄν- ἕ Κύριος μετὰ τοὺς μαχαρῖο 
θρωπον μαρτυρίας χαὶ ἐτ παγγελίας τῷ Πέτρῳ ὃ δοὺς 

ἠπείλησεν, ὅτι ᾿ὰν μὴ νύψω σε, οὐχ ἔχεις μέρος 

ὑετ᾽ ἐμοῦ. Παῦλος δὲ ὃ ἀπόστολος ἀνταναπληρῶν 

ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τοῦ 

σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἣ ̓ Εχχλησία, ἐν Χριστῷ 

λαλῶν διαμαρτύρεται, δι’ ἃ μάλιστα βασιλείας 

οὐρανῶν οὗ “ καταξιοῦται τις, χαὶ θανάτου μὰ τ, 

ἘΣ ἔτος ποτὲ μὲν εἰπὼν δριστιχῶς, Ὅτι οἵ τὰ 
Ε) ΄ τ ΥΩΣῚ ς ᾿ , 

σσοντες, ἄξιοι θανάτου εἰσίν. Διὰ τί 
ἃ 

3 

Ὡ- 

8 δὲ οὐ» ὅτι οἱ ταῦτα, ἀλλ᾽, Οἱ τὰ τοιαῦτα 

πράσσοντες, βασιλείαν οὐρανῶν οὐ χληρονομήσου- 

σιν; Καὶ πάλιν χαθολιχώτερον ᾿ ὅτι Ἄδιχοι βασι- 

λείαν Θεοῦ οὐ χληρονομήσουσ!:. Καὶ ἀλλαχοῦ ὁμοίως. 

Αὐτὸς δὲ ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν τῷ 

χατὰ Λουχᾶν Εὐαγγελίῳ ἀπεφήνατο εἰπών " Οὐδεὶς 

τὴν χεῖρα θεὶς ἐπ᾽ ἄροτρον, χαὶ στραφεὶς εἷς τὰ 

ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

᾿Επιτηρητέον δὲ ἐνταῦθα ἀναγχαίως, ὅτι οὐ χατὰ 
ἁμαρτημάτων πολλῶν, ἀλλὰ χαθ᾽ ἑνός ἐστι τὸ οὔ- 

τω φούερὸν χαὶ ἀπαράδατον χρίμα,, χαὶ ταῦτα ἐχ 
τῶν συγχεχωρημένων, χἂν μόνην χαὶ πρὸς ὀλίγον 

» Ἀδρῖ ρυίπηις εξ τογεϊις ὑπὲρ ἄνθρωπον. ἘΔΠΕ ἀν- 

θρώπων, τπα]6. Νοχ Μ85. ἄτο παραγγελίας τῷ. 

ς Απέᾷαὶ ἄτι ΠΥ οὐχ ἀξ 

ἃ ἘΔ4ΠῚ εἶπεν ταῦτα. Αἱ Δ55. ἀπο αἰ ἴῃ σοηϊοκία. 
"ται. 
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γοῦν ἀναθολὴν “ἐμποιῇ τῇ χατὰ πολλοὺς λόγους Ο ἠἸοίτπι, ἰάαιι6, 6 σοποοβϑῖβ ἂς ἸἸο  εἶ8, οἰϑὶ αυΐβ 
ἀναγχαίως ὀφειλομένη ἀπροφασίστῳ ταχυτάτη τε ἀἰυμίαχαϊ αἴσιο ν6] Ὀγονὶ θη ρογο ΟΡ οαθη απ 
χαὶ ἀμετεωρίστῳ ὑπαχοῦ τῷ Δεσπότη. ᾿Ἔχ τού- Ἰοπηῖπο πλι} 18. 6 οαιιδὶ8. ποοοϑϑασίο αἰ απ, 

τῶν οὖν πάντων χαὶ τῶν τοιούτων παιδευόμεθα, ὅτι ἀῶ 5'πο εἢ]ὰ ὀχοιιβαιίοπθ οἱ σο ογεῖππα οἵ ἰπίοπ- 
χρὴ πάντα δλοχλήρως χαὶ νομίμως πληρώσαντα, εἰδδίπηα 6556 ἄ6)γεῖ, εἰἰδιυ!ονῖε, Ἐχ 15. ἰσίτον οπι- 

οἷς ἣ ἐπαγγελία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ᾿ἐπαγ- πίυ5᾽ οἱ δι πη! Πτι5 Θἀοσοπηι, ἀπ ρ! οηεία. 6556 

γέλλεται, χαὶ ὧν ἄνευ ἡ τῆς βασιλείας ἀπαγορεύε- ἰηίομνο, ἀο ἸοσΙ πο. ομμπία, 4υΙθι5. ΤΟΙ 5510 
ται χάρις, καὶ φυλαξάμενον ἀπὸ πάντων, δι᾿ ἃ οὐς γορπὶ σροογιπι ἱπαϊοί ταν, δὲ δἴπθ αυΐθι5. ἀοπιιπ 
δεὶς βασιλείαν οὐρανῶν χληρονομεῖ, οὕτω προσδο- τοσηὶ ἀθποσαϊιν : να πὰ νουῸ οπιηΐα, Ὁ} {τᾶ 
χἂν χαταξιοῦσθαι τῆς ἐπαγγελίας. Δεῖ γὰρ τὸν ποιὸ γοσπὶ σε ογιι ᾿ογθ5 ον, δὲ ἰτὰ «δηλ πη 
ἀγῶνα τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, οὐ μόνον χα- δχϑρροίαπάτιηι 6556, ατπὶ θ᾿ ΟΠ ἰβδίοπο ἀϊσηὶ δ[Π.-- 

χίας πάσης ἀπηλλάχθαι, ἀλλὰ καὶ ἀλώῤδητον εἶναι Ὁ οἰαηγιι. Ορονίοε ηϊπὴ σθρίαπηθπ απο δὰ μἱα- 
χαὶ ἄμωμον ἐν παντὶ ῥήματι Θεοῦ, Παύλου τοῦ οοπάμαι [60 5ιιβοῖρίτιγ, πῸΠς ἃ} Οπληΐ 50 τιΠὶ 
ἀποστόλου μετὰ τὴν θεωρίαν τῆς "μεγάλης χαὶ πιλ! πὰ ΓΘΠΙΟ ΠῚ 6556, 86] ἱπίθσνιιπι οἰϊαπι οἱ 
ἀνεχδιηγήτου εἰς ἡμᾶς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἱποι!ραίιπι 'π ομπηὶ γοθὸ οἷ, οὐιπὶ Ῥάαῦλε5 ἀρο- 

Χριστοῦ αὐτοῦ, ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας διχαιοσύνης τε 510]115, τἸηὰσπᾶτη δὲ πο [4 0}]6ηὶ Ποῖ δὲ Ομ ϑεὶ 

χαὶ σωτηρίας, ἐπαγαγόντος" Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ ἰγ 5115 Θὰ ΠῸ5 αἰΠ]θοι ΟΠ 6 πὶ 5 Θοι]δίι5, ΡΓῸ 71ι- 
διδόντες προσχοπὴν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἣ διαχονία 5εΠ|ὼὰ δὲ βαϊῖα ποβῖνγα, βυθ) ιησαῖ : Δί αμην ἐν 
ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ μία τὸ εἰαμῖος οὔεποίοτιθηι, πὶ πὸ οἱ ρογ οί 
διζχονοι. τιϊπιϊ ἰογίτιπι τισί Γιιτη Σ δϑα ἴηι οπιτιῖθιι5 σουαππθπ- 

αἰόηιιις τος ἴρδος τἰ })οὶ πεἰπϊπισὶ. 
Ὥσπερ γὰρ ὅ πτωχὸς τῷ πνεύματι, ἐὰν μὴ γεν- ἡ. Οιοπιασδπηοάιιπι δηΐ 4αΐ ϑρί γι αι βάθρον 

νηθῇ ἐξ ὕδατος χαὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἶσελ- δῖ, Πἰδὶ Παῖτι5 [δ ΡῚξ ΘΧ ἀ]πιὰ δὲ Βρ 11, ΟὉ ἰδία πὶ 

θεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, διὰ τὴν ἀπό- δοπιοητείαην ἴπ γΘ Πα ΠῚ ΘΟ ΛΠ ἰη συ θα πο ΡῸ- 

φασιν οὕτω πάλιν, ἐὰν μὴ περισσεύση ἣ διχαιο- ἰ65ῖ : 56 Γαγδι5, δὶ αὐμπάανεγὶι γεε{{1ώ ἐἰ εις 
σύνη " πλέον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, ὃ αὶ γὲκις φιίαπι δογίϑαγιενι δὲ Ῥ]ιαγι σον; δῖ 5 
ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐλλειφύῃ, διὰ τὴν ὁμοίαν αι αἰπια Πα δπιο αὶ ἀοιιθυῖε, ὁ] δἰ μη 6 πὶ 56 η- 
ἀπόφασιν οὗ καταξιοῦται τῆς βασιλείας. Γέγραπται τοπεϊα πὶ γ σπῸ εἶπηι5. ποπς Πα Θ ι". ΒΘ Υυ Ρἴ 

γάρ᾽ Ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν Ἔχ- 651 Θηΐπῃ : ζ δα ιίνεγθὲ ἴρ56 οἰδὶ σἰογίοσαιιν Εὸ- 

χλησίαν, μὴ ἔλουσαν σπῖλον. ἢ δυτίδα, ἤ τι τῶν εἰδείαπι, ποτὶ αν οπίοπι πιαοιίαμπι, ἀμ τιισαπι, 

τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ἁγία χαὶ ἄμωμος. Καὶ πολλὰ ἀμμὲ αἰϊηιια ἰεμιγιδηιοαϊ, 5 ϑα τι δἷξ σαποία οἱ ἰηι- 

τοιαῦτα, ἅπερ απουδαιότερόν τις ἀναγνοὺς, σρο- πιαομίαϊα. ἘΠῚ 6) ιδπηο 1 τπα]τὰ διιηῦ, αι δὶ ας 
δρότερον βεδαιοῦται, ὅτι χρὴ πάντα πληρῶσαι, (ΠΙποπεῖιϑ. ᾿ϑσθνῖτ, ᾿π 60 ν ΘΠ θθπεῖι5 ΘΟ την ὰ- 
ἵνα βασιλείας οὐρανῶν χαταξιωθῇ. Ὅτι δὲ ὁ τῇ λταν, φαιοά οπχηΐα ἱπηρ ον ἐεθθῖ, αὐ τορῖηο οδ- 

δικαιοσύνῃ περισσεύων, ἢ γεννηθεὶς ἄνωθεν, πάν- 155 ἰοτα πὶ δ ΠἸοίαταν ἀἴβηιιϑ. Οὐοά, ἀπθηι ἰδ (αὶ 7ι- 
τῶν ὅμοῦ τῶν χατορθωμάτων ἐτ᾽ ὧν τε οἱ μαχαρι- ἃ ϑδυἰτἰὰ ἀθιιηαϊ, ἀπ ἰδπιιο Παῖι5. Θϑῖ, ΟὨΠἾ τ ΠῚ 51-- 

σμοὶ κεῖνται, χαὶ τῶν λοιπῶν τὴν τελείωσιν ἐπλή-ὀ ῴπνεΐ νἱνταξιπι, ἴῃ αι. ὈΘατ τ ἴΠ65. δἰ ἴα διιηΐ, 

ρωσε, χαὶ ἐργάτης εἶναι τούτων χαὶ τῶν τοιούτων οἱ γοἸἰφιιασιιπι ρον [δοιϊοπθιη Δ Πρ! νου, αιιοί- 

ὡμολόγηται, ὃ λόγος, ὃ περὶ τοῦ ἄνωθεν γεννηθῆναι, 416 ἴῃ ΘΟΠ 6550. 511 μδθο δὲ δ) βάθει σθηθνὶβ αἰΐα 
μικρὸν ὕστερον ἀποδείξει, Θεοῦ χάριτι. ᾿πειδὴ δὲς, 4 ᾿ρ50 ργιφϑίαυι, βϑύπιο ἐδ βθοιιπάα σοηθγαιοπο 
ὡς προείρηται, τὸ ἐπίταγμα τῆς ὑμετέρα: εὐλα- τπὸχ παβροπάιι5, 1,60 ἀαπίθ, ἀθιποήβινα ῖι. Οὐο-- 
βείας τὸν λόγον τοῦ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον θαυμασιω-ὀ ππίαπι ἀιτοπὶ ᾿ἰ δία ε15 νοβίνθθ πη πα δτιιη), τι] ΘΥ1}5 
τάτου ἴσματος ἐπεζήτησε παρ᾽ ἡμῶν, πρὸς Ἃἰοτιιη) 651, γϑεϑῖν!ε ἃ ποθὶβ, αὐ 46 ὀνδηβο 
τοῖς εἰρημένοις περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἸῬναρεἰδιβαῖθ πηαχίπηθ πη Γα Π0 ΒΟΥ ΠΟΘ πὶ ἰπϑιϊ-- 

ἀχόλουθον εἶναι λογίζομαι, χαταμαθεῖν ἡμᾶς ἐν πογθιηιι8, ροϑὲ Θὰ ἥτι88. ἴὰπὶ 46 γοῦστο Θφ]ΟΥιιη 

βραχεῖ, χαὶ τὴν διαφορὰν τοῦ χατὰ Νωῦσέα βα- ἀϊεῖα ϑιιπῖ, ΘΟΠΘΘΠΙΙΘΠ5 6556 Ραϊο, αὐ δεῖ πὶ {τις 

ε Ψείογος ἄπο Πἰδτὶ ἐμποιῇ, Ἐδτι ἐμποιεῖ. κ Απεφαὶ ἄπο ΠΡγῚ μεγίστης, 

" Οὐάϊοε5 αἰΐχιοι ἐπέγγελται. Μοχ ἐΐοιν Μες, ἀπα- υ Τηυ5 ΝΜ. δικαιοσύνη ὑμῶν 
γηρεύεται. Ἑά᾿ιὶ ἀπνγύοευται. 

2.0 υ»ν.6.3. 

Διαι, 5. 

40. 



λΙ]αιεἣς 

6. 42. “-- - 

ΟΣ 

10. 

Δ]Παηι}. 
τ:. 

οαπ.3 30. 

Ἅ]τιιι. 3. 
τῆς 

δίανε.ι. 7. 

τι, 

δ08 

ἰπῖου Μοϑὶϑβ οἱ Τοδηπὶβ Βαριβηνιπι αἰ Πρ θ τὰ στ, 

Ῥγδνίτον ἀϊβοαπιιϑ, δὲ ᾿τὰ ἀθηλαπι θΡ6 1 στα πὶ 1) οὶ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΌΝ 

αἰσηὶ οἰΠοϊαπηιιν, 4Ὰ] Ρ δοβτΔ ἢ ἰββ᾽ πιὰ πη Παρ Ἰ5πιὰ- 

τὶς Πομηϊπὶ ποϑιυ 1651 ΟΠ γΊβ] ἀἸἰσηϊταΐθη ἴῃ 1Π-- 

ΘΟπΙρΑγ ΡΠ] ο]ουία πηασ! τι] π6 ΤΠ ΓΟ]]Π1 σαι Π115. 

Νάπι τ σϑηϊτ5 νἱν ΘΠ 115 Π 61 ΕἼ] ει5. ΡΟ αν 

ΔΙΊ ΦαΪ4 τοπιρ]0 Πλα]115 Πἶσ 6556, δὲ τη] τι5. ΘΕ ΔΙῚ 
ϑαϊοπιοπο Πἰἶς, δὲ πιᾶΐι5 υο]ιθ Τοπὰ Πἶο. Εἰ 

ἈΡοβίοί!τιβ οιπὶ άπ ΔΙ οβ᾽5 5] ον τη Τα 6]5 ἴῃ [6615 
πὰ  Πἰβίθυϊο ᾿ΠΔΟσΟσϑΔ ΠῚ) ΘΧ ] Πα556Γ, ἤθο ἐθϑία ιν, 

Πιῶο 5] απ θη5, ἤαπι τιθὸ σἱογί Ποαίτιηι ὁ5ι ιιοά 

οἰακαῖε πὶ παὸ ραγίθ, ργορίοι ὁπ οοἰ οπίοην οἷο- 

τίαπι. ἘΛ᾿ Τοαππ65 Βαριϑῖα, {πὸ 1πῖδ ιν Παῖΐοβ Πηπ|- 

ΠἸδυτμπὴ πιὰ )ου δὲ πθηο, ἰάθη ἀβοϊαναι, ἄστη ἃ}1- 

«πᾳ π40 ἀἸοῖῖ : ΠἼπηι ορογίοΐ ΟΥΘΣΘΘΓΘ., πὶδ ΦΘΤῸ 

πεϊπτιὶ : αἸϊψθα πο νοτὸ, ἶβὸ ἡπίάθηι δαρίϊτο 

σὸς ἱπ αι ἴὰ ρμαπίϊοπιίαπι, {16 σότο ὑὸς 

δαρίϊται ἐπ δρίτίειι σαπιοίο δι ἰβπὶ; οἱ {}1ἃ πε ἴὰ. 

Οὐαπῖο ἁυίθηη ΘΧΘΘΙ]Θ ΠΕΙῸ δϑὲ ΘΙ 5. ΒΆΠΟΙΠ5 

41, ἴαπία ν᾽ ἀο]ϊοθὺ ργδδίας δὲ 15. Ζπὶ Ράριὶ- 

χαὶ ἴπ ϑρινϊι βαποίο, οἱ 4υϊ Βαρεῖχας ἴθ ἀπαὰ : 

4ιοα ἀϊοίιπι νοϊο δὲ 46 ἴρ80 Ῥαριἰ5ῃηαῖθ, δἷο 
αἰ ΤολπΠ65. 10,36 [ἈΠ 5. δἱ ἴα} 15, δὲ ἰτὰ ἃ Ποιηϊ- 

ΠῸ ΘΟ] Πα αιι15, ὈΥΪπ5. οἰἴγα. νϑρθοιπάϊαπι αἰ- 

χουῖε : Δοπ σιίπι ἰάοπειις, τι σοΐναπι σογΓίσίαπι 

ξαἰοδαπιοπίί. 

ὅ. Οἴαῦθ δχ Πἷβ οπη πὶ θτ15. ΠΙΔ ΠῚ Γ[65Ππ1Π} 651 4118 

510 Βαριεἰϑηατῖθ. βθοιιπάα πὶ ΘνΆΠΘΘ Πα πὶ (ΠΝ: 
Ρ δοϑίαπεα : “δ η} δἰδὶ ρΓῸ ἀἰσηϊταϊθ ΠΙΘΠΙΘ ἃ5- 

56 {π| ΠΟ ΡΟΒΒΕΠΠ15, [ἃ ΠΊΘ ΠῚ ΘᾺ ΠῚ ΘΧ ᾿ρ515 Βουῖ- 
Ρίανῖ5 Ῥρὸ νἰυῖρασ, δὲ ρυοας ΤΠ ι5 ἰἀοΠ 605. ΠΟ εἴς- 
[δοϑυὶτ, ἀθοϊανανθ θἱπιπὶ θϑὲ δὲ 116. Οὐιοα ἸρΊταν 
Ῥδι ΔΙοβθη ἐν αϊτιιπὶ δ5ὲ θα ρΕἸδπλα, ῬΡΙ Πλ ΠῚ 4] - 

ἄθια σοσποβοοθραῖ ἀἸβου πῃ ῬΘΟΘΔΙΟΙ ΠῚ, Ομ" ΠΟ 

Οὐ θιῖ5 ροοσατ5 ἀδυθῖιν γθηϊθθ ἀοπαπι : ἀθίηἀο 

νΘΙῸ ΤΟ αΪγ θαῦ 5 ον Ποῖα ἀινθυϑα, ῬῈ} ΠΟ ἘΙΟΠ ΠῚ 

Ῥτοῦβιι5. οχίσοαῖ, ΔἸ] Πά Ππι ΒΘράγα ΡΣ ἃ το ]]- 
{5 ᾿πηραχιηι δὲ ροἸ ππτιιπλ, ἀἸθυθι νη ΘΥ ἐΘΠΠ ΡΟΥΙΙΠῚ 

5 ποῖ ναῦ ΟΡϑθυν ἃ] ΟΠ ΘΠ), {πποάτι6 θα} Π5Π1ἃ 5115- 
οἰρ οι σάτα σϑ αι 515. ΠΠπιπὶ ρα ΠΟ] ΟΠ͵5. ΑἹ νΘΤῸ 

Τοδηηἶς ῬΑ) τἴδηλα, Ὠ}1}115. ΠΟ 15. ΘΧ ΘΙ] 1. ΝΑῚ 

Ῥθοοαῖα πι}}10 πιο ο ἀἸδοθυπ θα ϊ, ΠΟΠ ΘΧΡΟΒΟΟΠ αΐ 

ἀϊνουϑι αΐθηι σου Ποϊονιιπα, ρα Πολ Ομ ἶ5 ἀΠΠ]σθη-- 

(ἰὰπΔ πὸ ἀμ θ θαῖ, πὸπ ΟΡβουνα αὶ ἴδ5. δῇ 

τοι ρονᾶ. Οὐ ΠΟ ἈΠῈ 51Π6 111 ὈΓΟΥβιι5. ἀπ] δ θη, 

ἃ ψείογοϑ ἄπο ΠΡΥῚ περιέχον. 

» Ἀδσ. Ξεοαη τ ρτὸ ἴωνᾶ παροὲ ἰωάννου : 5.4 νοῖιις 
Πῖς ἸΙΡὸν υἱάθεαν [πῖϑδθ δπηθπάαζιις ἃ ΠΠΡγανῖο, Βόπος 
ἅτὶ πλα]ο, ἡ Ἰοα θαι πῈ οὐ 111. 

5. ΒΑΒΙΓΠ ΔΙΆΟΝΙ, 

πτίσματος πρὸς τὸ τοῦ Ἰωάννου, καὶ τότε χ, ἔριτι 

Θεοῦ ἀξίους γενέσθαι χατανοῦΐσαι τὸ ἐν τῷ βαπτί- 

Β σματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ " ὑπερέχον 

ὑαῦ ας ἐν ΠΟΥ ΠΡ ΝΣ ὗὕπ' ΡΟΣ τῆς δόξης. Μεῖζον 

γὰρ 

γιὸς τοῦ 

τοῦ ἱεροῦ ὧδε ἀπεφήνατο εἶναι ὃ ἘΟΥΟΎΕΥΣΕ 

Θεοῦ τοῦ ἘΞ" . χαὶ μεῖζον τοὺ Σολο-- 

μῶντος ὦ ὧδε, καὶ μεῖζον τοῦ υ]ωνᾷ ὧδε. Καὶ ὃ ἀπό- 

τολος προδιηγησάμενος τὴν τοῦ Μωυσέως ἐν τῇ 
! -ἐ- , - ΄ 

διαχονία τοῦ νόμου τοῖς Ἰουδαίοις ἀπρόσιτον δόξαν, 
ἣν ἡδεῖαι ΟΣ πα στ Ξ ΚοΣ ΥΔΟ Το ΔΕ σον διαμαρτύρεται, ἐπαγαγών" Κα γὰρ οὗ δεδόξασται 

Η τὸ 
τὸ δεδοξασμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει, ἕνεχεν τῆς 

ες ἃ ἘΞ Ἔ 
ὑπερδαλλούσης δόξης. Καὶ ΣΟ βαπτιστὴς, 

οὗ μεῖζον ἐν γεννητοῖς γυναιχῶν οὐδεὶς, μαρτυρεῖ, 
λέ ἀΞιὶ Ὶ 9 " ἮΝ»ΦὋΝ ““», »" ᾿ Ρ 

ἔγων ποτὲ μὲν, ᾿Εχεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ 
ες,» ( ἐλαττοῦσθαι" ποτὲ δὲ, ᾿γὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν 

πὶ 
ὕδατι εἰς 

Ζ , 
δμᾶς βαπτίζει ἐν 

πολλὰ 
π : δὶ : ὅϑῃε 
Ὅσον δὲ διαφέρει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ ὕδατος, 

μετάνοιαν ᾽ ἐχε ἵνος Ὁ 

, " 
Πνεύματι ἅ ἁγίῳ χαὶ πυρί: χαι τοιαῦτα. 

ε ξ: ἘΑΟΣΤΣ ἥ , - 
τοσοῦτον ὕπερε ἔχει, δηλονότι, καὶ ὃ βαπτίζων ἐν 

ς ᾿ 
Πνεύματι ἁγίῳ τοῦ βαπτίζοντος ἐν ὕδατι, χαὶ αὖ- 
ΕΣ 

τὸ τὸ βάπτισμα" ὥστε αὐτὸν τὸν ᾿Ιωάννην., τὸν το- 
τ ᾿ Ξ " ἢ ᾿ς 

σοῦτον χαὶ τοιοῦτον χαὶ οὕτως μαρτυρηθέντα ὑπὸ 
-- ΄ , ΕῚ , - « τὸ 5» 

τοῦ Κυρίου, ἀνεπαισχύντως προειπεῖν, ὅτι Οὐχ εἰ- 

αἱ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 

Ὥς ἐχ πάντων φανερὸν εἶναι τὴν ὑπερδολὴν σελ οῖν ἐπ ΓΈΜΟΙ 
᾿Ν 

τοῦ χατὰ τὸ εὐχγγέλιον τοῦ Χριστοῦ βαπτίσματος" 
Ὁ ἣν εἰ χαὶ πρὸς ἀξίαν χατανοΐσαι ἀδύνατον, χατὰ 

τ ᾿ς ἤξατην, Καμεςι ἿΖΕ ΘΟ 
δύναμιν γοῦν, καὶ ταύτην, ὡς ἂν ὃ Θεὸς ἱκανώσῃ, 

ἐξ αὐτῶν τῶν γεγραμμένων εἰπεῖν εὐσεδὲς χαὶ ὦφέ- 

λιμον. Τὸ μὲν οὖν διὰ Μωυσέως ταρεϑοθεν βαπαι. 

σμα, πρῶτον ὦ μὲν πε οσας διαφορὰν ἁμαρτημά- 

των" οὗ γὰρ πάντα τὰ ἁμαρτήματα εἰχε τὴν χάριν 

ἐπεζήτει διαφόρους Ε ὯΝ 
ἐπειτὰ ὁὲἐ 

τ 
τῆς ἀφέσ ως" θυσίας ἐπ᾿ 

- 
Πκριθολογε εἴτο περὶ ἁγνισμοῦ " ἀφώριζεν ἕως χριροῦ 

5 τὸν ἐν ἀχαθαρσίᾳ χαὶ μολυσμῷ - παρατήρησιν 

ἐποιεῖτο ἡμερῶν χαὶ ὡρῶν " καὶ τότε τὸ “ βάπτισμα 

παρελαμόάνετο, ὥσπερ ἐπισφράγισμα τοῦ χαθαρι- 

Ε σμοῦ. Τὸ δὲ Ἰωάννου βάπτισμα πολυπλάσιον εἶχε 

τὸ πλέον. Οὐδεμίαν γὰρ ἐποιεῖτο διάχρισιν ἀἰσοτ, 

μάτων, οὐ διαφορὰν ἐπεζήτει θυσιῶν, οὐχ ἀκρί- 

όειαν ἐποιεῖτο ἁγνισμοῦ, οὗ παρατήρησιν ὦ δ᾽ 

ἡμερῶν ἢ ὡρῶν. Καὶ χατ᾽ οὐδὲν εἰς μηδὲν ἀναόο- 

λῆς γινομένης ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ χαὶ τοῦ Χρι- 

ς Βερῖϊ ῥυΐπιις εἴ τους βάπτισμα παρελαμδάνετο 

ἐφ᾽ ὧν. ἘΔι βάπτισμα ἐφ᾽ ὧν παρελαμδάνετο, ὥσπερ. 

Βὸρ. Ξοοιιπά τις ἢ ἴῃ σοπίοχίι, 5ἰπιρ]Ἰοῖτι5 οἵ παο]ῖτιϑ. 



ὉΕῈ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΙΒῈΠ 1, 

ξεύδεινω “Ὴ Ξ κ 
στοῦ αὐτοῦ ἅμα τὲ προσῆλθέ τις ἐξομολογούμενος 

ε 7) “7 ΠΡ . ᾧ “ “Ὁ 
τὰς ἁμαρτίας, ὅσας δήποτ᾽ οὖν χαὶ οἵας δήποτ᾽ οὖν᾽ 

ΜΡ: ξ ΒΕ τον ἢ, ε αὐ. κὸν 
καὶ ἐδαπτίζετο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνη ποταμῷ, χαὶ εὐθὺς 

ἐλάμθανε τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημάτων. Τὸ δὲ τοῦ Ἔ Μαρτηι 
Π , , ν ᾿ 

Κυρίου βάπτισμα λόγον μὲν ἔχει χρείττονα παντὸς 
ἀνῃ ,΄ 4 δὲ " -: Ζ Ἷ Σ 0 ,, 

ρωπίνου, δόξαν δὲ ἀνωτέραν πάσης ἐπιθυμίας 

δ. 

51π|}} ἀταπι6 δὰ ρναιαηὶ Πεὶ οἱ ΟΠ νῖδεὶ 6] 5. αἱ 1- 
415 ἀοοοθδογαῖ, (πα τΔοι πη 116 Θὲ ια ΠἸαοι πη π6 

Ρθοοαἴα ΘΟἢ [6551}5. [πιῖ556ι, δὲ θα ρεζαϊναῖαν ἴῃ 10Γ- 

ἄαπο Ππνίο, οἱ ϑδἰαιί πη Ὑ θη Δ ΠῚ ΘΟΠΒΘ θα 1" 

ΡῬΘοσαίον απ). Ὑ ναιπὶ ΠΟ πλἶ πὶ ᾿αρεἴσπγα ΠιιΠΙὰ ΠΊΠΠῚ 

ΟΠΊΠΘΠῚ Οἀρίτ ΠῚ 5 ρογαΐ, α]ουϊα πη πθ πα θὲ ομπὶ 
χαὶ εὐχῆς ἀνθρωπίνης - “ὑπερθολὴν δὲ χάριτος χαὶ ᾿Ν ἀἰοδι ἀουῖο ἀο νοίο ᾿ιιηηα 0 5110} πιο 6), οἱ βραιῖα: 
δυνάμεως πλείονα, ἢ ὅσον ἥλιος ἀστέρων ὑπερέχει. 
Μᾶλλον δὲ τὰ μνημονευθέντα τῶν ἁγίων ῥητὰ σφο- 
δρότερον παρίστησι τὴν ἀσύγχριτον ὑπεροχήν. 

Ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο σιωπῆσαι χρὴ, αὐτοῖς δὲ τοῖς 

ῥητοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὁδηγοῖς 

“χρώμενοι, χαὶ ὥσπερ δι᾽ ἐσόπτρου χαὶ ἐν αἶνί- 
Ὑμᾶατι ὁδηγούμενοι εἰπεῖν ἀναγχαῖον, οὐχ ἵνα τῇ 
ἡμετέρᾳ ἑρμηνείᾳ ἐν ἀσθενεία σώματος χαὶ λόγῳ 
ἐξουθενημένῳ σμικρυνθῇ ἣ δόξα, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ ἐν 

τούτῳ θαυμαστωθῇ τὸ μέγεθος τῆς μαχροθυμίας χαὶ 

νἰγ  ἰβ 116 ργτοϑια π ατη ἴα πίο ΔΙῸ θ᾿ ΟΓΘ ΠῚ, 4πᾶπ- 

ἴ0 50] 516}115 ἀπίθοθ! τ, Τπλὸ διϊα πὴ) οἱ Θαποίου πὶ 

ἀἰοία πὶ πηθ που απ γονοσθηἊαν, να] ἴτι5. δ μτις 

Ἱποοπη ραν Ποιὰ {|| πὶ ΘΧΟΘ θη ἴα πὶ οβίοπάιτιηϊ. 

ΑἹ πο ΡΙορίθγθα 5]16Πά ιιη, 56 πὸ5. ἰρϑὶ5. Πὸ- 

ΠῊΪΠῚ ποϑίγὶ 7651 ΟΠ υ 511 νου θὶ5 νϑ! αι νῖο ἀ ας λις 

1505, δ ψ ας ΡΕΙ' ΘΡΘΟΙ] πὶ δὲ ἰπ τπίρηιαίο ατι-- 

οἴο5. ΠΘΟ6556 δϑὲ ἰοάιι, ποη ᾿ξ ποβίνα ᾿πίθυργοία- 
τἰ0Π6 ΟὉ σου ρον5 ἀθ ΠΠταΐθηη δὲ ἀ  θοίιι πὶ σου ππο- 

ΠΘπῚ σ]ουῦῖα περ ᾿πη ΠῈ  ΠΙἃ 111, 566] τι Θἰἴα πὶ θὰ ἴῃ 

φιλανθρωπίας τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνέχεται ψελ- Β ΚΘ πηιαση! ἀπ θ αν 16 π [4115 ἂο ΟΠ σηἰαιτὶ5. ΒΟοΩΪ 
λιζόντων τὰ μεγαλεῖα τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀγά- 

πης χαὶ χάριτος αὐτοῦ. 

Εἰπὼν τοίνυν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός - 
᾿Ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ - χαὶ πάλιν, ᾿Εὰν ἡ τις γεν- 
νηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" μετὰ δὲ τὴν ἐχ νεχρῶν 

ἀνάστασιν( πληρουμένης εἰς αὐτὸν τῆς διὰ τοῦ Δα- 
δὶδ, ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, προφη- 

τείας, εἰπόντος" Υἱός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γε- 

γέννηχά σε" αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη 
τὴν χληρονομίαν σου, καὶ τὴν χατάσγεσίν σου τὰ 

Τ)οὶ ταϊγθηλν, ἀπο δὸ5. αὶ ἐς ἀἰ]δοιοπὶα. ἴπ 
Ομνῖδίο 1651 δὲ σραιίορ ἰρϑίτι5 πᾶσ ΠΟΘ τὰ Οὐ Ὁ 
ῬΑ! υτῖθπεὶ ἸΙοαιτιπῖι, ρουίοναι. 

6. Οὐ Ἰρίταν Το πλΐπιι5. ΠΟϑίου 16 5115 ΟΠ ν σίιιθ 

ἀϊχίδδοι, Διο φιιῖς παῖς Πιιογὶι ἰθτῖιο, ποτὶ ρὸ- γοαη. 3. 

ἴθδὶ υἱάογο τοβπιίπι 1)6ῖ; ἃ0 γυγϑιι5, Δ δὶ φιιὶς χυμ. . 

σιαίτις [μογὶ ἐα ἀεί δὲ ορίγίιιι, ποτὶ ρμοίθδι ἰπ-- 

ἰγοῖγο ἐπ σοϑτίι 7)οῖ; οἵ βοβὶ γεϑαγ ΘΟ ΠΟ ΠΟΙ ΟΧ 

ΤΟΣ 15. (Δ Ἰπιρ] οῖο ἱπ 56 νϑιοϊηῖο Τὰν 415, αὶ 

6Χ ρδιύβοπὰ Π)6ὶ ἃς Ῥαΐνὶβ ἀἰχογαί, Ζ μι πιδιις Ρκαὶ. 5. 

85 ἔμ, 650 Πποάϊϊθ φοπεὶ (6: βοσίμϊα α πιο, οἱ 8. 

ἄανο {ἰδὲ σόπῖθς ᾿ιογθεϊιαΐοηι {παπὶ, οἴ ρο5565-- 
δίοπόπι ἔμαπι ΓΤ Πιἷ 05 [ΕΤΓΙΡ, τι γ65 οἱ [ἀοίὰ 

πέρατα τῆς γῆς, ὅπερ χαὶ γέγονε, χαὶ ἔστιν ἐν Ο 6ϑ5ῖ, οἱ 7λπι οπγηἶτιπ Οοιι} 15 ΘΧ ΡΟϑί ἃ), ἔπππὶ «δ ηλα ει 

ὀφθαλμοῖς πάντων ) λοιπὸν τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς, 
ὥσπερ ἀντιδιαστελλόμενος τῇ πρώτη ἐντολῇ χω- 
λυούσῃ εἰς ὁδὸν ἐθνῶν ἀπελθεῖν, ἐντέλλεται, εἰπών" 

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτί- 

ζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ 

Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀναγκαῖον δὲ εἶναι 
λογίζομαι, ἑκάστου ῥητοῦ τὴν δύναμιν διὰ τῆς πί- 

στεως ἢ" συνιέναι τε, καὶ χατανοῆσαι, χαὶ εἰπεῖν 

᾽χαθ᾽ ὅσον ἂν χατ᾽ εὐχὰς χοινὰς δοθῆναι ἡμῖν λόγον 
ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν. Γέγραπται γὰρ, 
ὅτι ᾿Εὰν μὴ πιστεύσητε, “οὐδ᾽ οὐ μὴ συνῆτε. Καὶ 

πάλιν " ᾽Επίστευσα δι᾽ ὃ ἐλάλησα. ᾿Κἶπειδὴ δὲ τῶν 

πε ὀνομάτων, χαὶ τῶν ῥημάτων, καὶ τῶν πραγμάτων 

ἃ Ψείετοβ ἄπο ΠΠρτὶ ὑπερθολὴν δὲ χαρίσματος. ΑἸ΄- 
4υδηΐο μοβὲ Με5. ἄπο ἁγίων ῥήματα. 

α Ἄερ. βεοιπῆιι5 χρώμενον. ... ὁδυγούμενον. Μὸχ 
Μϑ5, ἄσο ἑρμηνεία ἢ ἀσθενεία. 

» ἘΔ συνεῖναι. Αἴ Μό5. ἄϊτιο συνιέναι, Δοχ ἀδπὶ 
τον. τι. 

αἰδοῖ ρα} 15 5.15, ἔδυ πιὰ πὶ πὰ Πα τι Ἰ τι ορρο- 
ὨΘὴ5. ῬΓΪΟΥΪ, 410 ἴῃ ν]ὰ5. σϑητ πη) ἃ ἶνθ ΡΥΌἨΙ-- 
Βυιθγαΐ, ῬυθοΙρὶ ες, ἀἰοθηβ : ἔμέπίος ἀἰοσθίθ ομιτιθς γι], 
δοπίος, ναρίἱξαπίεος 605 ἵπὶ τιοηιῖσιο Ῥαίγὶς εἰ 5. 

δὶ εἰ δρίγίειις σαποῖϊ. ΝΘΟΘ556 Διιἔθηι 6556 ἄτιοο, 

5 ΠΡΉ]ΟΥα ΠῚ ψΘΥ ΒΟΥ τι νἱἶπι ΡῚ Πἀθιη ᾿πιθ Πσονο, 
οἱ σοπϑίἀθγανθ, δὲ [τὰ Ἰοατΐ, αΐ ΠΟΡῚ5. 5ΈΓΠιῸ μοι 

ΘΟΙΙΠΙΠ65. ῬΙΘΟΘΒ ἴῃ ἈρΡΘΙ ΟΠ ΟΥὐἷδ ΠΟϑινὶ ἐἰαθὶ- 

αν, Βουρίαπ) ΠΑΠΊΠΙΘ 6δὲ : δίδὲ ογθαϊαογ εἰς, Ἐπὶ. 

- Α 

το, 

Μαεεδπ, 28. 

19 

7: 9. 

ων 

τιον ἐπιεοἰ ἐρεῖς. Ἐπ ἰΐθσιιπι : Ογθαϊαϊ ργορίον Ῥεαὶ. αι. 

γιιοι Ἰοψιιαῖτις σεπι. Ἐκ αιοπίαπι τ ϊ Ρογϑιιαβιιηι 

δὲ ἀϑιιπὶ Οἱ ΠΟΠΙΪ Παμη Θὲ γΟΥΟΥ τι δὲ γϑυιιη ἴῃ 
ἀϊνῖπα ϑουιρίσνα ΠΟ ἀσοὶρὶ δχ οοπϑαθιιάϊπο, ἀπ 

Μ55. δονῇ λόγος. ἘΔΙε δοθῆναι λόγος, Ἀδρ. 5οσιιπάιις 

δοθῆναι λόγον. 

«Μείογοβ ἄσο Πἰρτὶ οὐδὲ μή, ΑἸϊφααπῖο ροβὲ Βορς. 

τογεῖις πραγμάτων τῶν ἐν. 

58 
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οἰ περ οἶτον δὲ τουηθυ δ, τα ΘΟΠΕΪΠΘΘΙῸ 5016, ΠΘά τι 

ἃ Τ)6ο, πϑάιθ ἃ (τ ϊϑίο 6].5, ποάιθ ἃ βάποιὶβ ἢ συμδὰν τὴν χρῆσιν παραλαμδάνεσθαι δοχῶ ἐν τῇ 

ῬγορΠοῖῖς., πθῆι6 410. ΘΥΑΠΘΘ 5115 ἅτ: ἃ}} ἀρο- 

5[0115, 564 ἴῃ ϑρινἱτι βάποῖο, θχδιηηθ Ργθο- 

τΐϑϑο, δ] δοορίιπι Ρἷδ 56 πίθηεϊθθ, Ἰάαιι6. ποθ π 

ἱπίοστο, 86 ὃχ ρανίθ, δὲ φυδηῖιπι απιοάσιιο 

οοπεαϊοεὶς αἱ ρυοροβιξα πὶ δα πᾶ5 ΟΕ ΓΙ Πδ5, ἔπ πὶ 

αἰ 45 Ρ᾽6 βθπεαΐ, ἔππῈ τι ΤΠ ΘΠ ΘΠ «ὦ οοπίοηη- 

Ῥἰαιοποια πα ϊοϊουιιμ δὲ ἀοσμηαταπι Ρ᾽θεδεῖ5. (ἰ1-- 

υἶσαῖ, Ὠδοθβθθ δϑὲ δὲ ΠῸΒ δοσιγαῖθ ἀΠ]ΠΠσθηίθν- 

46 βἰπσα 5. ἀἸοι5. δἰίθπάθυθ, δὲ Ὲχ ΒΌρΡΟΓΠ: 

γοσα ΟΠ. 560Ρ0 5θπίθητῖαπι δἰ !σθγθ. Αἴάαθ πθο 

ῬΡΘΟΘΓΔ Ι ΠΉΔ15.,. 51 τη 0. ΒΘ ΘΟΠῚΠΊΠΕ65. ΡΡΘΟΘ5 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 58. ΒΑΒΙΓΙ ΜΔΟΝΙ- 

ἐν τῇ συν θείᾳ οὐχ ἁπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχε, χατὰ τὸ 

θεοπνεύστῳ Γραφῇ, παρά τε Θεοῦ χαὶ τοῦ Σς 
στοῦ αὐτοῦ, χαὶ τῶν ἁγίων προφητῶν τε χαὶ εὐαγ- 

γελιστῶν, χαὶ ἀποστόλων, ἀλλὰ δεδοκιμασμένως 

ἐν ἁγίῳ Πτνευιοστὶς πρὸς τὸν σχοπὸν τῆς εὐσεδοῦς 

φρονήσεως, καὶ τοῦτο οὖχ ἐξ ὁλοχλήρου, ἐν μέρει 
τ 

ἊΝ 
δὲ καὶ χαθ᾽ ὅσον ἂν ἕχαστον συμδάλληται τῷ προ- 

χειμένῳ ὑγιεῖ λό ρονεῖν τε εὐσεξῶς χαὶ δὸηγεῦϊ εἰμένῳ ὅγιεῖ λόγῳ, φρονεῖν τε εὐσεξῶς χαὶ δδηγεῖν 
ἕξ ας ἡ ἐν 

τὸν νοῦν εἰς χατανόησιν τῶν τε χριμάτων χαὶ δο- 

γμά των τῆς εὐσεθείας " ἀναγχαῖον χαὶ ἡμᾶς ἔξητα- 
; , ᾿ 

σμένως χαὶ ἐπιτετηρημένως προσέχειν ἑχάστῳ 
Στὰ ἠδὲ ι λ τ Ὑ Ἐ{5) ἢ 5.2 
ῥητῷ, χαὶ χατὰ σχοπὸν τῆς ἄνω χλήσεως ἐχλέ- 

ΘΟΓΟΡΑνουῖ πὸ. 7165ι|5 ΟΠγιβίιβ ἀπ σθπῖ τι ΠδῚ Εὶ γεσθα! τὴν διάνοιαν. Καὶ τοῦτο ποιοῦμεν, ἐὰν χατ᾽ 
νἰν θη 5 ΕἸἼΠππ5, αὐ 14 δὲ 1ῃ ποθ 5 ἢδι, βίοε ρο- 

ἘΠΕδΗ: ἡ. δἴοϊιβ ἀἰχὶ : Οπιπῖα μοϑϑίιπι πε (Ἰ]ιγίςίο, τε τπὲ 

20». τή. 4. Θιμθπ δ! ]οπθηι οβίθπάθγθ, οἵη 10} ἐἴοαῖ, 

ΘΟΓΓΟΡοΤαΐ. 

. ΠΙῸΑ Ἰρίταν, ἀἰθπιιο, ΑΥ ἔρον ΡΥ] ῖσ σθπο- 

ται πβ, 4:5 πὶ ρΘΟσδτοναπ ΒΟ ΓΤ} 15. ἔδοια θϑὲ, 

επιο 

ῬΡιιγιις ἐσὲ α βογεϊϊβιις, πιὰ δὶ τιπτιδ αἱ ἄθπι αἴδ5 οἱϊ 
Ῥιαὶ. 50. ἱϊα ὁ] ; εἰ Ἰγαντὰ Ἰαρθαϊ, ἃς ἀϊοαῖ, 7π ἀρ ιοτεν 
η. ἐαιἐντις σοτισερίμ5 σιπι, οὐ ἐπ ρθοσαξις δοποορῖι ὅδ 

τὰθ τπαῖοτ τπθώ ; οἱ Ἀροβίο]τιβ ᾿ΐὰ ΘΟ ΒΊΘΕΙΡ : 
ἢ» 3.53. Οπιπὸς δπῖπι ροσοανογιιῖ, δἰ ἐσοτῖ δίογία 1) εὶ : 
--9. Πιδεϊβοαιὶ σταιὶς μετ δσγαίίαμι ἔρϑῖτις μετ τϑάθηι-- 

εἰοτίθη μι 65 ἔπι (γί σίο «᾽στι, ἥτίθπι ργοροσιεῖῖ 

οιις ργορίιϊαἰϊοποηι μὲν ἤάθπι ἐπὶ σαμδεῖπο 

ἐρδίιις. ΟὐδρΡΡΟρΡ ον δεϊαπι ρθοσαξονεπὶ νθηΐα (ἃ- 

αι. 56. Τὰ σΥθ θπττι5, ΠΟμλἶπῸ ἴρ5ὸ ἀϊοθηῖθ, “76 ἐϑὶ 
28. ϑαγισιῖς τπδιις πιονὶ ἰθοίαπιοπιϊ,, φεΐ ργὸ πιιιἰεῖς 

ΘΡΓαωπιά τειν ἐπ νεπιϊςϑὶοιεθιι ρθοοαῖογιτη ᾿ 4αΘην- 
δὐπηοάτϊιπι ΑΡΟβίο 5. ΤΊ 115. ἰθϑία!ιγ, ΕἸΟΘῊΒ : 

Ἐρϑες.τ. 5. ϑοοιιπιάμιπι ὑεπορίαοίίιιηι υϑθἰπιγιίαις σι, ἐπ 
-ὃ. Ἰαιιάεπι σἴογίι βγαίϊ διιθ, ἐπὶ ψτία βγαϊ οανὶι 

39 αὶ , νίαν 2 ἐφ΄ -- ᾽ “- Υ δ ς 

εὐχὰς χοινὰς ἐνδυναμώση ἡμᾶς Ἰησοῦς Χριστὸς ὃ 
ΠΝ ἡ6 1 ἘΡΕΡΕ αν α 

μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα γένηται 

χαὶ ἐν ἡμῖν, χαθὼς εἶπεν ὃ ἀπόστολος" Πάντα 

ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ. ῤ ς ἱ ᾿ 
τλ ᾿ ΕΥ̓ ΕΣ » - Ν - Ν - Ἁ 

Τὸ μὲν οὖν Ἄνωθεν εἰπεῖν, δηλοῦν δοχῶ τὴν 

προλαδούσης ἐν ῥυπαρία τῶν 

ἄμα τη στον γενέσεως" τοῦ μὲν Ιὼδ εἰπόντος, 

ὅτι Οὐδεὶς χαθαρὸς ἀπὸ ῥύπου, οὐδ᾽ ἂν μία ἡμέρα 

μι βίος αὐτοῦ" χαὶ τοῦ Δαῤὶδ ὀδυρομένου, χαὶ λέ- 

ὀοντος, ὅτι ᾿Εν ἀνομίαις συνελήφθην, χαὶ ἐν ἀμαρτ 

τίαις ἐκίσσησέ με ἢ μήτηρ μου" τοῦ δὲ ἀποστόλου 
΄ , αὐ 

διαμαρτυρομένου, ὅτι Πάντες γὰρ ἥμαρτον, χαὶ 
ΠΡ Ὸ Ἐ" - Ἀν ΠΕ τ ῃ " 
στεροῦνται τῆς δόξης Θεοῦ - δικαιούμενοι δωρεὰν 

τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χρι- 
-} - " ΄“ » στῷ Ἰησοῦ, ὃν προέθετο ὃ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ πί- 

στεως ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. Διὸ χαὶ ἣ ἄφεσις τῶν 

ἁμαρτημάτων δίδοται τοῖς πιστεύουσιν, αὐτοῦ τοῦ 
Κκ (οι 8... ὦ - ! Ὁ 9 1 ᾿ ἵ, ΄ “ἢ Ὁ 

υρίου εἰπόντος " Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς 
ΞΥτν το ψν Ά ᾿ Ξερυα, ᾿ Ε 

χαινῇς διαθήχης, τὸ περὶ πολλῶν ἐχχυνόμενον εἰς 
Ψ ἴ- “ Ἁ “- - 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν - χαθὼς μαρτυρεῖ πάλιν ὃ ἀπόστο- 
’, ΄΄ τω 

λος, λέγων Κατὰ τὴν εὐδοχίαν τοῦ θελήματος αὗ- 
ΒΕ τ 3 Ε δαΝ, -- ΔΎ - τ 

τοῦ, εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὑτοῦ, ἐν ἦ 
. οἱ -- δ 2 , -΄ 3 ΕῚ τ 

πος πὶ αἰϊοοῖο, τπ τι πμαϑοπιῖς τεαεθπιίίοτιθπι Β ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, ἐν ᾧ ἔχομεν 

ΡῈΓ δαπαιιίνεθτι 6715, ΤΟηιϊ5σοηθπι ρθοσαίοτγιηι, 

σϑοινιάμιτη αἰνί τας ὁγαῖ ἐἾτι5, ἐδ σα ποῦὶς 

ἱπιρατεϊνῖε τιϑονιΐηι; αὶ φαθπιδἀπηοάανη ϑἴαξεα 

ςοπενῖτα ἃς σοηἤγασία, Δ Π ϊδδὰ ΓΘ 5 ἕο πιὰ δα Πηϊὰ, 
ἄδπαο σοπίογπηαίαν ἃ βαρ θητθ ΡΥ Ε 6 ἂς θΟπῸ 

ἀ ψερίογος ἄπο Πἰρυὶ χαὶ τοῦ 

4παπῖο Ῥοβὶ δα φρονεῖτε. Δ εἴογος ᾿ἰθυὶ φρονεῖν τε. 

ΤΡιάεπι Μ55, αὶ ὁδυγεῖ, ἀπξ ὁδηγῇ, ΕΔΊΕΙ ὁδτνν 

ἴα ποις Ἰεβίτιγ ἴῃ Βεσ. ξεσιπήο, βΞοᾶ ξεοιηᾶα 

ἀππηϊαχαξ τηᾶπιι. 

ὁ Δι ἡμέρα ἡ ἡ ζωὴ αὐτοῦ. Απτχαὶ ἄπο ΠΡεὶ αἱ 

ἵπ σοπϊοχία, ποο ἀἸατον Ἰοσῖταν ἀρ ΠΧ Χ, ΑἸϊφααπίο 

Ῥοβὲ οὐτε δόξες καί.  όσια καὶ ποι Ἰορῖτιμ" ἴῃ Μς5. 

τῶν οὖχ ὁλοχλήρων. ΑΙτ- 

εἰν, ΕΚ 

τ ΡΤ ΣΤ ᾿ς -ν 
τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφε- Ἐ 
σιν τῶν παραπτωμάτων χατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χά- 

ριτος αὐτοῦ, " ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς" ἵνα ὥσπερ 
5» Ἀ' ν᾿ Α ’ Ἁ » , ἀνδριὰς συντριδεὶς συνθλασθείς τε, χαὶ ἀφανίσας" 

“-Σ Γ δῷ ΟΝ - ΝἿ - , Υ̓͂ τ 

τὴν ἔνδοξον μορφὴν τοῦ βασιλέως, ἄνωθεν μορφοῦται 

ποκίγῖβ, Ν ο ἴα ἴοπσε Δῖξβ, ἄθο ρτὸ διὸ παβοπὲ δὲ οὗ. 

ϑυθιπᾶο ἀπὰς Νῖς. αὐτοῦ δὲ τοῦ. 

ἍΤὰ ἴῃ Νυϊδαία Ἰεσίταγ, φῶ σρεγανιπαανὶὶ ἐπ 
πονῖξ: ὉὈῚ οπαπεβ υἱάεπὲ Ἰπιεγβγείεμη 1ἴα νογίϊεξε, 

4ιαϑὶ βουιρίμπι ᾿πυεηῖβξοῖ, ἣ ἐπερίσσευσεν ἐν ἡμῖν, σπα 

ἴασποη Ἰοσαῖα ἴπ Οπιπῖθιις {πς νίάενε ᾿ϊοιῖε δχοπι- 

Ῥ᾽αυῖθιις ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς. 



Ε 

ὑπὸ τοῦ σοφοῦ τεχνίτου χαὶ ἀγαθοῦ δυμιουργοῦ 
ἀντυποιουμένου τῆς δόξης τοῦ ἰδίου πλάσματος, χαὶ 
εἰς τὴν ἀρχαίαν δόξαν ἀποχαθίσταται" οὕτω χαὶ 
ἡμεῖς παθόντες διὰ τὴν παραχοὴν τῆς ἐντολῆς» 
χατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὧν οὐ 
συνῆχε, παρασυνεύλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, 

χαὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς, ἀναχληθῶμεν εἰς τὴν πρώτην Ο 

δόξαν τῆς εἰχόνος τοῦ Θεοῦ. Κατ᾽ εἰκόνα γὰρ, φη- 

σὶ, χαὶ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄγ- 

θρωπον. Πῶς δὲ τοῦτο" γεγένηται, Παῦλος ὃ ἀπό- 
στολος ἐδίδαξεν, εἰπών" Χάρις τῷ Θεῷ, ὅτι ἦτε 

δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηχούσατε δὲ ἐχ χαρδίας εἰς 

ὃν παρεδόθητε τύπον διαδοχῆς" ἵνα ὥσπερ ὃ χηρὸς 

παραδιδόμενος τῷ τύπῳ τῆς γλυφῆς, μορφοῦται 
πρὸς ἀχρίδειαν τὴν ἐγχειμένην τῇ γλυφῇ μορφὴν, 
οὕτω χαὶ ἡμεῖς παραδόντες ἑαυτοὺς τῷ τύπῳ τῆς 

χατὰ τὸ εὐαγγέλιον διδασχαλίας, μορφωθῶμεν 

τὸν ἔσω ἄνθρωπον, πληροῦντες τὸ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ 
εἰρημένον προσταχτιχῶς. Φησὶ γὰρ, ᾿Απεχδυσά- 
μενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὖ- 

τοῦ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀναχαινούμε- 
νον εἷς ἐπίγνωσιν χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος αὐτόν " 

χαὶ πολλὰ τοιαῦτα. 

Τοῦ μὲν οὖν ἐξ ὕδατος γεννηθῆναι τὸν λόγον 

Παῦλος, ὃ ἐν Χριστῷ λαλῶν, δογματιχῶς παραδί-- 
δωσι λέγων - Ἦ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοὶ, ὅτι ὅσοι ἐδα- 

πτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον 

αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν: Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ 
τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρ- 
θη Χριστὸς ἐχ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, 

οὕτω χαὶ ἡμεῖς ἐν χαινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 
Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θα- Ε 
νάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα " 

τοῦτο γινώσχοντες, ὅτι ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος 
συνεσταυρώθη, ἵνα χαταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἅμαρ- 

τίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ. Ὃ 
 ἐραν ΟΝ᾽ , ππὴν θυ ΣΡ ς , - 

γὰρ ἀποθανὼν δεδιχαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Εἰ 

δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ. πιστεύοικεν ὅτι χαὶ ἱ ριστῶς ἱ 
συζήσο ὑτῷ " εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐχ ἡσομεν αὐτῷ ς ριστος εγερϑεις 

νεχρῶν, οὐχέτι ἀποθνήσχει " θάνατος αὐτοῦ οὐχέτι 
᾿ σ͵, ΕῚ ᾿ - ες ,ὔ “- ἢ 

χυριεύει. Ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτία ἀπέθανεν 

ἐφάπαξ ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω χαὶ ὑμεῖς λο- 
γίζεσθε, ἑαυτοὺς νεχροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτία, 

ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Ἔξ ὧν ἅἁπάν- 

τῶν χαὶ ὃ λόγος τῆς ἄνωθεν γεννήσεως χαθ᾽ ὅὁμοιό- 

τητὰ θεωρεῖται, ᾿Αδύνατον δὲ ἦν ἄνωθεν γεννηθῆν ρε ᾿Αδύ ὃ ἦν ἄνωθεν γεννηθῆναι, 

ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΙΒΕᾺΝῚ 1, 901 

ορηῆοθ, β]ονγίαηι ΟροΥ 5. δὶ γοβϑαγοίθηίθ, ἴσιο 
ΡῬυίϑεῖπο βρ᾽επάοσὶ γϑϑεϊ τυ τ τ δία θεῖα πὶ πὸ5. ὁ} 
ΡΥΦΟΘΡΙ {γα ποργοβδίοπθπν παρ αἰοοι, νόϊαι 

Βουρίι πη 6ϑῖ, ἤοπιο εἰἰπὶ ἐπὶ ᾿οπΟγ6 δ556ῖ, τιοτὶ Ρεαί. ή8. 

ἐπίεἰϊοαϊί, σοπιραγαίις 65. γμπιεγιῖς ἱποῖρὶοπι-- ι 

ὑτι5, δ σἰηιιὶὶς [αοίιις 6εὲ ἐἰἐϊς, δὰ ᾿υιβείπαμη ᾿πηὰ- 

δ᾽πῖ5 Π δὶ σ]ογία πη γονοσθηημ. Νὰ πι, πα}, Παχίᾳ ὅεπ τ. 27. 
᾿πηα τ! ΠΟ ΠῚ δὲ δἰ τ Π  ᾿ πθῖὰ οἱ [θοῖε Τηθιι5. Ποηλἷ -- 

πηι. Οιοπιοάο οπῖθπὶ μος Ἀο πη 511, Ῥαῦ 9 

ἈΡοϑβίο! υ5 ἀθοιῖῖ, 5 νου ὶβ : αγαίία ΤΠ εο, χιιοί Πονι. 6.17. 

“ιϊδιὶς «οτνὶ ρϑεσαίῖ, οὐνοεἰϊδιῖς ὍΟγῸ δὰ σογαδ ἔπι 

θαάπι ζογπιαπι ἰοοίγίπ, πὶ φιαπι ἱγαάϊεϊ ἐσεῖς ; 

Ὧΐϊ ΦαΘπηΔἰπηοάτιπι ο6Γἃ, ὑΥ̓́ 00 βου]! ρίαγο δἀπιοία, 

ῬΓΟΥϑιι5. σον πλάι" δ Π5] πὶ δοι!ρτιγα [οἱ"- 
Π]Δ ΠῚ : ἰΐὰ ΠῸ5 ΠΟ ΄τι6 ροϑίθα τα πὶ Ποϑιηθὶ ἔν 00 

ἀοοινίηο ον ησο  οςΒ ἐγ αἴ πηι15, ᾿Π Υ ΠΊΘ ΠΣ 56- 

οαπάπιπι ᾿πίθγπιιπὶ ΠΟΙ Π6ΠΊ, Πρ] ηἴθ5. 4οὰ ἴῃ 
τηθάπιηι ΡγΘΟΘΡΕΪ 4} 60 ἀϊοίπτη δῖ. Αἷξ ϑηΐπη : 
Ἐχιιοπίος υϑίογοπι ἠἢοπιΐίποπι οἰεπὶ αοίί διε σις, 

εἰ ἱπάιιοπίος πιοντεπι, ἡ το ποναίμτ ἐπὶ ἀσπίεῖο-- 

τι 6 1, δϑοιπάμπει ἱπιασίποπι 6715 αὶ ογθανὶς ἐἐ- 

ἐμπε; δὲ πυυϊέα μα] αϑιηοαϊ. 

8. Μοάτιηι 4υϊάθπι δὲ γαϊοηθπι, {πᾶ ορογίοὲ 
ΘΧ ἃήῆια βοπουανὶ, Ραμ] ἴῃ ΟΠ ϊϑίο Ἰοπιιθη9, 

ἀδογθίου 5 μἰ5 νου θὶ5 γε : Ζ2π| ἱρπογαίις, [τας Ἰονι. δ. 3. 

ἐγὸς., ιιῖα ηιιίοιπιι6 ναριϊτξαιϊ σιίπιιις ἐπ ΟΠγὶ- τ λ": 

σίου δσιι, ἐπι τποῦῖδ ἱρδίιις ὑαριϊταξὶ σιεπεῖις 9 (ογι-- 

δϑρεεὶ ἰσί(ι διισπιι5 οτίπε {10 μϑτ' Ῥαρίϊοπιῖεηι ἐπε 

πιογίθπι, αἰ φμοπιοίο (Πιγιδίιι5 σαγτ αὶ ἃ τποτ- 
{ἰδ ΡΟ σἰογίαπι Ῥαίγὶ5, ἴΐα εἰ πὸς ἱπ πονίαΐδ 

αἱ ἀπινιίθηιι5. δὶ δπῖπι σοπιρίαπίαιϊ ζαοιὶ 
σαπιιις δἰπεὶϊ αϊπιὶ πιογιῖς 675, δἰ τοσιγγδοίῖο- 

γυὶς φιοηιια Θγίπιις; ἤοο βοίθπίθς τα δίς 

ἐιόοπιο ποσίθγ σἰπιιῖ ογμοϊ ατις ἐδὶ, πὶ ἀθείγιια- 

{{7 ΘΟΓριι5 ροοοαίϊ, πὲ εἰίτα ποτὶ δογνίαπις ρμθο- 
οαίο. Οπὶ διΐπι πιογίϊειι5 65, ιι5ιἰ{᾿οαίτις δε ἃ 

Ῥέσοαίο. δὲ αἰείοπι πιογιμεῖ δίεσις οπὶ (]ιγισίο, 

ογοαϊπιις ἡμῖα σἰπεῖ οἰΐαπε οἱνθπιις οἰιπὶ 60, 

δοίοπίες ιιοά (Ἰιγίδίιις τ δι γσθπς δὰ πιογίιῖς, 

Ἴάπι ποθ πιογί μι, τπογς εἰ πἰῖγα ποτὶ ἀοιπῖπα-. 

{ιτ, Ναπι φιοί πιογίμιις {πιἰϊ, μϑοσαῖο πιογίτειις 
{ιὶξ φοπιοῖ : φιιοεῖ απίοηι υἱνίϊ, υἱνῖε Το. Πα 
εἰ ᾿ος δαϊοιϊπιαῖε ὉοΣ ἴρδος τποῦίπος ἡείείθιι 
6556 μεοσοαῖο, υἱνόπίος5 αἰοπι 1260 ἐπι (ιγίσιο 

έδιι. Ἐκ 4αϊι5. Ομ ΠΡ ι15. δα πὴ γαΓ10 βθοιηία: 

μὴ προλαδούσης χάριτος τοῦ Θεοῦ ὡς ἔχ τε τῶν Σἢ ϑοπογαιοπὶ5. ΡΟ Ζυαμ ἀπ 5: ΠΗ} τἀ! πθὴ σοηβὶ- 

προτεταγμένων, χαὶ τῶν ἐπιφερομένων περὶ τοῦ 

» Ψείονγοβ ἄτι Ἰἰθγὶ τοῦτο γένηται. 

ἀοναΐαν. ΕἸουὶ ααοπὶ ποπ ροϊογαϊ τ αη15, σαντα 

08, 



Ὁ02 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΒΕΝ 5. ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ. 

1) 6] ποη ργθρθιπίθ, σΘΠΘΡ ΡΘΕ ἄδπιο; ἃ Αρο- βαπτίσματος χεφαλαίων, ὃ αὐτὸς ἀπόστολος δηλοῖ 

5101115 1056. Ομ ΡΥ ΘΟ θη 0115, [1 πὶ 5 θ5θηιθη- Ἂ ρξάμενος γὰρ ἀπὸ τοῦ, Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ 
ΕΡιι5 46 βαρ ϑηϊαῖθ σα ρ  Πθι15 ἀθοίαναι, Νὰ [ὰ- 

ον. ὃ. 8, οἴο ἶπης ᾿πἴτ0, (οπιπιθπείαιὶ αἀἰέσηι οἰαγίἐαξδηι 

σιαηι ἴλϑιις ἵτι τι05, ἡπιοπίατπι, οἰετα απο ρϑσοα- 

0785 ἐϑϑθηῖίς, (γί σιτι ρΓῸ ποὺὶς πιογίμτι5 Θ5ΐ : 

τητεῖτο ἰβίιμ πα σὶς ταίπο γιι51ἰ{|οαἰϊ ἔτι σατισεῖπὸ 

6}ιι5, 5αἰνὶ ἐγ πιτις αὖ ἴσα ρει ἰρϑιιη. δὲ διεῖπε οτεηι 

ἐπὶηϊϊοὶ Θϑδθηιι5.. Ττϑουποι αι σιιπιη5 ἰδεο ρὲ 

τηοτίοηι Εἰ {ϊ 6γιι5, πιο ἰρτἊιιτ' τπαρὶς τεοοποὶ- 

ἐιαιὶ, καἰνὶ ἐγῖπιι5 πὶ οἷα ἰρδίιις. 

9. Ελ πλυ]τα 6} 546} σΘΠΘν 5. 51πΐ, {1186 ρ6ν- 

δῖε, Οὐοά οἱ ἱπου!ραῖο πηοάο ἢϊ, 5] ἴᾷ πὶ δὰ {118 

ΔηΘ Ἰοτ15. Βα] απσαπταν, 4ππᾶπὶ θὰ τις πὶ 146 ΠῈ 

ἀφ Ραριεἰδπιαῖθ ἀγα Π] ΘΠΓ1 ΠῚ ΠΟΙ] ΠοΙπι ἀϊοία 
5πη:, ΟΠ σοΠΤΟΥ βου θηΐα, δὲ θὰ 1125 ἢΪβ οο]ι:- 

γϑηῖ, ἴῃ νἰγίπτθ δ} βάθη σγαῖϊο ΠῚ, ΡῸῚ 1651 ΠῚ 

ΟΒυιβίππι ΠΟ Πιιπὶ ποβίσιιπι ἴῃ ϑρὶγτπ ϑαποῖο 

{14 6] 116} Θαβοθ ρθυ  Πη115., τ σγθάθηςθβ ᾿πι 6] Π] σὰ Πλτ5 

ἸΠυ4, δι᾽ οὖ, νἱάδίαν που Ἰοσο ροβίτιιπὶ [ἰῖϑϑο 

Ρτὸ δὲ ὧν, ψμαργορίεν. ΤΡ᾿άοπι Μ55, ἄτιο ὥσπερ, 
φησὶ, δι᾽ ἑνός 

"» ἘΔῚΠ παρ᾽ ὑμῶν. Ἀδς. 

ἴρϑο ἴῃ Ἰἰοοο ἄπο Μίς5, χαὶ 

τογίϊ5 παρ᾽ ἡμῶν. Ησο 

χατά. Παια Ἰομσο Ἰάοπι 

ἀγάπην ὃ Θεὸς εἰς 
ἡμῶν ὄντων, Χριστὸς ὑπ 

ΕΣ (3 

» ἔτι ἁμαρτωλῶν 
ἢ ἐρ ἡμῶν πε “ πολλῷ ἰ 

οὖν υᾶλλον διχαιωθέντες νῦν ἐν αἵ ἴματι αὐτοῦ, 

ἿΞ Εἰ γὰρ 

τοῦ θανά- 

, 9 Ὁ Φφιϑὴ τοὐων - 

σωθησόμεθα δι΄ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 

ἐχθροὶ ὄντες χκατηλλάγημεν τῷ Θεῷ 

3 
ορ 

τ 

του τοῦ γἹοῦ αὐτοῦ - πολλῷ οὖν μᾶλ δ χαταλλα- 

τῇ ζωΐ αὐτοῦ. 
ῃ 

3, 
εν 

" 

γέντες σωθησόμεθα 

Καὶ πολλὰ τοιαῦτα, σαφῶς χαὶ μεγαλοπρεπῶς 

ϑρίοιιθ δὲ πη θη ῇο6 οβίθη άτιπὲ τπΠΔ 5 ΠΆΠῚ Οἱ ἰπθπὰν- 8 παριστῶντα τὴν μεγάλην χαὶ ἀνεχϑιήγητον φιλαν- 
᾿ Ἂς: : 0» , ως ἘΞ Αρτς , Ξ 

γᾺὈΠ]6 πὶ ΤΠ οὶ ἴῃ ΠοιμἾη65 θΘηΙσπΙ τα θη), ΟΡ ἀαίαη θρωπίαν τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ δωρεᾷ τῆς ἀφέσεως τῶν 
: ι ἘΣ ΕΣ ἘΠ ᾿ᾳ Σ 

ΡϑΘοσαίονιιη νϑηΐδη, ἃς ροϊοθϑδίαίθιη ἁΐπ6 νἰρι- ἁμαρτημάτων, χαὶ τῆς ἐξουσίας χαὶ δυνάμεως τῶν 

161, δου τη}, {πῶ δά σ]ονίδμη δὶ ἃς ΟΠ γῖβι 675. εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ χαὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ χατορ- 

ἴῃ 506 νἱΐαθ φίθυ πο ΡῸ. 7 6ϑαπι ΟΠ βίη ΠΟπ}-.͵ θουμένων, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου διὰ Τησοῦ Χροι- ΐ Ὶ ρ 
Πυνι.5.18. Πα Ποβίσιιπι ρου δοία σης. Οπᾶργορίοι, δίομέ στοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. “Δι᾿ οὗ, Ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς, 

ΡΘΓ τιτιῖμις δἰ ϊοίτιτι, ᾿ἰπααῖῖ, ἐπ οπῖτιος ᾿οηιΐπος φησὶ, παραπτώματος εἰς πάντας ὌνθβώποΣ υς εἷς 

ἐπ σοπαπιτπιαίϊοπθηι : οἷς δὲ ΡΘΓ τιτῖις ἡμδιϊἰὰπὶ χατάχριμα,, οὕτω χαὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάν- 7] ρι 
ἔτι Οτασιθς ἰιοηιίτιος ἐπι }ει51ἰΠΠπαϊίοποηι υἱο. Ἐς τᾶς ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς. Καὶ τὰ ἐφεξῆς 

α}}} δὰ 48 ϑεαπηῖαγ, ἴῃ πιοάϊη ἀοσιημαίιη) δογματιχῶς ἐκθέμενος, τότε λέγει᾽ Ἢ ἀγνοεῖτε, 

ἤομι 6. 3. ΘΧροϑαϊῖ, ἴὰης ἀϊοιϊῖ, “ἡ ἱσπογαῖϊς, {ταϊγὸς ἀδελφοὶ, ὅτι ὅσοι ἐδαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰη- } ᾽ ᾽ δ 5 ὦ ᾽ Υ 

ιῖα φιιϊοιιηιηι δαριϊταιὶ σεις ἴηι ΟἸ]ιτιοῖο 706- σοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἀαουθθ προ ἊΣ τί; 

δι) ἔπι ἸΠΟΤΙΘ ἰρδίιι5 δαριϊταιὶ φιιπαιις Ὁ ΟανὉ Πὲ Ἵνα τῆς χάριτος προλαδούσης, τὰ παρ᾽ " ἡμῶν 

Οὰπὶ δὰ ἥτι85 ΟἴΠΟΙ ΠΟΒΕΓΙ διιπῖ, Βοοι πάθη ἢ 6πὶ ἃ ὀφειλόμενα χατὰ πίστιν δι᾿ ἀγάπης ἐνεργούμενα 
ΡΘΙ Παρ ταΐθηὶ [οί [πϑυῖη τ, δ᾽ πη}, ρυθπ!6 συνεισενεγχώμεθα, χαὶ οὕτω τε λειωθῇ εἰς ἡμᾶς ἢ 

σγαῖϊα, ἸΠ[δυ  μλι15, βίοι ρου Ποϊαταν 1Ππ ΠπῸ5 θ6- εὐδοκία τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χοιστῷ ἀγάπης. Ἀγῶνος 
Πρ δοϊειιπι ἀϊνί πε ἴῃ ΟΠ νῖδίο ἀΠ] οι] η]5. Πα τιι6 οὖν χρεία μεγάλου, χαὶ τούτου νομίμου, ἵνα τὴν 
ΟΡιι5 δδῖ σου τα μηΠ 6. ΠΠᾶσΠΟ, ΘΟ΄τ6 ἰΘο πιο, πθ τοιαύτην χαὶ τοσαύτην χάριν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγά- 

ξ το τς ΤΣ ΚΣ : τ Ξε ἢ Η ΕΞ "᾿ 
[Ἀ]6 πὶ ἂς ἰδηΐδπι σγαίίαμη ἀΠΘο οπὶ5. Πεὶ πὶ Ομγ]- πῆς τοῦ Θεοῦ μὴ εἰς χενὸν δεξώμεθα " τοῦ αὐτοῦ 

510 ἔγιισίγα ἈΘΟΙΡΙάπ5, δοάδθηι ΑΡΌβίο]ο ἀϊοθηῖθ: ἀποστόλου λέγοντος" Τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, 

3. δον: ἘΞ Εἰιπὶ παπισιιθ χιιὶ ροοοαίτηι τοι τιον, ργῸ πο- ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα 
51. εἴ δ. δ. μὲς γοσραίιετη δοϊΐ, μὲ πος δἤήσογοπιι διὰ δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Συνεργοῦντες δὲ χαὶ πα- ΐ Ικ ι Σ ΟΥ 

Τοὶ ἱπ ἴρϑο. 1 ἀινατῖος ἀμίθηι δἰ θα ]ιογίαταιγ, ραχαλοῦμεν, μὴ εἰς χενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέ- 

τι γ6 ἐπι ϑαοιίπι σταῖϊατι Π1) εἰ τϑοϊρί αι. Οιοά ξασθαι ὑμᾶς. Ὅτι “δὲ “Ἃ παρέθεντο πολὺ, περισ-- 

αρ. τ5.Ὶ8. αι Θὰ. Ομεὶ πεἊιπιπι σοπογθηήϊάογιτιῖ, ρίμδ αὖ θο σότερον ἀπαιτήσουσιν αὐτὸν, ἐστηριγμένως ἀπεψή- 

δἰπιι τροίϊειτὶ, ΠΟ βία πίον ΤΟ ηἾΠτι5 ρΡΟΠΠ ]ὰ- ἢ) νατὸ ὃ Κύριος. Ὅπερ γίνεται χαὶ ΦΙΟΚΟΝ οῦξο ἐὰν 

τά τε ἐπενεχθέντα τοῖς προειρημένοις, χαὶ τὰ εἷς 
τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν τοῦ βαπτίσματος συνημυένως 

εἰρημένα, ταῦτα ἀχριόῶς φυλαχθῇ, καὶ τὰ τούτοις 

συ ατῦοντα ἐν δυνάμει τῆς αὐτῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ τῶ ἡμῶν ἐν Πνεύματι 

ἁγίῳ πιστῶς δεξώμεθα, ἵνα πιστεύσαντες συνῶμεν 

χάριτι τοῦ “Θεοῦ καὶ ἅπερ συνεῖναι χατηξιώθημεν, 

Οὐάοεχ ἀγῶνος οὖν. Λ΄ οου]α οὖν ἄδογαῖ ἴῃ συ] σαιῖς. 

ς Ψοουΐαπι δὲ «ΔἸ Ἰπητι5 ὁχ ἀπε φυῖς ΠΡ εὶς. 

ἃ ἘΠ ΠῚ τοῦ θεοῦ. Αα ἴσα] ποῚ ἱπν ΘΠ ΓΕ ἴῃ ΠΟΚ ΓῚ5 

τὐἰθις Οσἀ!οῖθιι5. ΠρΙοπὰ ΝΞ. ἄτιο ἅπερ συνιέναι. 
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» » ,᾿ ΓΕ .. - 
ἂν ἀγάπη Χριστοῦ ποιήσωμεν, εἰπόντος " Εἰ ταῦ- 

᾿ ὙΠ Ἰλυκειουποοϊοδ εξ 
τα οἴδατε, μαχάριοί ἐστε, ἐὰν ποιῆτε αὐτά. Σύνε- 

σις γὰρ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν “ αὐτὴν, μαρτυ- 
ρεῖ ὃ προφήτης" αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς γ͵οῦ τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ζῶντος φούδερὸν καὶ ἀπαράδατον χρίμα Ε 
ἐχθεμένου ἐν τῷ εἰπεῖν " Ὃ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ 

Κυρίου αὑτοῦ, καὶ μὴ ή δαρήσε ) ρίου αὑτοῦ, καὶ μὴ ποιήσας, δαρήσεται πολ-- 
λάς᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν ἐν ἀγνοίᾳ πλημμελήσαντα ἀτι- 

μώρητον ἀφέντος. 

Καὶ ἵνα, ὡς προείρηται, διὰ τῶν γνωριμωτέρων 
ῥητῶν τε χαὶ πραγμάτων δδηγηθῶμεν εἰς χατανόη- 
σιν ἐτοῦ σωτηρίου χαὶ ἐν τῷ βαπτίσματι δόγματος" 
ἐν πληροφορίᾳ τῆς ἀληθείας ἐσπουδασμένως προσ- δ 

ἔχωμεν τοῖς σημαινομένοις, χαὶ πρὸς τὸν σχοπὸν 
τῆς εὐσεδείας πᾶν νόημα λαμδάνωμεν. ᾿Εδαπτί- 
σθημεν, φησὶν, ἵν᾿ ἐχ τούτου ἐχεῖνο παιδευθῶμεν, 

ὅτι ὥσπερ τὸ ἔριον βαπτισθὲν ἐν βάμματι, μετα-- 
ποιεῖται χατὰ τὸ χρῶμα" μᾶλλον δὲ, ἵνα τῷ βα- 
πτιστῇ ᾿Ιωάννῃη προφητεύσαντι περὶ τοῦ Κυρίου, 
ὅτι Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ 

πυρὶ, δὸηγῷ χρησάμενοι, φωτισθῶμεν τὸ φῶς τῆς 
γνώσεως, πρὸς χατανόησιν τοῦ μεγάλου φωτὸς, 

τοῦτο εἴπωμεν ὅτι ὥσπερ ὃ σίδηρος βαπτιζόμενος 

ἐν τῷ πυρὶ ἀναζωπυρουμένῳ ὑπὸ πνεύματος, εὐὖ- 
, - 

γνωστότερος μὲν γίνεται, εἴ τινα ἔχει ἐν " ἑαυτῷ Β 
χαχίαν, ἑτοιμότερος δὲ πρὸς τὸ καθαρισθῆναι" ἀλ- 

λοιοῦται δὲ οὐ μόνον τὸ χρῶμα, ἀλλὰ καὶ τὸ σχλη- 
ν Ὁ. Ὰ Ἁ Ν τι α , ρὸν χαὶ δύσειχτον μεταδαλὼν πρὸς τὸ ἁπαλώτερον, 

ἐπιτηδειότερος μὲν γίνεται καὶ τῇ τῶν χειρῶν τοῦ 

τεχνίτου ἐνεργείᾳ, ῥυθμίζεται δὲ ἀξιολόγως πρὸς 
᾿Ὶ Ἴλ' "Ὁ ᾿ Φ Ἵ ἂν β» Γ ’ὔ 

τὸ βούλημα τοῦ δεσπότου " ἀπὸ δὲ τῆς μελανίας 

λαμπρότερος ἑαυτοῦ " γενόμενος, οὐ μόνον αὐτὸς πυ- 

ραχτοῦται χαὶ ἀπαστράπτει, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγίζοντα 
᾿ , “ ΣῊ ῬΕ 

φωτίζει χαὶ θερμαίνει " οὕτως ἀχόλουθον χαὶ ἀναγ- 

χαῖον τὸν βαπτισθέντα ἐν τῷ πυρὶ, τουτέστιν, ἐν 
“- λό τῇ ο΄. λί 3). Ἂ δ᾿ ΝΣ - ο 

τῇ λόγῳ τῆς διδασχαλίας, ἐλέγχοντι μὲν τῶν ἅμαρ- 

τημάτων τὴν χαχίαν, φανεροῦντι δὲ τῶν διχαιω- 6 

μάτων τὴν χάριν, μισῆσαι μὲν καὶ βδελύξασθαι 
τὴν ἀδικίαν, χαθὼς γέγραπται" εἰς ἐπιθυμίαν δὲ 
ἐλθεῖν τοῦ καθαρισθῆναι διὰ τῆς πίστεως ἐν δυνά- 

μει τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἡ λῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

αὐτοῦ εἰπόντος " Τ᾿οὔτό μου ἐστὶ τὸ αἷμα, τὸ τῆς 

χαινῆς διαθήχης, τὸ περὶ πολλῶν ἐχγυνόμενον εἰς 

ὁ Μοίογοβ ἄπο ΠΠεὶ ποιοῦσιν αὐτά. Ποο ἴρϑο 'π Ιοθοὸ 

οὐ μαρτυρεῖ τε ὁ, ΠΙ τε ἴῃ πους Μ95. πὸπ ἴηνο- 

αἰταν, Πιάοπι Μ5., (ον) νεῖ, ἣν αὐτοῦ. ΑἸῖι5. Δ5, ἢ 

χαὶ αὐτοῦ. Ἀερ΄. δοοιιμτι5 προφήτης αὐτοῦ. ΕΔΗ οοπ- 

ἡπποιῖπι οἱ δῖπὸ Ἡ]1ὰ Ἰπ!ου ποι οπο προφήτης αὐτοῦ. 

διαιῖπι αὶ ἐν 

μυΐνου, τοῖο, 

ἐνος. Ἰἰορὴῖ ρεΐπανια. ΟἹ τουλλι5. ἐχθε- 
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ΡΟΣ πνατίαπι 1)6ῖ, ϑασιιο {160 ᾿Π 6} Προ νῸ ρυΌπη6- 
ΧΟΡ πλιι5, ἦα ΟΠ ἰδεῖ αἰ οοιίοπο [Γαοϊαπιι5, αἱ α-- 

χἰρ Ὁ δὲ ἀθὸ δοἰ ἐς, ὑφαιὶ ὀδιϊς, οἱ γαοϊαιὶς θα. σαι. 13. 

Νὰπη 7}ηοἰ θοιιι5 νοπιις οπιηΐϑιι5 ζαοϊθη νι ΠΣ ΜΜΕΣ 

ὀιεπιν αἰὶ τοϑίαταιν ρυΌροῖα. Οὐΐπ δὲ ἴρ56 τπιηῖσθ-- το. 
αἷτιι5. Ποὶ νἱνϑη 5. ΕἾΠ 5. ΓΟν ἀ}0}}}6 ἀὸ ᾿πονὶτα- 

θὴ16 γα ἀϊοίαι αν ὀχ ρομΐ τ, οὐνηὶ ἀἴοῖτ : Ομ οοσπονῖξ πο. χ2.ή7. 

φοϊιπίαϊοπι «ἰοπιϊτῖ σιιῖ, εἴ σπιοτι Γεοῖ!, ϑαριϊανῖὶ ἐδν 

πεῖς. Ἰταὸ π6 θὰ αυαϊθπὶ αι Ρ 61 ἸσΠοΡαΠ- 
τἴατν (ο! αὐ, ἐπ ριιπἰτιι} αἰ Π}]1511, 

το. Ἐξ αἰ, αιοπαἀιηοάιι ἀπῖθ ἀἸοιι πὶ ο5ῖ, 

Ῥον πηδηἰ Ὀϑεϊουτα νου] λα γόϑάτιθ οἰανίον 5. ἀκ οο- 
δ! ΠΟ ΠΘηῚ δα τὰν }5. ἀοσηηα 5. ἀ Πα ΕἸ5η1ὰ ἀ{{ἰ- 
πρηΕ5, ἀδάἀπιοαηλι", ἴηι ᾿πἀπ᾽τατα νου τα 15. ρον - 

5 5016. ἈΠ ἰπλπι ΟΠ σοητθυ αι ἀηλι5. ἃ 5]-- 

ση Ποαῖα ,. ΟἸΠ ΠΟΙ ΠιιΟ 5θηςθπ ἢ ἃ] μ]οατὶθ 
50οριῖπι Δ αριθηλι5, ΒΡ ΕἸΖ 1 δι Πλ115, ᾿Π 112 τ} 

Ροῦ ποο ἢΠΠπι4 εἰἰδοαπιιθ, απο ἀιθμμ πηο άπ 
Ιαπαᾷ ἴπ' Εἰ ποῖα" ΠῚ ΠΟ 5ἃ ΘΟ] ΘΙ ἔα Π5 πη Τα  : 

ἴπηο. Ροιΐτι5, αι ΦΤοὰππθ Βαρεδία, 4} ψατ οἰ Πἶτιπὶ 

{Πιι4 (6 Ἰλοιιῖπο θά, 7956 τος Ρναρίϊτανῖξ ἱγι γ]αιιλ, 3. 
δρίγίτι σαποίο οἱ ἰρπὶ, ἀσιοθ αἴθητθ5, [τὰ ΠΠπιδῖνο- δἰ" 
τλτιν 06. ΠΟΘ ΟΠ Ἶ5, ἃ πηασπδη} {Π|4 πὶ ΠΟ 1 

1π 1 }ΠΠσοηαπη, πος ἀϊοαηλι5,. {το ἴοι! [ΓΘυγιιηὶ 

ἴῃ ἴρβηθ ἃ θη 8ιι5ο [410 ΠΟΘ.) Πα σἷ5. Θχ- 

ΡῬἰοναταν, ἀπ ὙἸΠΠῚ ΔἸ Πα] ἴῃ 56 Πα θα, ραν Ετι5- 

«πὸ γο ἀ ταν ἃ θυ σα ΠΟ Π 6 ΠῚ, ΠΘῸ. 6115. πιοίο 

ΘΟ] ον" πεζὰ ται", 5641 615. δεϊαπὶ απιν} 105. ἂὸ το ηὶ- 
το τα ΓΡαΠϑπλς Πέτ ἐπ τη ἢ Π 6 ἢ}, Θ ΠΟΙ τα Γῆ τι6 

ΟΡΟΡῚ πιὰπαια ΟΡ Ποἰ5 πη ρῖ5. Ἰἀοποιιηῖ, ἃ ὙἹΓ6 
ἀὐαρίαίαν δ νο]πιαἴθην ἀομηΐηΐ,, δὲ νΌ]]οἴα ηἰ- 

σνϊ τα πο 5016 14 1τ|5. 56 1050. [ἀοττιη], ΠΟ. 50] 11Π| 

᾿πηθϑοῖς, οἱ Βρίθπ οι, 564 δεΐδι νἱοῖπὰ {ΠΠπ|5ιγα! δὲ 
σα! ίλοι  - ἴα σοηϑοΠ ἃ ΠΟΙΙΠῚ Θο᾽ οἵ ΠΘΟΘΘΒΑΡ ΠῚ, 

οὐιπι, πὶ [που ΐτ πὶ ἴσὴθ Ἰαρεχατιι5, μΠΟΟ 651, ἴῃ 
ἀοοινῖπο νοῦρο, «πο οὐ μοσοαιουι. τη} 118 π| 

γοάανσαϊε, Θὲ Ππ|5 σατο ητιπὴ. ρα απ ΘΟΠ ΠΟ Π-- 
ϑίναῖ, οὐἶο πάθον Οἵ ΘΧΘΘΟΡανἽ {Π}1|51{{18 1}, δου! 
ΒοΡΙρἔτπι ὁ5ὲ 5. δὲ ΟΡ Αγ 6, τ ΡῸ. {Ἰἀοπὰ ῥυιΠἸ τι 

ἰπ νἱνίιτο σα π συ πὶδ. ΠΟηλϊηΐ ΠΟΒΕ {65 ΟΠ βε, 

οὐαπὴ ἴσαι ᾿ρ56, 1] 65: απ ρβεῖς πιθιιδ πιονὶ [οδῖα- λαίεῖι. «6. 

πιθηιῖ, χιιὶ ργὸ πιιἰς οἰ ἐπὶ νθπιὶςοῖο- 38. 

ποῖη μοσοαίογπι, οἵ ΔΡΟϑίο τι5. ̓τὰ τοϑίθειν : 7π ἔρλο».ι. 7. 

4τιο Ἰιανοπιιις ᾿ θεἰθηι ἰοτιθηι ΡῈ 56" ϑ ΐπθπι ὁ], 

ΓΒ ρ. βοοιπιι5. θέλημα, τοῦ δεσπότου. Ἰθϊάοπι Ἀορ. 

τον λι5. μνὴ ποιῶν. 

ε απ εἰ Μ85. σωτηρίου καὶ ἐν τῷ : δὶ, πἰδὶ να] 
{411ον, καὶ ραγτίσι!α παρέλχει. 

᾿ οίονος ΠΠγὶ ἐν ξα! ἀπ αὐτῷ 

» Οοάἶοος ἄπιο γινόμενος. - . « ἄστα : Βοὶ ααΐπ νἱ- 

ἐἰπιπι ἱπϑὶν ἴθ νόος αἱτῖπνας, πο ἀπ θῖ1ο, 
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τοηϊςσἰοιιεπι ρϑοραίογιτη : ΘΕ αι ΠΟῚ Δ ΟΠΊΗΪ 

50 πη ἐπ᾿ αυταΐθ δὲ ρθοοαίο, 564 ἃ} ΟπηΠὶ ΘΠ 8 ΠῚ 

᾿πααἸ ΠατηΘ ΠῖῸ ΟΡ ΠΪ5 δὲ ΒΡ᾿ ΓΙΓΠ5 ΡΠ ΘΕ", Θὲ ΠΟ 

ἀἰδισιιηι ἴῃ που Θ πὶ ΠΟΠΉΪηὶ Ῥαρζατιι5, ΘΟΠ[Ον- 

πανὶ δὰ τπογίθμι, ΠῸς δῖ, ΠΟΥ ρβοοαΐῖο, 5101 

ἰρϑὶν δὲ ππιπο, τς βθοιππππὶ ᾿ΠΟΔΓΠΑΙΟΠΘΠῚ Ὑἷσ 
νϑη5, οἵ οογάδ δὲ βϑυιηοηθ δὲ ἴδοι. ἔΥρΡαΠὶ ἃς 

{σαι απὶ ἀοοίγι πο ΠΟμΪηΙ ποβίνὶ {6ϑιι ΟΠ ΡΊ5Ε1, 5ῖο- 

αϊ σοΓὰ βου] ρίττοθ ἀροῖρίθπβ, ἐπηρίθαξ αιοί 5ογ]- 

Ρἴμπηι δϑὲ : Ογαϊία 1260. ιιοά ἐγαις 5ετνὶ ρεο- 

εαἰΐ, οὐοάϊεοιϊς ὍδΓΟ ἐὰ οοτεῖθ ἵπὶ ἐαπὶ ἐοτγπιάπι 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ἐοοιτίπιδ, τὶ ιίαπι ἱγακϊεὶ οσιϊς 1 εἰ ἴα ἀἴσπιιβ 

[ἰαϊ, αὶ βϑυνεῖ ἀποι σΟπ) Ποῖ ΔΡΡΟΒι πὴ 6ϑὲ - 
(οπϑορτεῖεἰ ἐφστξτι" σιέπηεῖι5 οιεπι {110 μετ᾿ ϑαρί ἰδηλιινι 
ἐπ πιοτίεπι. Οὐ οατιδ85 οὶ ἢ ΤῈ φαδιμδἀπηοάιϊιηι 
δχοϊταϊιις οϑὲ ΟΠ γίβίιιθ δχ ΠΙΟΓ 5. ῬῈΙ 5] ΓΙΑ ΠῚ 
Ῥϑιγὶβ : τὰ δὲ πὸ5 ἴπ πονιαῖθ νἱΐθρ ἀΠῚ ΒΕ] ΘΠΊ115. 
Νϑοθββ6 δϑῖ δηΪπΠῚ ΤΠΟΓΓΠῈΠῚ 56 ρ ΘΠ τὶ, δὲ Θαπν, 4] 

1Π| 5111 1ΠῸ ΠΠΟΓ 5 5ΘΡ.Ϊ 15 δϑὲ, ΓΘΘΈ ΘΟ ΓΘ ΡΘΡ 
σναπδπι Τ)εὶ ἴῃ Ομ γίβῖο, πθο ἈΠΊθ}1π|5. ΟΡ ρθοοαία 
[δοίθηι ἰπίθυ πὶ ΟΠ Πἰ5. γα: δ πβ 9 πθπὶ ΟἸ]80 

Ρ τοίευγθ, 5θ ρϑοσδι5 1π ᾿σπι6 ἀθέθοιβ, δὲ ἀσσθρία 

ΡΘῚ 5 πσΌ ΠῈ πὶ γϑηΐὰ, ἀθίποθρ5. ΡῈ πονᾶπι νἱ]- 
ἴδηι 115 {τα ἴῃ ΟΠ γῖσίο 5ιιηῈ [π|5 ΠΟ ΠΟ ΠΙΠ115. ργεθ 
οππηΐ ἰαρῖἀθ, «αὶ πια!ταμη ΡΥ ΘΕ ΙΟσα5. 5112). σους 

ΒΔΓ. 

τι. Πἰὰ]π ἀδροβῖία ἱπο θά θητα ἀνϊτἴα,, 
οϑίθπαπιιβ ἀοοἸ Πα πὶ ἂὸ ΟΡΘαἀϊθητῖαπι ἰῃ ῬΓδθ-- 
ΘΘρ15, δὲ βρί γί Γυυθητθ5 γερο πἀδαιηῖ5, δὲ ἃ 

το γάριιπὶ μοϊδϑίαϊθ, ατι85 π᾿ τηογίθηι ἀὈΡΙρΙς, 

ἸΠΘρθππΓ : δ ἐἐροπαάϊα δηῖτα ρεσσαιῖ, τι γ᾿ αΐ δὲ 
ἴῃ ποῖ αὶ ψιοα ἀϊοΐαπι οδὲ ἃ Αροβίοϊο, .5}- 
ϑογρία δε πῖοῦς ἵπ υἱοίογίαπι : τἰδὲ δῖ, ΠΊΟΥΣ. 

δἰϊπιτεί τις. ἔμ 5 Ὁ πἰδὶ 65: υἱοίοτία ἔμ, ἐπίεγπο 3 

ψϑυῖηι ΠΟΙΏΪΠΟ, 50]1 71|511{185, ΟΡ προ γα ἢ οβ, 11-- 

ΠΉΪΠΘΠπτη" ἃ ᾽ρ50, 1Π16}Π 15 Πα ΠῚ 4116 ἃς ὙἹΓΕΙ ΘηῚ 
ΘΟμβΘ δ πλαν, 8460. αἱ {5 ΕΠ ΘΠ 1π ᾿Ρ50 : ΠΘῸ 
γϑ ἀαπιαν 5ο πὴ πῖνϑ σα πα ἴον 65 (γ γὰχ δΘϑὲ ΠῚ ΠῚ 

Ῥδιιβ, φαὶ ᾿τὰ ΡοΠΠἸοἴτι5. εϑὲ : δὲ βμογίπε μϑοδαία 
φδεῖτα ἡιιαςὶ Ρἰιαπίδοιιπι., δἱοιεξ τιν οπι εἰδαὶρα-- 

ὦο), 568 605 διϊδπν 4] δ ποὸ5 ἀοοθάπηι {]Ππβῖγο-- 
Πλπ5 ; πππο ΠΖΠ] 46 πὶ τἀ] θη ο5 ΟΠ Πιιη], ἀἸοθη- 
ἴδηι, 75 δεδιὶς ἰπι ταιιπαϊ ; πιο ο νθιῸ ἁἀϊθηῖοβ 

ἃς [λοϊοπίοθα {Ππῶ : ιϑές ἐμοθαὶ ἰι: σϑείσα σογαπι 

« Μοίεγες ἄπο Πρτὶ ἵνα χαὶ τῷ χατὰ τὴν ἐνανθοώπει- 

σιν βίῳ. 
Β αν τ ρῶν 7 

4 (σάϊοεξ ἄϊιο ὑπ᾽ αὐτοῦ χαταξιούμιενοι συνέσεως, 
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5. ΒΆΒΙΗΙ ΜΆΟΝΙ. 

ἄφε εσιν Ἔθευς τιῶν. χαὶ τοῦ ἀποστόλου Ἰξαξτύροον ἱ 
τος᾿ Ἔν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵμα- 

τος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παρα πτωμάτων " χαὶ οὗ 

μόνον ἀπὸ πάσης ἀνομίας χαὶ ἁυαρτίας χαθαρισθῆ- 

ναι, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ παντὸς ἐέολυσιτου σαρχὸς χαὶ 

πνεύματος" καὶ τότε βαπτισθέντα εἰς τὸν θάνατον 

Ὁ τοῦ Κυρίου, συνδιατεθῆναι τῷ θανάτῳ, ὅπ' περ ἐστὶ 

χόσμῳ, 

ἐνανθρώπησιν βιῶν εξ τα τε χαρ- 

νεχρωθῆνα: τῇ ἁμαρτία, ἑαυτῷ τε χαὶ τῷ 

ἵνα “ χατὰ τὴν 
δίαν, καὶ λό ὶ πρᾶξιν ἐντυπωθεὶς χαὶ ἐ ίαν, χαὶ λόγον, χαὶ πρᾶξιν ἐντυπωθεὶς χαὶ ἐμμορ- 

ΜΝ τ γ 1:3 Ἔθος τ ἥ 
φωθεὶς, ὥσπερ ὃ χηρὸς τῷ γλυφῇ, τῇ διδασχαλία 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πληρώσῃ τὸ γε- 
΄ , “ - 5 τ᾿ - γραμμένον - Χάρις τῷ Θεῷ,, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς 

ἘΥΡ Δ ΜΑΣ Ἐ ΟΣ ᾿ τὰν ἘΣΘ Ὁ ΤᾺ τ 
ἁμαρτίας, ὑπηχούσατε ὃὲ ἐχ καρδίας εἰς ὃν παρεδό- 

; ἐᾷ Ξ 
θητε τύπον διδαχῆς" χαὶ οὕτω τὸ συνημμένως 
. 
ἐπενεχθὲν Ἐρλληξας χαταξιωθῇ, τό: Συνετάφημεν 

αὖ ὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον. Διὰ 
“ ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐχ νεχρῶν διὰ τῆς 

δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω χαὶ ἡμεῖς ἐν χαινότητι 

-ν᾿“ 
τῷ οἱ 

᾿ 

Ε ζωῆς περιπατήσωμεν. ᾿Ανάγχη γὰρ τὸν ἀποθανόν- 

τα ταφῆναι, καὶ τὸν ταφέντα ἐν τῷ ὁμοιώματι τοῦ 
θανάτου, ἀναστῆναι διὰ τῆς ἐν Χριστῷ τοῦ Θεοῦ 

χάριτος, 

πὸν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου ὡς πρόσχαυμα χύτρας 

ν ΄ ᾿ πρὺς , ᾿ ,΄ 
χαι μῆχετι διὰ τας αμαρστιας το προσω- 

Ε ΦΝ ΩΣ - ᾿ ΄ ΄ω ε 

ἔχειν 3 ἀλλ εν τῷ πυρι φανερωθέντων τῶν ἀμαρτη- 

μάτων, χαὶ διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ τὴν ἄφε- 
»: ᾿ »»“Ἣ΄ - : ͵ - 

σιν λαῤόντα, λοιπὸν διὰ τῆς ἐν χαινότητι ζωῆς 

ἀπαστράπτειν τὰ ἐν Χριστῷ διχαιώματα ὑπὲρ 
ἦε ᾽ ’ , 

πάντα λίθον τίιλιον πολύν. 
τ - ᾿ 

᾿Αποθέμενοι οὖν τὴν σχληρότητα τῆς ἀπειθείας, 

ἐπιδειξώμεθα μὲν εὐπείθειαν χαὶ ὑπαχοὴν ἐν τοῖς 
ἄαθο τ Ἐξὶ δὲ πενεύϊὐξυ ἐξὸν τερον νοῦν 
προστάγμασι, τῷ δὲ πνεύματι ζέοντες, ἀναλάμψω- 

᾿ 
ἐξουσίας χαθελχούσης 

εἰς θάνατον δυοβαθενΝ Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς σιεαρ- 

μὰ . χαὶ τῆς μὲν τοῦ σχότους ἐ 

Α τίας, θάνατος" ἵνα χαὶ ἐν ἡμῖν γένηται τὸ εἰρημέ- 
Κα 5 Ἔ , ; 3 

νον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου: Κατεπόθη ὃ θάνατος εἰς 

νῖχος " ποῦ σου, θάνατε, τὸ χέντρον; ποῦ σου; ἅδη ; 
ΣΕ ςΞ ἘΕΑ ΡΟ ΉΞΕ ἀτ ΡΥ το απ λὸς Ῥ τ τος , 

τὸ νῖχος; τῷ δὲ Κυρίῳ, τῷ ἡλίῳ τῆς δικαιοσύνης ; 

πειθόμενοι, φωτισθῶμεν ὕπ᾽ αὐτοῦ χαὶ “χαταξιω- 

θείημεν συνέσεως καὶ δυνάμεως, ὥστε ἐν αὐτῷ δι- 

χαιωθῆναι " καὶ μὴ μόνον αὐτοὶ λαμπρυνθῶμεν ὑπὲρ 

τὴν χιόνα. ( ἀψευδὴς γὰρ ὃ Ἐπ γα μενης Θεὸς, 

ὅτι ᾿Εὰν ὦσιν αἵ ἁμαρτίαι ὁμῶν ὡς ῬΟυν ΧΘΟΝΝ ὡς 

χιόνα λευκανῶ), ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐγγίζοντας ἡμῖν 

φωτίζωμεν Ὁ 

Β Ὑμεῖς ἐσ 
ν᾽ ἐν ἀεπι ρύτῶς χα ΩΣ τὶ οἷς ᾧ ας ἐχες 

χαὶ ποιοῦντες τὸ, Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 

᾿ ν} - 

Ὁ ποτὲ μὲν ἀχούοντες τοῦ Κυρίου, 
τὴν. κὰ σὸ. ἃ Δ Ὧν σαἰο 

τε τὸ φὼς τοῦ χοσμου" ποτε ὁοξ ἀχούοντες 

ΒΆΘδδ. βοσιπάᾶιι πῇ μὲν ἀχούοντες. «.. πῇ δὲ ἀχούον- 
τες χα!. 



ὈΙΣ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΙΒΕᾺ 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 
χαλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. “ὅτε πάντως χαὶ ὃ ἀπόστολος μαρ-- 
τυρήσει ἥμῖν λέγων, ᾽Ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες 

ἐν χόσμῳ, λόγον ζωῆς ἐπέχοντες εἰς καύχημα ἐμοὶ 

εἰς ἡμέραν Χριστοῦ. Πῶς δὲ οὐ περισσοτέρως ἐπι-- 

φανὲς τὸ καινότερον τῆς ζωῆς, οὐχ ἐν συγχρίσει 

τῶν Ἑλλήνων καὶ χοσμικῶν ἀνθρώπων μόνον, ἀλ-- 
λὰ καὶ ἐν συγκρίσει καθ᾽ ὑπερδολὴν τῶν χατὰ νόμον 
δικαιουμένων ; ὅταν μὴ μόνον προσθήχης καὶ τοῦ 

πλείονος μὴ ὀρεγώμεθα, ὡς χαὶ οἵ τοῦ χόσμου ἄν- Ο 
ὕρωποι, ἀλλὰ μήτε τῶν προσόντων τε καὶ ἰδίων 

ἀντιποιούμεθα " φιλοτιμώμεθα δὲ ἐπ᾽ εὐεργεσία 
τῶν δεομένων ὑπὲρ τὸν νόμον. Οὐ μόνον γὰρ εἰς 
τοὺς πλησίον φέρομεν τὸ ἀγαθὸν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοὺς 
ἐχθροὺς καὶ πονηροὺς ἐχτείνομεν τὸ χρηστὸν, ποι- 

οὖντες κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ,, τὸ, “Γίνεσθε οἰκτίρμονες, χαθὼς καὶ ὃ Πα- 

τὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος οἰχτίρμων ἐστί. Πῶς δὲ οὐκ ἐν 
χαινότητι ζωῆς περιπατοῦμεν, καὶ ὑπὲρ τοὺς 

γραμματεῖς χαὶ Φαρισαίους τὴν δικαιοσύνην τε- 
λειοῦμεν, ὅταν ἀνασχώμεθα τοῦ Κυρίου λέγοντος " 
᾿Εῤῥήθη τοῖς ἀρχαίοις, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, κα 
χαὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ 

ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ, ἀλλ᾽ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ 

τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. 

Καὶ τῷ θέλοντί σοι χριθῆναι, χαὶ τὸν χιτῶνά σου 
λαθεῖν, “ ἀφήσεις αὐτῷ χαὶ τὸ ἱμάτιον. Καὶ ὃς ἐάν 

σε ἀγγαρεύση μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο. 

Οὐ μόνον γὰρ οὐχ ἐχδιχοῦμεν τὰ προγεγονότα ἁμαρ- 
τήματα εἰς ἡμᾶς, ὡς παραχελεύονται οἱ γραμματεῖς 
καὶ Φαρισαῖοι, ἐπιτρέποντος τοῦ διὰ Μωῦσέως 

νόμου, ἀλλὰ καὶ μείζονα ἀνεξιχακίαν ἐπιδειχνύμε- 
θα, προθυμίαν ὑπομονῆς τῶν ἴσων ἢ χαὶ δεινοτέρων 

προθαλλόμενοι. Καὶ οὕτως ἀμφότερα ἡμῖν συγχα- Εὶ 
τορθοῦται᾽ θάνατος μὲν, ἐν τῷ μὴ " κινεῖσθαι εἰς 
ἀγανάχτησιν χατὰ τοῦ τὴν πρώτην ἡμῖν ἐπενεγχόν- 
τος πληγήν " καινότης δὲ ζωῆς ἐν Κυρίῳ, ἐν τῷ πα- 

ρατιθέναι χαὶ τὴν ἄλλην. 

Πῶς δὲ οὐ νεχρός τις ἐστὶ χαὶ τῷ νόμῳ, ὃ μὴ 

ἀντιποιούμενος τοῦ αἰρομένου ; ζῇ δὲ ἐν Χριστῷ ὃ 

προσαφιεὶς χαὶ τὸ ἱμάτιον ; Καὶ πάσης δὲ τῆς χατὰ 

τὸν νόμον δικαιοσύνης τὴν περισσείαν φυλάσσειν 

δμοίως διδασχόμεθα. “Ὅτι δὲ οὐ μόνον τῷ χόσμῳ 

ὁ Τάτ γίνεσθαι, Αἱ Μ55. ἄιτιο γίνεσθε. 

ἃ Ἰορ. τουτῖιι5 ἄφες, εἰἐγείξεο, τιθὸ αἸττον Ἰορίταν πὶ 

581 τοχίτι ναβαῖο. ΑἸϊιαητο μοὶ Ν55. ποσί τὶ ὥσπερ 

ΕΠ Ὲ] 

μοπιΐπῖνιι, μὲ υἱάθαηι ορόγα ὑδείγα ὕοόπα, εἰ 
εἰονί ποθεῖ Ραίγοπε υδδίγιεπι, αι ἐπὶ σαἰΐς ει. 

Ταπο δὲ Αροβίοϊ!ιβ ἰάθη Ομ πΐ πὸ ἰοβΕ ΠΟ ΠἾ 11} 

Ι, 

πο} 15 τθά θὲ, 8 νϑυθἷβ, Ζπέεγ ψιος ἱμοοιὶς οἷοι Ρηλιρρ. 2. 
ἱμηιϊσιαγία ἐπι πιιιγιῖο, σογϑτίην οἱ σοπιϊη οτος 15. 10. 

αὐ οἰογίαπε πιθαᾶπὶ ἐπ αἰ ΟἸιγίσιῖ, Οὐοιιοάο 
νΘΙῸ νἱΐ πον τα5 ποη ἔογοὶ [ποι ἴον, πη σοπι- 

Ῥᾶνατίοπθ πιο σΘηΑ]ἢπιπι, δὲ. πηι πάαπουιπι Π0-- 

ΜΉ Πα1Π}, 561 ΘΟΠΙ ραν ΠΟ η6 δεΐαιη Ιοπρο ρυδϑίδη- 
τἰουΐ,, ΘΟΥΙΙΠῚ 5). {11 5θοι πα απ ἰοσοπὶ τἀΠ ΙΔ ΠῚ 
7. σοπημηθ πη τν} οἴιπ ΠΟΠ 50] 1Π| ΠΟῚ ἃρ- 

Ῥδίδηλιι5 ΔΟΟΘΘΒΙ ΟΠ" Θ 1, Θὲ ἀΠΊΡ]Ππι5 συϊ ἀλπ), νοὶ 

πλπιηἰδηὶ ΠΟ λΪ 65. 5016 η1, 804 π δὰ ἡιϊάθη), 

4185 [πὶ μανία οἱ ποϑινὰ ϑιη1, ν᾽ Πα Ἰσθπι5 ΠΟ 5, 
ἴπ)0 νΘΙῸ Ιορθπὶ ἐγα πβοο πάθη θ8, ̓ ρϑὰ ἃ ΘρθΠῸ5 
Ἰνθ πη οἱ ἶ5 αἰ οἴθπ ο5. Θχορίθπηι5. : 5 Ζυϊάθπι πὸπ 

Ἰνδῃο Ἀοἰ Πλ115. 501 |π| ΡΡΟΧΙΠ}Ϊ5., 564 δὰ ἰπἰπηῖοοβ 

οεΐδηι. ΟΓ Ῥυάνο5. ὈΘηἰσΉΪ 5. ΠΟΘΙ Τὰ 5656 Θχ [ΘΠ , 

τὰ [οϊοημῖο5 οχ 1Π|0 θοιηϊηὶ ποβιν! 1651 ΟΠ ΓΙ ϑα 
Ῥυῶοθρίο, οίοιθ παιϑουϊοογεῖθς, δίομὶ οἱ Ῥαῖοτ' 

ΦϑδίοΡ οἰρἰοδιἰς τπίϑογίοοῦς ὁσῖ, Οὐομοάο νϑῖῸ 

{πο ἐπ᾿ πον ἴαῖθ γἱτα ΠΟῺ ἈΠ] Ὁ] Δ Πλ115, ἀξ {π|511-- 

Εἰὰ ΤᾺ 6515. {181} 500 1})80 οὲ Ῥ] αν ϑοθὶ ἤθπ ρου Π-- 
ΟἸΠλτι5,. ΟΠ} ΟὈ ΘΠ ΡΟ Δ Πλι5. Πομπο,, ἐἰϊοθηιὶ : 

Τοϊοίτενι 65: ατιιϊιιὶς Σ Οομ πηι ργὸ οοιεῖο, οἱ εἰογυ- κάκ. 

ἐπὶ ὑγῸ εἰθπίο. Εἶδσο αἰίθην εἰἴϊοο οὐδ, μὰ πὸ 38.-πτήν. 

τοδί δίαἰὶ5 τπαῖο Σ οθεὶ ἡιιϊειεῖς 16 ρμϑγοιιδϑογὶϊ ἐπ 

ἐδαίγαπι πιαχϊζίαπι, οὐνογίε ἐἰὶ δὲ αἰίόγαπι. Ἐὶ 
δὶ φμὶ αμἶι τόοιπι ἡμαά ἰοίο ἐοτιοηάογο, εἰ ἐμτιῖ-- 

οαάμν ἐπάτει ἰοἰΐογθ., εἰὐπυϊέίο5. οἱ ρμαζίίμπι. Εἰ οἱ 
ιιὶς αὐόρογὶι (6 αὐ πεϊἰϊαγίμην τὐπιιπι, αὐϊο - 

οπην ἔἰϊο εἶμο. Νοῦν 5011} Θηΐ μη ΠῚ Ὁ] οἰ βοϊ μλα" 

Ῥθοοαῖα, ῬΥΪι5. ἴῃ ΠῸ5. ΔΠΠηἶδ55α, τ ἰΙορο ΜΟυ 55 
ῬΘυ ΠΝ 6 Π|6,. 501]. οἱ ΡΠ ανίβαὶ ϑιιαάθηϊ : 5οὰ 
Πλ Ὁ ]ΟΛΘ ἢ) ΘΕ ἀπε π]Ά] ΟΡ τι. [ΟΪΘΓἃ ΠΕ απ Οϑ 6 ΠΑ πλλ15, 
ἀἸδου ταΐθιῦ ἀὶ Ῥανια ἅτ ΘΕΪα πὶ ργαν ον ἃ διι5ι1- 
πϑηα ρυεθ ουθ 65. 10 ἢ ο ᾿ᾷοῖο αἱ υτ16 οοη-- 

ΒΘ ααϊπλι : μον έθαι Ζυϊ θη ἰπ οὸ αοά δ ἰη-- 
αἰρηπδιοποπὶ Δάν θΡϑιι5. ΘαΠὶ 4τιὶ ῬΥΪΠηὰπι ΘΙ μα πὶ 
ποθῖβ ἱμΠΙχῖῖ,, ΠῸΠπ ΡΥ ΟΥΘΟΔΠΕ τ: νἱΓ0 γοΓῸ ἐπ 
Ἰλομλῖπο ΠΟΥ [αΐθηι,, ἴῃ ὁ0 «ποε οἱ αἰτουὶ ποιοὶ 
ΟΡ] οϊηλι5. 

τ, Οποιηοίο δυίθπι ᾿ἰθρὶ δια ΟΠ ΠΙΟΥ Τα 5 
651, αὶ ποη νἱπάϊοας ἀτιοι αὐ ον} φαοιηοίο 
Θἴαμι πῸπ ἴῃ ΟΠ νἶδιο νἱνὶτ, αι ἀν ΠῚ οἱ ρὰ]- 

ἔλαιιι ̓  ΒΙ πα Π το αιι6. δὲ Ἰοσα θην Ομ Π 6 πὶ {5 1{π|ὰ τὶ 

ἀοοθιλαν ἐπα πβοοηάίθνθ, Οὐοα αὐιΐομν ποι πτιπεῖο 

παραχελεύονται. 

9 Απείοϊ ἄπο ΠΡνὶ συγκινεῖσθαι, ϑιθίπς., ποβιεὶ 

{05 Μ85, χαινότητα. ἘΠῚ χαινότης. 
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τὰ πτιπι οὐποῆ σι, 5θ Ἰθσὶ θιϊαπι ΠΟΥ] ΠῸ5. ΟΡΟΡ- 

ἴθαϊ, δχ δοάθηιν ἃροϑίο!ο ἀοσιηδιοθ αἀἸ50 6} [106 1. 

ΑἸ πο. οπὶπὶ ἀἰοῖς : Εσο πειιτιεῖο. ἐγιοἰ Πττις 

διίπι, δὲ πιτιάτις πεὶ]ῖ. Γἴνο ἀτιίοπι, 7απι τιοτὶ 88 

ἐδο, υἱοί ϑόγὸ πὶ πιὸ ΟἸιγί στὶς : αἰϊψια πο ν6ΓῸ, 

Ῥοβ'ψυαπι πλτπι (6 θΟ πα ΘΧΊβΕ Δ ΠῸΠ6 ἴπ ἰορο 
ΟἸπ σοι ραναΐα σ]ον ατι5 [πθναΐ, αἷς: Ομγεοίϊαπι 
ὀχίςίζηιο ΟἸτῖα 6556 οἰέγοογα, τἰ ΟἸιτ ει ἱπι- 

ἐγ  [αοίαηι, οἱ ἐπινοτιΐατ' ἴτε {10 ποι παν δης τπθαπιὶ 

Μιδιλιίαπι, σι δὰ ἰθ56 δεῖ, 54 {ϊΐαπι χιι οϑὶ 
ΡῸΡ Πθηι 65 ΟΠ τίδιϊ, [ιδιτἰαπι θα 1260 ἴα Πἀ6, 
ααἰ σοσηιοσοοπάμηιν ἐἰπιπι, οἱ οἱτ θην ΓΘ Σ ΓΓΘ- 

οἰϊοιὶς 675, εἴ ςοοἰοίαίοην ρμασδϊοπιιπι ἐἰἐπι5., 

δοπ σιιΓαῖτι5 το τ ὲϊ 6715: οἱ φικοπιοίίο ΘΟΟΙ ΤΙ 

αἰ τοϑιντθοίίοπθπι πιοτιμοτιίπι. ἘΠ᾿ ρᾶι]ο ροσὲ 

ἀοοθηβ ΠΟῸ5. ἢ ΒΘ Π Ἰα Πηι5. θη (πο ἴρ56, ὁχ- Β 

Ῥ Ό5511|5 ἀἸοἱὉ : Ομομηι 6 ΘΓΘῸ ροΓ [δοἴϊ σιεηῖι5.) 

ἤοο ξοπίϊαπιιι. 

13. ΕΥ 410} ἀπΙη10 γϑῃθιηθητογο, νοΐ ἀοσπια 

ΠΘΟΘΘΘΆΡΠ 1) ΘΧΡΟΠΘΗ5, ἃἰΐ : 7)άηιι6 εἴ θοὸς πιογ- 

εἰποαιὶ ἐ5ιἰς ἰοοὶ ΡῈΓ σοτριις Οἢγίδεΐ, τὰ οἰεἰς αἷ- 

ἀογΐιι5. 1 675 σοἰἐϊοεῖ, φαὶ δὰ πιογίμῖς τοδιιγγοαῖῖ, 

μὰ πιο [σοϑηηιι5 1260. (πι Θπῖμπ Θϑϑθπιις ἐπὶ 

ΘαΓηΘ., ραβδίοπος ρϑοσαίοτιηι, ἥτι ρμῈΓ ἰθρθπι 

ὁγαπῖς ρουαθατχεῖτ ἐπι τη Θπιὺτὶς τιοειγὶς, τὶ {τιι-- 

οἰἰποατολ τποῦ ΐ Σ ππίσια αιίεην σοἰιίἐ διιτητι5 ἃ 

ἰοφᾳο, πιογίτεὶ εἰ, πὶ ψτία εἰδεϊνιοῦ απιιι", ἐξα τι 56Γ-- 

οἱαιητιδ ἐπὶ πονίξαϊο ορίτγίίιι5, δὲ τιοπὶ ἐπὶ υϑεςίαίο Ὁ 

{ϊι(οτιθ. Πίδίογα δτεῖτη, ᾿θο θϑὶ, ἰθχ, οσοϊαϊε : ορῖ- 

τἰζιι5 ὍΘΡῸ, ἰλοο Θϑῖ, νθυθυ Ομ ηΐ, υἱνίμοαι. 

Οιιομηδ πο τιν ἀἸοἸΣ ἰρ58 : (αγὸ ποτὶ ργοιίεοςί 

ψιϊαάφιιαπι : δρίγίζιι5 δεῖ, σιὶ υἱνίποαι. 7 ἐτΡα 
πιθα δρί γί τις δὲ υἱα διε. Αἴ4ῸΘ. ΘΕ ΠΔ ΠῚ ΧΙ Ϊ 5 

116 Ἰητθι ἃροβίο!οβ ἰάθη} ἐθϑίαξιιν, α} 1 ἀἴοῖς : “ὦ 

ψιίθην ἰδίπιις ἢ ἤεγῦα υἱΐα οἰθόσπ μαΐνος. εξ 

πος ογθαϊαϊηιι 5. οἱ συσπονίπειις, πα {τ ὃς Ομτὶ- 

δίιις Εἰς 1)οὶ υἱνομιῖς. Οὐοά οἱ ἴῃ γον ατῖ5 

ὁογία ΡΟ βϑῖοη 6 αΠΠ ΘΠ 115 ΒΟ ἂν δ ἸΠ1115, δἰ α-- 

5616 βοΙΘΥΊΠλ115 ΓΟ ΡΠ 8 }}}}6 1Ππ|ἀ ποῖ τιη ἃ ΜΙο5 6 
«αϊάθην μλ ΠΟΙ οι" ἃο ΡΙΌΡΠΘιΐοΘ βου θίτιπι : ΡγῸ- 
ῬἢΠδίδ μι. γΟῖ5. 5050 1 4 011 ΤΟΙ ΪΠτι5 Τ)θιῖ5. γ βίου: 

δῖοι! πλ6. Τρϑιπὴ ἃυιἸθ ἰδ ἐπ΄ ΟΠ ΠἰΠι5. {τ ριτο- 
ΘΘΡΟΡ ν Ὀ 5. 

Ἑ ἐν ἐμοῖς Χριστής. ὲ δὲ, ἐγὼ διὰ νόμου 
ἜΤ ΠΕΤ ΤΙΣ ᾿ 

ανον, ἵνα θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι. ἷ θοϊ 
στός. ποτὲ δὲ υετά. ἰ 

Ἀορὶ Ῥυΐπιῖιβ Οἵ ΤΟΥ 5. ταὶ π᾿ σοπίοχτι, Ὀγονῖμβ οἵ 

1η 6} π|5. Ν ὁο ἰξα πα] το γοϑὲ Νῖβ5. ἄπο τὰ πάντα ζηυίαν ἱ 
εἶναι, οπεΐα αἰδιϊπιδηείιε ἐ55ε. ϑιυιθιπο. ππιὶς Αἴς, 

ἐξανάστασιν τὴν ἐχ νεχρῶν. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΠΆΌΜ 8. ΒΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

ἐσταυρῶσθαι, ἀλλὰ χαὶ τῷ νόμῳ ἀποθανεῖν ἡυᾶς 7 ι ΠΣ ὃ 
ΝΥ ᾿ - “- Φ δ ὦ - χρὴ, παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀποστόλου ἐστὶ δογματιχῶς 

ΕῚ πα 21) “- ᾿ 
μαθεῖν: Ποτὲ μὲν γὰρ λέγει" ᾿Εγὼ τῷ χόσμῳ ἐσταύ- 

ἐᾺΡ ον, ἘΣ ΠΣ τς τὰ ἄκος ἩΓΕ ΤΟΙ ΙΝ τας 
ρωμαι, χαὶ ὃ χόσμος ἐμοί. Ζῶ δὲ, οὐχέτι ἐγὼ, ζῇ 
ὍΛΟ δ᾽ τα 5... ΝΙῸΣ , . δὰ " »“ἋΔ Σ 
δὲ ἐν “ ἐμοὶ Χριστός " ποτὲ δὲ μετὰ πολλὴν καύχη- 

ἈΝΝ α υπας οι ἢ 
σιν τῶν ἐν τῷ νόμῳ ἀνωτάτω εὐδοχιμήσεων, φησίν “ 

Ἀλλὰ μὲν οὖν χαὶ ἡγοῦμαι τὰ πάντα σχύδαλα εἰ- 
“ Ἧ ι ᾿ ἌΥΞΗ Θλν Ὁ, ΑΥ̓δι δον μδξαὶ ναι, ἵνα Χριστὸν χερδήσω,, χαὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ μὴ 

ῳ - ΔΛ Δ 

ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐχ τοῦ νόμου, ἀλλὰ τὴν 
δ , Ψ -ΤΓ. Ὁ Ν᾿ Ε -Ρἷ-᾿- , 

διὰ πίστεως ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύ- 
ΡΤ ΕΝ Ὲ ὙΡΑ ΝΣ 

νὴν ἐπὶ τῇ πίστει, τοῦ γνῶναι αὐτὸν, καὶ τὴν δύ- 
-Ὁ ΕἾ - δ , 

ναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, χαὶ τὴν χοινωνίαν 
Ὁ Ἢ πὴ - , - 7 

τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφούμενος τῷ θανά- 
ΞΡ , 

τῷ αὐτοῦ εἴ πως χαταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν 
᾿ᾶ ἐφ ται εν νλε το δ εσεαγες τ ἘΡΟΦΈΥΡΙΚΙ 

τῶν νεκρῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα διδάσχων ἡμᾶς τὸ αὖ- 
᾿Ν - » ὦ - σ 

τὸ φρονεῖν αὐτῷ, ἀποφαντιχώτερον φησίν" Ὅσοι 
ΕΙ , 

οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν. 

χαῖον ἐχτιθέμενος, λέγει" “Ὥστε χαὶ ὑμεῖς ἐθανα- 
τὰ ἢ ἘΝ πα ΕΡΑΝ, ἐντὶ ἐδ πῇ 

τώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἷς 
᾿Ὶ ὰ « - « , ἜΚΘΟΝΟΣ ᾿- - 3- ΄ 

τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεχρῶν ἐγερθέντι, 
᾿ -" -φυ͵ Ἂν δ, 5. - - 

ἵνα χαρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ. Ὅτε γὰρ μεν ἐν τῇ 
ν Ἔ ἀεὶ Ἔσο 

σαρχὶ, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νό- 

μου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, εἰς τὸ χαρπο- 

φορῆσαι τῷ θανάτῳ - νυνὶ δὲ χατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ 

νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ χατειχόμεθα, ὥστε δου- 

λεύειν ἡμᾶς ἐν χαινότητι πνεύματος, χαὶ οὐ πα- 

λαιότητι γράμματος. Τὸ γὰρ γράμμα, τουτέστιν. 

ὃ νόμος, "ἢ ἀποχτείνει᾽ τὸ δὲ πνεῦμα, τουτέστι, τὸ 
Ὁ -Ὡ σ ἣ - ΄ Ἁ 32 , 

ῥῆμα τοῦ Κυρίου, ζωοποιεῖ. Καθὼς αὐτός φησιν. 
.ε ΤΣ κον ΕἾ » - . “ὦ ΩΝ ᾿ 
ὅτι Ἢ σὰρξ οὐχ ὠφελεῖ τὸ πνεῦμα ἐστι τὸ 
ἜΜ τσνο Δὲ ΠΕ ΉΝΟ τ ἜΝ το ἘΞ Βα τ τ 
ζωοποιοῦν. Τὰ ῥήματά μου πνεῦμά ἐστι, χαὶ ζωή 

ἐστι. Μαρτυρεῖ δὲ χαὶ “ὃ ἔγκριτος τῶν ἀποστόλων, 
ἘΝ τς εἰ , τὰ , «Ὡ7[ “- 

εἰπών" Πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; Ῥήματα ζωῆς 

αἰωνίου ἔχεις. Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύχαμεν, χαὶ ἐγνώ- 

χαμεν, ὅτι σὺ εἰ ὃ Χριστὸς ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ 

ζῶντος. Ὅπερ ἐν πληροφορία ἀληθείας δι᾿ ἐπιμε- 
, - 

λείας σπουδαιοτέρας φυλάσσοντες. φυγεῖν δυνάμεθα 
ν . 35 - ,ὕ ΔΑΝ ἢ τὶ Ν -- “ ἃ ι 

τὸ φοδερὸν ἐχεῖνο χρίμα τὸ ὑπὸ τοῦ Μωσέως μὲν 

μετὰ ἀπειλῆς προφητιχῶς γεγραμμένον " προφήτην 
" Ξ ΤΕ ΝΩΝ ἐξ 

ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὃ Θεὸς δῶν, ὡς ἐμέ. Αὐ- 
Ἐρὶξ ἀπέθιι 1[ἃ, ΟΠ 5. ἀΠἰ μὰ {τι Ὁ τοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα “ ὅτα ἂν ἐντείληται ὑμῖν. 

» πὰς ΝΞ. νόμος ἀποχτέννει. δ΄ άοπα ΒΟΘῚ ῥτίπιιβ 

εὐ του τὸ ῥῆμα. ἘΔ τὰ ῥήματα. 

ὁ όοαα χαὶ αἀάϊτα εϑὶ ἐχ υοϊογῖθιβ ἀπορθτις ΠΡτῖσ. 

ΤρΙάοπι Μ55. ἄτιο ἔχχοιτος. 

ἃ Απχαὶ ἄπο ΠΡ τὶ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς, 

ἐπ οπιπίδιις {εκ ἰοηιαιίιις ζιογῖς υοϑῖς. ΑἸ Φαπίο 

Ῥοβῖ πηι Μῖ5. λαοῦ αὐτῆς. 



1}. 

Ἔσται δὲ, πᾶσα ψυχὴ, ἥτις ἂν μἢἡ ἀχούση τοῦ 

προφήτου ἐχείνου, ἐξολοθρευθήσεται ἐχ τοῦ λαοῦ" 

ὑπὸ δὲ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ, οὗ μείζων ἐν γεν- 

νητοῖς γυναιχῶν οὐδεὶς, φοδερώτερον ἀποφαντιχῶς 
εἰρημένον - ὅτι ὋὋ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν, ἔχε: ζωὴν 
αἰώνιον" ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ ΥἹῷ, οὐκ ὄψεται τὴν 

ζωὴν, ἀλλ᾽ ἢ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ “μένει ἐπ᾽ αὐτόν. Ἵνα 

δὲ ὃ μὲν ἐν τῷ βαπτίσματι τοιοῦτος θάνατος, χαὶ 
ἡ ἐν τῷ αὐτῷ τοιαύτη ταφὴ μὴ ἐν προσδοκία φθο- 

ρᾶς καὶ ἀπωλείας παράσχη λύπην" ἣ δὲ χαινότης 

τῆς ζωῆς σπέρματος καταδολὴν ὑπερθάλη, τῆς ἐν- 

δόξου ἀναστάσεως τὴν ἐλπίδα βεδαιουμένη, ἐπι- 

φέρει λέγων " Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ δμοιώ- Ε 
ματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως 

ἐσόμεθα. ᾿Ιὰν γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ ὁμοιώματι τοῦ 
θανάτου ἀποθανόντες χαὶ συνταφέντες τῷ Χριστῷ 

ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν, οὐ νεχρότητος 

φθορὰν ἐχδεχόμεθα, ταφὴν δὲ χαὶ ὥσπερ φυτείαν 
σπερμάτων μιμούμεθα " νεχροῦντες μὲν ἑαυτοὺς 

τοῖς ἀπηγορευμένοις, χαὶ τὴν πίστιν δι᾽ ἀγάπης 

ἐνεργουμένην ἐπιδειχνύμενοι, γινόμεθα ἄξιοι τὰ 

ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΓΠΡΕΕ 01 

ποὸπ ἀπ ἴον ΡΥ Ό ΡΠ δίαπη {ΠΠππππ|, ΘΧΊΘΓΠΙΪ ΠΑ τὰν 6 

Ῥόριυ]ο : ἃ ΤοδΠΠῸ νΟΙῸ Βαριίδία, 4Ζυο πίοι" Παῖο5 

Δ}1}} ΠΟ ὙἹ1ΠῈ ΠῚ ΪΟΥ Θὲ ΠΘΠ)Ο, 56 Π|ΘΠΠ056 πηοίο ἴογ- 

ΥἹ Ποῖ ἀϊοτα πη ὁ5ὲ : Ομ ἐγεάλι ἐπὶ Εἰ πὶ, αν οι ϑοαπ 3.36. 

ται (ἰοσπάπι : εὶ αἰῖθπι ἱσιουδάμεἶ 5 66 Ε - 

ἰΐο, ποτὶ υἱάονὶς οἴταπι, 5οε ἴσα 7) εἰ πιατιθῖ δι ΡΕΤ' 

ππι. Ὧι αὐιῖθπι [415 πὶ θὰ ρ Ἰ5ηνα 6 ΠΟΥ 5, Θὲ 6]1ι5- 
τηοάι ἴῃ {Π|4 ΘΟ ρα] τι πη δ {άπ ποῖ ΘΧΠΪροαΐ, 

Ὁ» σου ρει. οἱ ᾿πιθυ 5 ΘΧϑρθοια το π οι, 5θ 
νἱτοΡ πον Γ5, {π|80 606 πὶ σ]ουϊοϑορ ΓΘΘ ΓΘ ]Ο ἢ Ϊ5 
514 01ΠΠ1, 5 ΠΙΘΠ ΓΘ ΠῚ ̓Δοῖ ἃ ΠῚ ΘΧΘΙΡΟΓΘΙ, 5} }ππ οὶ}, 

ἀϊσθηϑ : ϑὲ δηῖπι σοπιρίατιαἰὶ {αοιὶ σεμηειι5 οἰπιί-: 

ἀἰιιαἰπιὶ τπονιὶς 675, τυϊπιίτιιηι οἰ Τοσ ΤΥ ΘοΙ  ογεῖς 

ὀνίπιιι5. ἸΝΔΤῚ 51 [π [Α}} ΠΊΟΥ 5 51} 1 {1 πὸ σπου τα, 

οἵ πιπὰ οἵμπ (Ἰ}σῖο 5Θρα], ἴῃ πον] αῖ να ἀη1- 

Ῥυ αν θυ  Πλλ15, ΠΟ ΘΧΒΡ ΘΟ θ᾽ πλλ15 ΠΟΥ ΓΑ 1115 οον- 
ὙΠ ]ΟΠΘ ΠῚ, 5644 ΘΘρΡ.Π ΡΠ] οἱ ν ] τ 56 ΠῚ  ΠῚΙΠῚ 

ῬΙ Ἀπτα ΟΠ 61 ̓ πη} [ἀ ΠῚ 5 86 ΤΟΥ Πα πίο5 αι θη 

ΠΟΒ ἴρ505 ορθυῖθιι5 γ ΘΕ 115, δὲ ἤοπι, ατια ΡῸΓ 

ΟΠναν τατθ ἢ ΟρΘΥ ἴα", Οϑίθπθηῖο5, ἀἶσηὶ γϑαε1-- 
Π11)", τ 5, ἀΠ ΡΟΥΘ Θαν ἘΠ] 6 ΠῚ ΓΘΙῚΠΠῚ 506. 5} {{0|1|, 

αὐτὰ τῷ ἀποστόλῳ εἰπεῖν μετ᾽ "ἐλπίδος τῶν αὐτῶν" 559 ρα 46 Π) ἴηι. Αροβίοὶιιθ ἀϊοαπηβ : Λοσίγα πΐπι ἱ 
Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ 
οὗ καὶ Σωτῆρα ἀπεχδεχόμεθα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χρι- 
στὸν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως 

ἡμῶν, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμιορφον τῷ σώματι 
τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι 

δ) «Ὁ " « » ΄ - , ᾿ , 

αὔτον χαι ὑποτάξαι ἑαυτῷ τὰ πάντα. Καὶ οὕτω 
, , ΄ ,ὔ 2 ΄ » "Ὁ , Ὁ ,ὔ 

πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα, αὐτοῦ μὲν τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ αἰτοῦντος μὲν παρὰ τοῦ Πα- 

τρὸς, χαὶ λέγοντος" Δὸς, Πάτερ, ἵνα ὅπου εἰμὶ 

ἐγὼ, "καὶ οὗτοι μετ᾽ ἐμοῦ ὦσι " παραγγέλλοντος δὲ 
ἡμῖν, καὶ ἐπαγγελλομένου ἐν τῷ εἰπεῖν, Ὁ ἐμοὶ 
διακονῶν, ἐμοὶ ἀχολουθήτω καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, Β 
ἐχεῖ χαὶ ὃ διάκονος ἐμοῦ ἔσται’ μαρτυροῦντος δὲ 
Παύλου τοῦ ἀποστόλου, καὶ ἐν Χριστῷ προφητεύον- 

ΤΕΣ ὁ ῶφρθει τ 
τος, διὰ τοῦ γράψαι ταῦτα " ̓Γοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγο- 

΄ , ὅ Κ. - " »." Ξ 

μὲν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περι- 
ΕἸ Ξ- ΠΥ Σ ΤΕΣΟῚ ἜΡΙΑ τ δΆ 
λειπόμενοι ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ φθά- 

. ἢ σι αν , ᾿ σομεν τοὺς χοιμηθέντας. Ὅτι αὐτὸς ὃ Κύριος ἐν 

χελεύσματι, ἐν ψωνῇ ἀρχαγγέλου, χαὶ ἐν σάλπιγ- 
γι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, χαὶ οἵ νεκροὶ ἐν 
“Χριστῷ ἐγερθήσονται πρῶτοι. ᾿πειτα ἡμεῖς οἱ 

ζῶντες, οἵ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἅρπα- α 
, ᾿ ἔν; ἘΣ Ε ον ἀν 

γησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς 

ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα. 

ὁ Μείογοβ ὅτιο ΠΡτὶ μενεῖ, πιαπο νι, 

ΔΈ ΔΕ ἐλπίδα. {πὰς Μ5,. ἐλπίδων. ΑἸ ἄπο ἐλπίδος. 
ΑἸϊαυαπίο ΡΟ5Ε ΘΠ ὃν μετασχηματίσει, σουσιρίε, ἤῤρ, 
βεσιπάίιι5 ὃς μετάσχ. 

ἐοπνογεαίίο ἐπὶ οἰδἰἰς δεῖ Σ απ οἰΐαπι ϑαϊναίο- 

τϑηι Θαδρθοίαμις 71)οπιΐπιιηι «δδιιηι (γί δίπιπι, 

ει ἰτατιΣ [οττι αὐ τι σΟΥριι5 Ππιυϊ {ας ποίσω, 

εἰ Ομ ον πὶ γραϊαίτν" σοτροτὶ σἰολί ἐ7πι5, 56- 

οαπαζτει ορετ'αἰϊοτιθπι “πε οἰΐάνη ρο551} σε ΐοο τὸ 

δέψὶ οπιπία. 11 5ἷ δθπιροι οἰίηι ])οηεΐτιο γί πεῖς, 

ΘΟ Π0 ἰρ56. ΄υϊάθιη Τλομπηΐπτι5. ΠΟϑίου 916 515 ΟΠ ῖ- 

δἴτ|8 ρίας ἃ Ῥαΐν, οἱ ἀϊοαι, 7)4, Ῥαίον, πὶ πὶ 

δὼ 581, οἱ ἰδίϊ ταθομτι δἱμῖ, ἀπ ΠΤΘΣ νΘΙῸ 

ΠΟ ἷ5. ἀὸ ΡΟ] ἐθατιμ" ἰἀ ρϑιῖπι, οὐιπὶ ἀἰοὶ : Θαεὶϊς- 

ἡημῖς ταϊλιὶ πεϊηϊοιγαί, τὰ σοι! μγ; δἱ πὶ κει 
660, {{ϊ6 δἰ πιϊπῖσί ον ποις ΟΥῚ ; οἵ Ῥαυ]ιβ ἀρο- 
51011|5,. αἰ δὲ π᾿ ΟΠνίσίο νδιϊοϊ πα Βαῖτιν, ἴοϑεῖ- 

πη 1 π| Δ 41, ὉΠ] [τὰ 5ΟΥΙΡ1 : Μο. δηΐων υονὶς 

εἰϊοίηιιι5. ἐπι ὐογνοὸ Ποπιϊπὶ, ἡιῖα πος χιὶ οἱνῖ-- 

Ἴ11ι5,. ἡιιὶ τοδί πὶ διηιι 5 ἐπ αεἰνοπίι Ποπιϊτιὶ, 

ποπ ΡΥ θηΐθην5 605 ἡιὶ εἐἰογπείογιιπι. Ομοπίαηι 
ἐροδ ])οπιῖσις. ἐπὶ γιιδδιι, ἐπὶ ὑθσ αγοϊιαπροῖϊ, 
οἱ ἐπὶ {να 1)6ὶ ἀἰθεοοπάϊοι ἐδ οὐἶο : οἱ πιογιεΐ, 

ψιιὶ ἐπι (ἐπιγίσίο δεῖ, τσ σοπΐ ργὶπιῖ, Πλοϊεο 

πος ἡπὶ οἱνίηιες, γιεὶ γϑἰἱνιητεϊηλαιτ, οἰ γα- 

Ῥίθηνε" οιηι ἐἰ ἰδ πὶ πιινίϑιις οὔ νίαπι ]λοιαίμιο 

ἔπ ἀθγα, δἰ οἷο 5θη ΡΟ οἰιπι [λοηιῖμιο ἐγὶπιιις. 

», ρον ο ΠΠονὶ χαὶ αὐτοί. Νοο ἴζα πηι] ἰπῖτα 

άπ Μς5. διάχονος ὁ ἐμὸς ἔσται. 

ὁ ΑπαΖαὶ ἄπο Ἰἰθ τὶ ἐν Χοιστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 

Κονα. Ὁ, 5. 

ῬλμμρΡ. 3. 

20. 2ι. 

νι, 77)ιε55. ἤ. 
τθ, 

“οαπ. 17. 

24. 

“οαπ. τ. 

“20. 

1,7 σα. ἢ, 

14.--.6. 



ἔοι. θ. ων 

Τ᾽ ιπι. 

ι4. 12. 

Ν 

Τημρ. 3: 

("π᾿ ήι. 

ον. θ. θς 

Δίκαια. 7. 
ΠΟ 
», ΤΠιε55.3. 

δὲ 

ΡΙρΡ. 3. 
23.), 

Ἰἰονι, 6. : 

ἡθὃ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 

τή. Αἴχαθ πος Ρδοῖο ἴῃ 115,9. 1] πιιπηῸ βθυνὰ- 

᾿νϑεΐηι {Ππ4,| δὲ πηι ἐοπιρίατιταιϊ {αοιὶ διεπιῖι5 

οἰναὶΠειιϊτιὶ ποτ ῖς 675, αι ἀπ ρ] δ ταν ΡνῸ- 

πΐ55 10 1Πὰ : 1εἰάθην οἰ γοϑγΥθοἰϊοπῖς ΘΥΠι15; 

. ιθπιδ ποίη δὲ 1101 ἴοι : ίαηι οἱ σοπιηιο - 

{πὶ σιιπιις, δὲ σοπινίν 15. δ Ἢ διι5ἰ{π ηι15. εἰ 

ἐοπτοσπαθίπιις. Οὐλπ ἃ 16 ΠῚ ΔΡοβίο!ιϑ ποὴ ᾿5πὸ- 

γαγοῦ ΤΘρΘΕ ΟΠ Δι ἸΘΠΠΠ}0115 δα ᾿πτοσνᾶπ οοπ- 

α{Π|6 πὶ 6556, οἵα ᾿ἰϑάθιη. γῸΡτ5 

ΤΘΡΘΕ 5. νυ Γατ]5. ΡΟ βιι 5] ΟΠ ΘΠ ΠΟ 15. 5140. 

1)6 56 δηΐμπὶ ἀϊἸοθηΐθη ἁὐι ἰπητ5 : π᾿ αάθηι 5ΟΓ ΡΓ 

ΕΠ ΠΟ ΠΕΠῚ 

φονὶς πιὸ ηιίάθην κατ μίσοι, οὐῖς ὍΘΤῸ ἐιεμεινι 
ὁεῖ. Οὐδ ἀπηοά πὶ ἀἸ ἀϊοίπλιι5. δὲ ἃ Φόβοριι, {αὶ 
115. τορὶ Ια ΠΙ ΒΟΠΊΠΪΠ) 1 ΘΡΡΥ ΘΙ ΓΙ5. 656: 

ἰτὰ «πόα ϑοιηηῖ ἰδίου πὴ. ̓πηϊτατπι5.,. 1161} 

Ἰναρεἰβηια 5 ἀοσηλὰ θ61 ΓΆΠΟΠΘ5. ῬΡΙΟΥΡιι5. 511}1165 
ἀρ, 115 νοθῚ5 - “00 5οἰθηίο5, πιιοιί τείτ5 

Πόμπιο ποϑίον οἰπεῖ οὐ οἰ αι ὁδὶ, τοὶ ἰδ γ μα 1" 

ἐογριις5 ροοοαί, τι τεἰίγα τιοτι σογνίαπεις ρϑοοραῖο. 

Τέααιιθ οἱ 1115. νου 15. ἀοοθηλα", δι πι, {πὶ ἴῃ (Ἰι- 

50 βαριεχαξιι5. οδῖν θα ραν [π΄ ΠΠΟΡ ΘΙ ᾿ 5.115 ; 

ΘΕ πο 50]π|πὶ οἴπὶ ΟΠ Ϊδίο 56 ρα! νὶ οἱ οοηϑειὶ, 

564 ρυϊπλιιηι. 5[π}}}} Οὐ οἰ Πσῖ, ας 1ὼ πος. οἰΐδηι 

ΘΟΠἸβοληητι5,). 404 “ιιοπη πηοάψαπι. «(|| Οὐπο]- 
Εἰρῖταν, ΡΠ ΠΟ πάτα ἃ ΨῚν ΘΠΕΙ}0115, 510. ΘΕ πὶ (|| ἴῃ 

510}}ΠΠΠπ ͵ 1ΠπῸ ΠΟΥ ΕΒ. 51:π}1}} οὐτπὶ ΟΠ Ίσο οὐ Χτι5 

δϑῖ, πη πΐποῸ ἃ}0 115 41] ϑθοιηιηι νϑίθυθη ΠΟ Π}]-- 
Π6ΠῚ νἰν τη, []Π 16 ΠΘ αι", οι πὶ ΤΟ Πτι5 416 πὶ 

Ρυορίας τ σαν θάμηι5. ἃ [αἰδὶ5. ΓΟ ΡΠ 5, Αρο- 

510]115 νϑ]Ὸ ἐϊοαὶ : διφίγαἠαις ὑὸς ἀἂὖ οπιτιὶ 

7 αἴγὸ απινιιανι6 ἱπιονεἰϊπιαί 6, Θὲ τιοτι 5 Θοιετιά ει 

ἐτααϊεϊοτιοπι, ἡταπι ἀοοθρόγισι ἃ πορῖς. δ οῖι5 

Θηΐηι ποῖμο, “θη νοοαΐ, ΟΠ πΐα 51 πη] οἱ δϊη- 

συ]ατῖπι. ἴἅ πὶ ρθδοοαῖα. αι πὶ ̓ΠῸ Πα πηθη τα ἔα 1η-- 

«πᾶπι 5118 τ] π θγὰ ἱπά θαι. 

τ. Ελ φιθπιλιηοάτιπι 411 ΟΥΙΟΙ Πχτιβ. Θϑῖ, γο-- 
: ἐς Ξ . 60 

σορία ᾿ΠΟὙ}]5. 56 ΓΘ τα, ἃ}0 115. 41 δθοῖμ. ΟΠ ΠῚ ἣν 

ὙΊΧΟΓΘ, 56] Πσ ταν, 115 ΖΕ] πὶ ἴουγὰ ΤΘριπὶ οἰἴο-- 
οἴπι5. Δ] ΠΟ : τὰ ΤΖαοαιιθ 4πὶ οὐπὶ ΟΠ γΊβῖο. οὐποῖς- 
ἤχιιθ. δὲ Ῥθὺ βαριϊδιηα, 15 4]0 ΟἸΊΠΙθτ15. δίπλα} πὶ 
πος ϑφοι!ο νἱνθητθιι5, 511ἃ τηθηΐο δα σφ θϑίθηι 

ΠΟΙ ΘΥΒΔΙΙΟΠΘΠῚ ΟΡ οἵα, ΒΘ ΠΊΟΙΠ5. Θϑὲ, 510 τι ν 6 τὸ 
δ. οὐὰπὶ Πάτιοῖα, {186 ἴῃ. ΟΠ δίο θϑὲ, ροϑβϑὶς εἰ- 

σο6 : δοσίγα δηΐην σοπνογϑδαίϊο ἐπὶ ο(οἰϊς Θοῖ. 

Ας ΨΌΓΒΙ15 5. 1:, (μὲ Θγεῖηι πιογί τι ὁ5ῖ, [ιδετ- 

ἃ Ῥανεουϊανη χαὶ αἀἀϊπηι5 χ {ὙἼ}5 (ο Ἰο 5. 

Ἔ εἴετοβ. ἄπο ΠΠΡτὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἀσφάλειαν. 
ΓΆο(. τογίλιι. στέλλεσθε. ἘΠῚ στέλλεσθαι, τὶ 5ι0- 

Ο]οας γοἸῖπ οχ βὰονῸ ἰοχίιι ψα]ραῖο ᾿ς νοῦθα, πα- 
ραγγέλλουιεν δὲ ὑυῖν, ἀδπιμιαπιιις ατιίοτν αοὐνὶδ.... τι 

5. ΒΑΘ ΔΙΑΟΝΙ- 

ἀ “ ᾿ , . 
Καὶ οὕτως εἷς τοὺς φυλάξαντας νῦν τὸ, [εἰ γὰρ 

, ΕΞ -- 
σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁδμοιώματι τοῦ θανάτου 

χαὶ 

᾿ ΤῊΣ τ ἢ ἢ 
σιν" Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν" εἰ 

αὐτοῦ, τότε πληροῦται ἢ ἐπαγγελία " Ἀλλὰ 
“«Ὡ ΕἸ , 9] ἡ ς δὴ ᾿ τ ᾿-Ὡ 

τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, χαθὼς χαὶ ἀλλαχοῦ 

ἐνρενν ἥ Ἄ ᾿ 
ὑπομένομεν, χαὶ συμθασιλεύσομεν. Εἰδὼς δὲ ὃ ἀπό- 

στολος ὅτι ἣ ταὐτολογία ὠφελιμωτέρα ἐστὶ τοῖς 
ἀχούουσι πρὸς τὴν “ἀσφάλειαν, χαὶ βεδαιοτέραν 

ἐμποιεῖ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν αὐτῶν τὴν πλη- 
, -Ὁ " ,ὔ “- Ὁ 

ροφορίαν τῆς ἀληθείας. Παρ᾽ αὐτοῦ γὰρ ἀκούομεν 

λέγοντος, Ἑὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐχ ὀχνη- 
. ΕΞ πτΟΣ 7 - ᾿ " , “ν᾽ ᾿ ρὸν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. Καθὼς χαὶ παρὰ τοῦ ᾿Ιωσὴφ 

μεμαθήχαμεν, δὶς ἐπικρίναντος τὸ ἐνύπνιον τῷ βα- 

σιλεῖ Φαραώ - οὕτω χαὶ τὴν ἱστορίαν τοῦ ἐνυπνίου 
“7 τ ῃ 

μιμούμενος, τὸ αὐτὸ δόγμα τοῦ βαπτίσματος ὁμοίως 

τοῖς πρώτοις θεωρήμασι παραδίδωσιν εἰπών: Τοῦτο 

γινώσχοντες, ὅτι ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συν-- 
Ξ ἘΠΕ ΝΣ ἐᾷ 

ἐσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, 

τοῦ μηχέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ. Ἄρα οὖν 
δύ Ἀν οι , “ “ ΝΝ Ψ' ε͵ « χαὶ διὰ τούτων τῶν ῥημάτων διδασχόμεθα, ὅτι ὃ 

βαπτισθεὶς ἐν Χριστῷ, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ βα- 

πτίζεται" καὶ οὐ μόνον συνθάπτεται τῷ Χριστῷ, 
ΕΣ -Ὡ- -- [ 

καὶ συμφυτεύεται, ἀλλὰ πρῶτον συσταυροῦται, ἵνα 

χαὶ ἐν τούτῳ παιδευθῶμεν, ὅτι ὥσπερ ὃ σταυρού- 
3 λλ το “: , [ς Χ 2, 

μενος ἀπαλλοτριοῦται τῶν ζώντων, οὕτω χαὶ ὃ ἐν 
-ε , -͵ - Τ᾽ 

τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου συσταυρωθεὶς τῷ Χρι- 

στῷ,, ἀπαλλοτριοῦται παντάπασι τῶν χατὰ τὸν πα- 

λαιὸν ἄνθρωπον ζώντων ᾿ τοῦ μὲν Κυρίου ἐντελ- 

λομένου προσέχειν ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν " τοῦ δὲ 

ἀποστόλου λέγοντος, ἦ Στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παν-- 

τὸς ἀδελφοῦ ἀτάχτως περιπατοῦντος, καὶ μὴ χατὰ 
δ , Δ σ΄ - Ξ 

τὴν παράδοσιν, ἣν ὁπαρελάδοσαν παρ᾽ ἡμῶν. Ὃ 
ἀ ἀο ᾿ ; ἐξ 

γὰρ παλαιὸς ἄνθρωπος ὀνομασθεὶς, πάντα ὁμοῦ τὰ 
, ες 

χατὰ μέρος ἁμαρτήματά τε χαὶ μολύσματα, ὥσπερ 

μέλη ἑαυτοῦ, δηλοῖ. 

Καὶ ὥσπερ ὃ ἐσταυρωμιένος, "χρίμα θανάτου ὗπο- 

δεξάμενος, τῶν πάλαι συζώντων αὐτῷ ἀφέστηχεν, 
᾿ ἘΕῈ ἈΤΊΚΚΟΣ τ δ Ὲ 

ὑψηλότερος τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἑρπόντων γενόμενος, 
υ Ἷ συ Τ. φ“ΨΦ'᾿ " Ὶ - 

οὕτω χαὶ ὃ τῷ Χριστῷ συσταυρωθεὶς διὰ τοῦ βα- 

πτίσματος, πάντων ὁμοῦ τῶν χατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ- 
, » ΖᾺΛ «ε , « Ὡ δ , 

τον ζώντων ἀπήλλαχται, ὑψώσας ἑαυτοῦ τὸ φρόνη- 
ἤ 

μα πρὸς τὴν " ἐπουράνιον πολιτείαν, ὥστε δύνασθαι 

εἰπεῖν μετὰ ἀληθείας καὶ παῤῥησίας τῆς ἐν Χριστῷ" 

Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. Καὶ 
, 9 ’, « ᾿ ΕῚ Ἀ δο - , 

πάλιν ἐπιφέρει, Ὃ γὰρ ἀποθανὼν, δεδικαίωται 

διιδινα]ιαιὶδ υος, εἴς, 

5 ἘΔΠ παρέλαθε. ΑΥἴ ποβέγὶ ἱγες Μίβ5, παρελάδοσαν. 

ἈΦ χαὶ κρίμα Ν οου]α χαὶ ἴπ ποβίνῖς Δῖ55, ἄθοβὲ, 
ἃ Ἄδρ. ἴογίλι5 ἐπουράνιον βασιλείαν τε καὶ πολιτείαν, 

ΑἸφααηΐο γοϑὶ ἄυο Μϑς, χεχάθαοται πάσης. 



ὉΠ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΙΒΕᾺ 

ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, τουτέστιν, ἀπήλλαχται, ἠλευθέ- 

ρωται, χκεχαθάρισται πάσης ἁμαρτίας τῆς οὐχ ἐν 

ἔργοις καὶ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ προσπαθοῦς ἐν- 

θυμήσεως. Καὶ ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἀπεφήνατο γράψας" 
Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, τὴν σάρχα ἐσταύρωσαν 

σὺν τοῖς παθήμασι χαὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Σταυροῦ- 

μὲν δὲ δηλονότι, οἱ ἐν τῷ ὕδατι βαπτιζόμενοι" 

ὅπερ ἐστὶν ὁμοίωμα τοῦ σταυροῦ χαὶ τοῦ θανάτου, 

τῆς τε ταφῆς, καὶ τῆς ἐχ νεχρῶν ἀναστάσεως, χα- 

θὼς γέγραπται. Καὶ πάλιν: Νεχρώσατε, φησὶ, τὰ 

μέλη ὑμῶν, τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ( πάντως " τὰς ἐν τῷ 

βαπτίσματι συνθήχας, χἂν ὕστερον, φυλάξαντες), 

πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν καχὴν, 

χαὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ 

ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ " οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ χαθο- 

λιχώτέρον ἐπήγαγεν, ᾽᾿Ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας" 

ὡς μηχέτι μηδὲ τῆς προσχαίρου ἡδονῆς τῆς χα- 

ταῤῥυπούσης τὴν διάνοιαν, παρενοχλούσης τῷ συμ- 

φυτευθέντι τῷ Χριστῷ ἐν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανά- 

του " διὰ δὲ τὸ μισεῖν χαὶ βδελύσσεσθαι πᾶσαν χα- 

χίαν ἄχρι καὶ τῆς προσπαθοῦς ἐνθυμήσεως,, τὸ 

χαθαρὸν τῆς χαρδίας ἐνδειχνυμένῳ, καθώς φησιν ὃ 

Δαβίδ. Οὐχ ἐχολλήθη μοι καρδία σχαμδὴ, ἐχχλί- 

γοντος ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ, οὖκ ἐγίνωσχον " ἐπει- 

δὴ πάντως οὐδὲ ἐγγίζοντος αὐτοῦ ἐπεστράφη. Συμ- 

φυτευθέντες δὲ ἐν τῷ διιοιώματι τοῦ θανάτου, πάν- 

τως συνεγειρόμεθα τῷ Χριστῷ (τῆς γὰρ φυτείας τὸ 

ἀχολούθως σημαινόμενον τοιοῦτο) " νῦν μὲν κατὰ 

τὸ μέτρον τῆς ἐνανθρωπήσεως συμμορφούμενοι τὸν 

ἔσω ἄνθρωπον ἐν τῇ χαινότητι τῆς ζωῆς, χαὶ τῇ μέ- 

χρι θανάτου ὑπαχοῇ ἐν πληροφορία τῆς ἀληθείας 

τῶν ῥημάτων αὐτοῦ᾽ ἵνα ἄξιοι γενώμεθα μετὰ ἀλη- 

θείας εἰπεῖν" Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρι- 

στός᾽ εἰς δὲ τὸ μέλλον, χαθὼς διεδεδαιώσατο ὃ 

αὐτὸς ἀπόστολος εἰπὼν, ὅτι Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, 

χαὶ συζήσομεν " εἰ ὑπομένομεν, χαὶ συμθασιλεύσο- 

μὲν. ᾿Ἐπίσης δὲ τούτοις πληροφορεῖ ἡμᾶς ἐν τῷ 

εἰπεῖν " Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ δμοιώματι 

τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσό- 

μεθα. Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ δόγμα τοῦ τοιούτου βα- 

πτίσματος δυσωπητικώτερον χαὶ ἀναγχαστιχώτερον 

παιδεύων ἡμᾶς, ἐπιφέρει λέγων " ὅτι Χριστὸς ἐγερ- 

θεὶς ἐκ νεχρῶν, οὐχέτι ἀποθνήσχει " θάνατος αὐτοῦ 

οὐχέτι χυριεύει. Ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτία ἀπέ- 

»Έ Δ πάσας τάς. ΑἹ ποιεῖ ἔγχος ΝΜ55, πάντως. 

900 

βοαίιις 65 ἃ ρμϑουαίο, Ἰιος 6ϑῖ, ϑο] αἵτι. Θδὶ, Π|06- 

γΆΓ5 Θ5Γ, θυ 5. ὁ51 ἃ Οπηπὶ ρθοσαῖο, ἀοὰ 

ΠΟΙ 50}1π|π| ἴῃ ΟρΟΥθι5. ἂς νου 5, ΨΘΥΠῚ ΘΙΪΆΠῚ 

ἴπ οορίτατοπο ΕΠ ἀΐπὸ5 οἱ αἰθοιιιβ οοππιπον θη! 

ἰζαι αν. δ5ῖ. Εξ 'π αἰΐο Ιοοο δοπιθητίασι. ΡΓΌΓΑΪ ΕΣ, 

ἰΐαὰ βου θθηϑ : Ομ ἀμίθηι δειπὶ ΟἸιγι τὶ θ5ιι, σαγ- 

χιθηι ΟΥ̓ Πα ϑυιαὲ οαπὶ αἰ εοίίνιι5 οἱ σοποπρί- 

ϑοοπίῖς. ἸΝΊῚπαῖγαι πὶ ἤδοὸ οὐποἰ Πρ σίπηι5, σα ίιοι πὶ 

ἁσπα θα ρεϊχαμναν, απο θα ρΕσπγὰ 5ἰ πη ΠΠτιο δϑὲ 
οὐαοὶδ, δὲ πο 5, ΘΓ ΘΘΡῸΪ γὰρ. ΘῈ ΓΟΘΕΓΓΘΟΠΟΠ 5 

ΤΟΥ ΠΟΥ.) δ᾽σαξ 50} ἸρΡιΠΠὶ δῖ. ΕἘΤ ΠΙΘΡιτη - 
Μονιεϊοαίο, ᾿πααϊτ, πιθπιῦτα ὑϑδίτα, ἡμδ σιπί 

5Ι ΡΟ [ΤΟ Γαπ. (516 ἴθ μοϑίθυιιπι. ΟἸΠΠῖΠῸ Ρα- 
Ρεἰδιπαιῖθ μαρία ϑογναπίθϑ), ογπὶ οατίοποπι, ἱπι-- 
τπιπααπι, ἰἰϑιαΐπομι, οοποιρίδοοπίίαπι πιά- 

ἰαπι, οἱ αναγίτἰαπι, 4 δοῖ οἰπυτ ἀογΌΓ τὶ 5ΕΥ͂ -- 

ὐἱμιδ, ρΓΟΡΙΘΡ ἡπ φϑπίς σα 6 : πθὸ 50]1|πὶ 

ὼς αἰχῖτ, 564 σϑπθναϊπι5. 5] απχὶς : {πὶ {|Π1ὸς 
ἱπιοσοαἱϊαἰἰς ; ᾿τὰ αὐ 7. πὶ πὸ θγδν 5. φυϊάθηι νο- 

Ἰὰρτα5. πη πίθπι οΟἰ ΠΕ τ ΠᾶΠ5, Θαι πὶ (τ οὐπὶ ΟΠ ν]- 

5[ῖ0 ἴῃ 5: Π 1 π| ]η6 πη Οὐ Εἶ5. ΘΟ δ ἴπ|5. δἰ, Ἰη[ϑϑῖθε, 

564} ρον 14 οδίοπάαι σον ἴ5 πα ἴθ, φαοα οὐΐο 
πα θοαΐ δὲ ΘΧΘΘΟΓΘΓΠΓ. ΟἸΠΠΘΩΙ Π]Δ ἢ Πα πὶ ν6] δά 

᾿ἰρϑᾶμπι πιβάιο σορ [ΠΟ Π 61}, 4188 ΠΠ 1 ἀϊπΠ65 οἱ [δ - 

οἴτι5. οομηπονθαῖ, αθιηδἀπηοά πὶ ἀἸοῖ Ἰ)ανὶὰ : 

Νοπ αὐϊιωοὶι πιϊμιὶ σον ργάνμπι, εἰοοϊἐπιαπίοπι α 
πὸ τπαϊἱσπῖαη τιοτε σοσποσοοναπι : 5᾽ 4] 6 Οἷμ- 
πη ΠῸ 60 «υϊάθπη ἀοσθίθπίθ ΘΟΠΥ βι185. οϑῖ. 
ΟὐπβΙ ἀπῖθπ ἱπ 51Π||ΠΠ{π 4 ΠΠ|ΠῸ τη 15, ῬΓΌΥΘΙΙ5 
ΘΧΟΙ ἀΠλ" τπᾶ οἵἹπὶ ΟΠ ῖδίο. Νάπι θὰ, {πώ 564 1- 

τ, Βα 110 5. ΠΟΙΪῸ δδὲ δ] ϑπιοάϊ. Νιιπς Φυϊάθηι 

Ἰαχια ἱποαν ΠΑ 0 Π15. ΠΊΘΠΘΌΓᾺ ΠῚ ̓ Πίθ ΠῚ ΠῚ ΠΟΙ] ]-- 

ΠΘΠῚ ΘΟΠΙΌΥΠΙΘ ΠῚ ̓ Γοϑ ἃ Πλ115. ἴῃ πον ταῖε νἱτ85, οἱ 

π᾿ ΟΡ ϊθητῖα τπιβάι6. δαὶ πον 6}, 1π ἱπίοσνα Ρ6Γ- 
5:15] 0Π6 ψ ΟΡ Γα Ὁ15. ψογθουτι πὶ ἰρ 5115, τι ἀἸσ πὶ 6[Π-- 

οἰαπην, 4ἰ γ γΘ αἰσαπηι5 : ἤἶνο αἰίθπι 76 πὶ 

πολι ὅ60, υἱνῖε ὙἜγῸ ἷπ πῖὲ ( γί δίιι5. Τὰ μοϑίθ - 

ΤΠ ὙΘΙῸ, 5ϊο: ᾿6Π| ἃ ρΡΟΒ(Ο 15. ΟΠ  πηανὶῖ, ἢ15 

γ γθ]5 : ἤἴαπι οἱ σοπιπιογίιι σιιπιῖς, οἱ σοπνῖν6-- 

Ἴιιι5 1 δὲ διιδιἱπθηι5,. δὲ οοπγοσπανίπιις. ἘΠῚ 5ϊ- 

ΝΣ τον εἷς αὐ ποῖ πὸ5 δὰ Πάθπι Δ θα πάλπ), 

οαπὶ ἀϊοῖε : ϑὲ ὁπίηι δοη)ρίαπίαιϊλ ἐαοίὶ σπίπιιις 
οἰπεὶ ἰεεἰϊπὶ πιογιὶς 6715, {{ἰάθηι εἴ τϑϑιιγγθοίίοη ἴς 
γί πειι5. ΑῸ γα γϑι15 ἰάθη ἀορσπια θα ρ ἰβηηα 15 6}115- 
ΒΙΟΔΐ πὸ5 ἀοοθηθ πιοί]Ο πιὰρὶδ. διιαϑονῦῖο, δὲ νἱ 
πη ͵ογΘ,. 5.0} 1οἷὉ, ἀἴσοπδ : Οἠγίδειις. ΓΟ ΣΉ ΓΘΘΤΙ 5 

ἐπ πιογίιῖς, αν πιοτὶ τπογί{μτ, ποτα αἰ μἰίγα 

ποπὶ ἀοπιϊπαίιν, απ φιοί πιογίμιις {πἰ, ρόο- 
ὁαῖο πιογίμιις {εἰ δοπιοῖ : χιιοί απίοπι υἷνῖ!, 

αὶ 5. »ἡ. 

(οἱ.3. δ. 6. 

Ῥεαωὶ. το. 

3. ἡ 

δαὶ. Σ 20. 

4. Ζίπε, ἅ. 

κι. 12. 

Ποπι. 6 ὅ. 

ἡνῖώ. ν 9- 



“οκη.8.3ή.. 

Οαὶ.5. 9 ̓ο ́  

(αἱ..3: 13: 

1ιουι.5.τὸ» 

Οαϊ.. 5. 1. 

ἴοαπ. 12. 

ΟΣ 

ΔΙαιελ, 5. 

16. 

ῖς ΘΟΥΣ ἘΟΣ 

3τὸ 

ο10 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΜ 

“ἰἱνὶξ Πεο. [Πα δὲ υος Θαϊοιππιαΐθ, υοϑῖρβο5 ητιῖ- 

ἄθπι πιονίτιος 6556 ρϑοσαίο, οἰνόηίος5 ἀπίοιπ [260 

ἴα (ἰμεῖςίο 651. 
10. Τίαχιιθ ΠΠ|ὰπὶ ἰρϑῖπθ. Πουλϊηὶ ΠΟΒΕΡῚ {651 

ΟΠ Ιβι (6 Ῥϑοσατογ πὶ. ΠΟΒΙΡΌΓ πὶ νΘηΪὰ αἰ5ρ6η- 
ΘΠ ΟΠ. ΡΘῚ ἱποδν Πα. ΟΠ 6 ΠῚ (1 ΠΟΥ ΘΠ. τ56116 
ῬΙΟΘ  Θ55Πι ΔΕ ΠΟΘ η5. Δ ΡΟΒΊΟ 5, σγανἴιι5. 80 ν8]}1- 

Ν - θή; » 
αἴτι5, [ατὰ βθπιθητῖα, ἀθοθὲ ΠῸ5. ΠΙΟΡΓΙΟ5 4! ἀθῃ) κ ἀναγχαστιχώτερον ἡμᾶς παιδεύει χεχριμένως, νε- 

6556 ρϑοραῖο, ν᾽ νθηῖ65 γοῸ Π)60 ἴῃ ΟΠ ϑῖο 165, 

αἰ φαθηιδἀπηοάπι ΟΠ Ἰδιι5 ὈΓΟΡΊΘΙ ΠΟΘ ΠΊΟΡ 15, 

δἰ δχοϊζαϊιϑ Θχ ΠΟΥ 115. ΡΓῸ ἤοΠ 15, ΠῸΠ ἈΠ ἴτι5 

τηονῖταν, τὰ ΠῸ5. “ΠΟ Ή 116 Παρ 1Ζα 1 πῃ ΤΟΥ θη ἷἰπ 
δ ΠΠπ 1 Π 6, ΠΩ Δ Πγ1} ῬΘΟσαῖΟ ; Θ᾽ ΡΘΙ ΔΘΟΘΠΒΙ1ΠῚ 

ΟΧ Ραριεἰδιηαῖθ, γϑῖαϊ Οχ ΠΠΟΡτυ}5. ΘΧΟΙ τα, γἱνὰ- 

πλι5 Προ ἴῃ ΟΠ εϊϑίο 1651, οἵ ΠΟΙ ΠΟΙ Δ 111". ἃ Π1-- 

ΡΙι5, πος δϑί, ΠΟ. ἈΠΊΡ]1Π5. ῬΘΟΟΘΠΊΙ5. : 5.4 π] 16} 
«{1πίπια χιδ ροοοανονιῖ, ἴρϑδα πιοτὶ θίπεν. ἘὺΛ᾿ 46 ηι- 

Δἀπιοάιιπ ΠΙΟΓ5. Οἱ ΠΟ ἈΠ] 5. «Ομ Παῖαν, 1[ὰ 

δἰ πορὶθ πο αὐτὰ ἀοιηϊποίιν ρϑοσαίππι; πος 

δϑῖ, ΠῸΠ ἈΠΉθΠἾπ|5 ῬΘΟΟΆΓΠΠῚ ΡΘΡρΘΙγΘηλ15. ΕἸ αιο- 

πίαπι Ομ ρμεοοαίμηι Καοῖῖ, φογνιις θεὲ ρϑοσα!ϊ, 

ῬΓΟΥΘιι5 ἃ} 6) ιβιμοϊ δουνίταιθ Π] ΘΡατὶ, δῖοι! Ραὰ- 
1υ1ι5 ἀδοϊαγανιῖ, Π5 νϑυθὶθ, Ομ απέϑηιν διιτιὶ Οἰτὶ- 

σἰϊ, σαγηθπι ον μοὶ αολιιπὲ οπηὶ αἰ[θοιίϑιις οἰ 

δοποιιρίςοοπϊῖς, νἰναυηι5. Π6Ὸ ἴῃ ΟἸγῖδῖο {65ιι, 

αὶ ΠΡοναν δ. ΠΟῸ5... ἈΠῚ δουρίαπι. οϑὲ : ΟἸιτίξειις 

πος τοίη εἶ τπαἰοάϊειο ἰεαὶς, ζαοίτις ρτγὸ ποῦς 

τιαϊοαϊοίιι. Τοτσ 6 ἀα [6 ῬΟΤΟΥῚ [06 50 Π}1|5. ἃ 

Ῥθοοαιο ΠΠ θυ αι], σσατα, νἹἀο]ῖοοὶ Το πλ πὶ {651 

ΟἸυἸβαῖ, δισας βου ρίπηη οϑὲ : δέοι ϑτεῖπι ΡῈ ἱπὸ- 

ὑδαϊοηίϊατα τπιῖπι5 ἰοταί εἶδ, ροσοαίογος σοπϑἐϊιε 

δισσιῖ πιι  ἰα ΡῈῚ τιλΐιις οὐθα τοτιθηι., ει: 

οοπιοίϊιιιδτιίιτ' πατεῖ. δ᾽ αίο ἰσίλιν, πα, εἰ σιο-- 
{16 ότι ἤπι5 0. δογρἐ εἰς ἀἰοιπεγὶ. ἘΠ᾿ αὐ ᾿ρ56 
Ῥδοσαῖο πηουτειι5 6ϑΓ 56 16] : Ζοἃ ἁπῖθιη νἶν 

χῖνιι Πθο, ᾿ΐα δὲ πῸ5 πὶ απο θαριϊ5ηϊαῖο, απο 

ΟΥιιοῖ5. οἵ πο 5 5 τη} ΠΠπ 4] πη} γοίου , 56 116] π]ο - 

τὰ ρϑοοαῖο, Οἰιϑ ΟΠ ΔΏλ115. ΠΟΒΙΡ50Ξ, οἱ ΠῚ ἃπη- 

ΡΠ Ϊτ5. γον θυ ηλι δὶ γυϑοσαίιη. Οὐ! πθεϊαη Ρου- 

Θαπηι5 νον Π6Ὸ ἴῃ ΟΠ υϊδῖο 1650, 4ὶ ἀἰϊχὶε: 

Ομμὶ πεϊ]ιὶ ταϊτυϊ ναί, τι 6 5ο ταί Σ Οὐδ Ἰθη 65 

Ῥυϊπναπὶ αὶ οπὶ ρυθθοθρίαμη {ΠΠπ|4 ᾿ρ5ῖιι5 Το ομλ]ηὶ, 

ἀϊοθηι 5, δῖ. ἐμοθαὶ ἰ θεῖσα σογάηι Ϊιοηιϊτιῖ-- 

δτι5. πὶ υἱάδθαπί ορότα υϑδίτα ὕοπα; οἱ δἰογι οοπξ 

Ῥαίτθπι υδϑίτιπι {τὶ ἐπ. ο(δἰἰς σι, ἀθὶπά δ τηοὩὶ- 

τπππὶ δ ἀπ ΑΡΡΟΒΙΟ]1, 50} 1 6 πε5, δὲρθ θα εἰς, οἷνο 

οἴπιις Μϑ5. ἁμαρτιῶν, ΝΟ 1ἴὰ ταυ]ῖο Ἰηἴγα 61 χε- 

χριμένος. Ἀδρ. ῬΥΪπαι5. χεχριμιένως. 

ἈΝ οἴονοβ ἅπο ΠΡτὶ ἡμᾶς ἐξηγόρασεν. ἘΔΤΕ ἠλευθέοω- 8 
σεν. ΑΙΙΦαα πο ροβὶ Μ55, χάριτι τοῦ χυρίου ἡυῶν, ΥῸχ 9:0 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΜΑΟΝΙ. 

η 

[φ 

“ » ΩΥ ἊΣ τὰ φρω ΩΣ 4“ ν - 

ὕανεν ἐφάπαξ. ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ διεῖς 
λ “ ὍΣΣ Χ Ἐπὶ δ τὰκ ἐν “ος- ςε Ἵ 
λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεχροὺς “μὲν εἰναι" τῇ ἁμαρτία, Ξ ΜΟΙ Ἶ τι πο τετ εϑν Ἀανοα Ξ 
ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ. 

λ τω τὰ Ἐπ ΤΆ: ταν 
Ῥὴν τοίνυν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

ἀταῦ΄, εὐτβος π Τα ΩΣ 
στοῦ περὶ τῆς ἀφέσεως τῶν ἡμετέρων “ἅμαρτημά- 

τῶν οἰχονοιλίαν διὰ τῆς μέχρι θανάτου ἐνανθρωπή- 

τως προσθεὶς ὃ ἀπόστολος, δυσωπητικώτερον χαὶ 

᾿ ᾿ τ᾿ -ς ΄ - ΓΑ -Σ χροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ὥσπερ ὃ Χριστὸς ἀποθανὼν δι᾿ 
πον ς ΩΣ Δ: Ἂν 
ἡμᾶς, καὶ ἐγερθεὶς ἐκ νεχρῶν,, ὑπὲρ ἡμῶν, οὐχέτι 

ἀποθνήσχει, οὕτω χαὶ ἡμεῖς βαπτισθέντες εἰς τὸν 

θάνατον ἐν τῷ δμοιώματι, ἀποθάνωμεν τῇ ἅμαρ- 

τία᾽ χαὶ διὰ τῆς ἐχ τοῦ βαπτίσματος ἀνόδου, 
“ 5 ΠΡ ΤΣ ΄.}) - αι 3 ὥσπερ ἐκ νεχρῶν ἐγερθέντες, ζήσωμεν τῷ Θεῷ ἐν 

23. Ἀχϑν Ἔν ΕΑ ἢ ; 
Χριστῷ Ἰησοῦ, χαὶ μηχέτι ἀποθάνωμεν, τουτέστι, 

Ν Ρ ᾿ . 

μηκέτι ἁμαρτήσωμεν, διότι Ἱψυχὴ ἣ ἁμαρτάνουσα, 

αὕτη ἀποθανεῖται. Καὶ ὥσπερ. ἐκείνου ὃ θάνατος οὐ 
, [ἢ π- -Ὁ , , 

χυριεύει, οὕτω χαὶ ἡμῶν μηχέτι χυριεύσῃ ἣ ἅμαρ- 
, 

Β τία᾽ τουτέστι, μηχέτι αὐτὴν ποιῶμεν, Καὶ ὅτι Ὃ 
ὃ 

δὲ τοῦ Χριστοῦ ᾿[ησοῦ, τὴν σάρχα ἐσταύρωσαν σὺν 
ξ " σεν: ε 

τοῖς παθήμασι χαὶ ταῖς ἐπιθυμίαις, ζήσωμεν τῷ 

Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, 
ν᾿ ΄ ᾷ -“ 

χαθὼς γέγραπται" Χριστὸς ἡυᾶς ὃ ἐξηγόρασεν ἐκ 
- , - , , ᾿ ς "Σ“ 

τῆς χατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν χα- 
, ἣ δι , -- ς ἐν Ν ΄ 

τάρα. Πολὺ δὲ πρότερον τῆς ἁμαρτίας, δηλονότι 
δ τι ΟΣ ἧς, ἰ τ ΣΡ ων - . 
χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ, χαθὼς 

΄ ἊΝ [7 Ἂ, , Ἁ χω -Ὁ - 

γέγραπται “Ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παραχοῆς τοῦ ἑνὸς 
ἜΣ ΑΣ κς Ἔ ἡ Ά 
ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ χατεστάθησαν οἱ πολλοί " 

5 ταν. ἘΠ ΎΜΕΝ 
οὕτω διὰ τῆς ὑπαχοῆς τοῦ ἑνὸς, δίκαιοι χαταστα- 

4 Ἂς 
θήσονται οἵ πολλοί. Στήχετε οὖν, φησὶ, χαὶ μὴ 

Ξ ΠΥ ἘΣ ἢ τῆς ἥν ας: Η 
πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. Καὶ ὥσπερ αὐτὸς 
ΠῺΣ ΡΣ ῷ ον ἐν τρσῇ, αἰ χ Νν ΜΗΡΒ 

τῇ ἁμαρτία ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ" 
“ ΠΑ δα, ΨΥ Χο ἀΑΣ τορπὴν -ῳ' 

οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ τοῦ ὕδατος βαπτισμῷ, ὅπερ 
ἘΝΕΣ - " Ει 

ἐστὶν ὁμοίωμα τοῦ σταυροῦ χαὶ τοῦ " θανάτου, ἀπο- 
ῃ ΄ - ε ,ὔ 8. ΄ » ὕ Φ' Ν 

θανόντες τῇ ἁμαρτία ἐφάπαξ, φυλάξωμεν ἑαυτοὺς, 
Χ ᾿ Φ' ΖᾺ ϑ.Ν ᾿ ς , 

χαὶ μηχέτι ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὴν ἁμαρτίαν. Δια- 
᾽ μ᾿ τ ΕΝ 53) :΄ 

μείνωμεν ὃὲ ζῶντες τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰ- 
ἕ πῇ 

πόντι" Ὃ ἐμοὶ διαχονῶν, ἐμοὶ ἀχολουθήτω, ἐν 
Ξ' " ΕῚ ξυμ δε δδρούνον ς- ᾿ς. 

τῷ φυλάσσειν πρῶτον μὲν “τὸ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 
, ὙΨΡ δου χος ᾿- 

πρόσταγμα, εἰπόντος; Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 

ὉΠ Εἶπηα δι πὶ να] σαῖς, 

.Τηι5 ΝΜί5. θανάτου αὐτοῦ. 

« ἘΜ ὑὲν τοῦ αὐτοῦ τοῦ, Βορ. ἰονειι5 μὲν τὸ αὐτό, 
Βος. βοοιιηάιιβ μὲν τὸ αὐτοῦ τοῦ. 
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χαλὰ ἔργα, χαὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 

ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΤΠ Β6Ὲ 911 

"ἰδεῖς, εἶνο φιϊά {αοἰιἰς, οπιπία ἐπὶ σἱοτίαπι 71) εἰ 

Ι, 

τοῖς οὐρανοῖς " ἔπειτα δὲ χαὶ τὸ τοῦ ἀποστέλου πα- Ὁ “ιοί(ο. Αϑδθι πθιητν ἀπ!) πουαπὶ 4ποάᾳιιθ, 5] 

ράγγελμα, γράψαντος " Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, 

εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 

Κατορθοῦται δὲ τούτων ἕκαστον, ἐὰν ἄξια τῆς ἐπου- 

ρανίου χλήσεως φρονοῦντες, ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου 

τοῦ Χριστοῦ πολιτευώμεθα, χαὶ δυνηθῶμεν ἀλη- 

θεύοντες εἰπεῖν " Ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέ- 

χει ἡμᾶς, κρίναντες τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων 

ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον " χαὶ ὑπὲρ πάν- 
τῶν ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηχέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, 

ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι χαὶ ἐγερθέντι. Καὶ 
οὕτω κατορθοῦται τὸ, Μείνατε ἐν τῇ ἀγάπη μου. 
᾿Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε ; μενεῖτε ἐν τῇ ἀγά- Ε 

πὴ μου, χαθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου 
τετήρηχα, χαὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπη. 

Μηδεμίαν δὲ ἐν μηδενὶ διδόντες προσχοπὴν, ἵνα 

μὴ σωμηθῇ ἣ διαχονία " ἐν παντὶ δὲ συνιστῶντες 

ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἀψευδὴ χαὶ ἀληθῆ ἐπι- 
δειξώμεθα τὴν ἐν τῷ βαπτίσματι ἐπαγγελίαν, ἐν 

τῷ φυλάσσειν τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου παραχλητιχῶς 
πρὸς τοὺς συμφυτευθέντας τῷ Χριστῷ χαὶ συνεγερ- 
θέντας εἰρημένα οὕτως" Μὴ οὖν βασιλευέτω ἣ 

ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι, εἰς τὸ ὕπα- 
χούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῆς. Μηδὲ παρι- 

, ΓΥΤ- 4 4 «οὐ 6 , 
στάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτία, 

ἀλλὰ "παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, ὡς ἐχ νεκρῶν 

ζῶντας, καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ 
Ὁ 5 Ξ τ᾿ 

Θεῷ Καὶ πάλιν - Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ ΕΨ τῷ ΠΡ π πε τῷ Ὁ μ : ἘΕΤΘΡ 
τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὃ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 

- ’ ν ν - Ε ΕῚ “Ὁ 

Θεοῦ καθήμενος" τὰ ἄνω φρονεῖτε, χαὶ μὴ τὰ ἐπὶ τῆς 

γῆς ὡς οἶμαι, " ἀναπόδοτον οὕτω διευχρινήσαντος 

ἡμῖν τοῦ ἀποστόλου, δι᾿ ὀλίγων γοῦν τῶν μνημο- 
νευθέντων τὴν προλαδοῦσαν μεγάλην τῆς ἀμετρή- 

, "- "Ὁ » ᾿ 

του φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ χάριν, ἐν ἀγάπῃ Χρι- 

στοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, οὗ ἢ μέχρι θανάτου 

ὑπαχοὴ ἡμῖν ἐγένετο, χαθὼς γέγραπται, λύτρωσις 
ἁμαρτημάτων, ἐλευθερία τοῦ ἐν “τῷ ἀπ᾽ αἰῶνος 

παραπτώματι βασιλεύοντος θανάτου, χαταλλαγὴ 

τῷ Θεῷ, δύναμις τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, δι- 
χκαιοσύνης δωρεὰ, κοινωνία τῶν ἁγίων ἐν τῇ αἰωνίῳ 

ζωῇ, βατιλείας οὐρανῶν κληρονομία, χαὶ μυρίων 
ἄλλων ἀγαθῶν βραύφεῖον: σοφῶς δὲ χαὶ ἰσχυρῶς ῥὰ 

ἀ Ἀπεῖχψαϊ ἄτιο ΠΡεὶ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ, χαὶ ἐάν. Μοχ Δ“. 

Οὐπιθοῖ. μενεῖτε, ΤΕ μένητε. δα ᾽ πο πεῖς Νί5, χας- 
θὼς χἀγώ. 

ο εἴογοβ ΠΠρυὶ παραστήσατε, ἘΔῚΠ παραστήσετε. 
ΤΆΓΟΥ ΡΓΟ5 γ οἵα οὐιπὶ τη Ἰοοιιπὶ τὰ γον, 71α Ρε»" 

10 ποῦῖς “ροκίοίμιπι μὲν ἀπαροάοίου εἰϊμείανο πια- 

ὅπαπιὶ {ἰἶαπὶ σφ ναιϊίαπι οἵο,, εχἰσιϊπηαβδο υἱ οαιν νοσοπὶ 

641 
Α 

ὁ οϑεὶ νοσαιτίοπο αἰ πηι πὶ {4 ΒΘ Π ΟΠ 65, νἹΓὰ ΠῚ 

ἀβάηλι5 ἰσηα πὴ Θναηο!ο, ΟΠ 511,  Οσ5᾽ ΠΙΠΙ5 6116 
νογο ἀἴσοιὸ : μανίας ἐπὶμι Οἰιγὶσιὶ σοποιγίπρὶ! ῳ, ρον». δ. 

πος, ἡμαϊσαμπίες ἐἰϊι, φορά οἱ ππμδ ργὸ οπιτῖς κι. 15. 

νει πιογίμι5 δῖ, ΟΥΘῸ ΟΠΙΠ65 πιογίμὶ διετ : οἵ 

ῬΡῸ οπιτιῖνις πιογίμιις 65, μὶ ψιὶ υἱνι, ποτ 

απιρίζιις5 οἰνὶ υἱναπῖ, »ϑα οἷ, ψιὶ ργὸ ἱρεὶς πιοτ- 

{εις ὁπ, οἱ τϑϑισυοαὶί. ἘΠ τὰ ἢτ πος : Ἤκσπειίε 7οαπ. τῦ. 

ἐπ ἰϊδοιίοτιθ πιθα. δὲ πιαπάαία πιθα σογνανο- 9᾿ 

τίζὶς., πιαποΡιἷς ἐπ αἰϊϊοοίίοτιο πιθα, οἴσει ὁρὸ 
Ῥαινὶς πιθὶ ργωσθρία σεγνανὶ, δὲ πιάπιθο πὶ 6715 

αἰϊϊοοιίοπο. 

10. 

17 Νιιεΐαπι ἁὐιῖθι ἐεἶ]α ἔπι ΤῸ Οὔ δη οἰομιθηὶ 5. σον.ὃ, 
ἀαπίος, μὶ πὸ υἱζιρονοί μιν" ταϊμϊσιονίμπι; σοὐ σοἰ- 3. 4: 
μὶ ]) οὶ πιϊπιίςισὶ ἐπὶ οπιπῖνιι 5 σοπιπιοηαπῖδς πιο 5- 

τη ἶρ505., 5᾽ ΠΟΘΓ. ἢ) ἃ6 ΨΟΥΓΔΠῚ οδίοπάδμηηια. θὰ-- 

Ῥ ἰβυια τ5. ῬΓΟΠΙ 55] ΟΠ 6 ἢ}... Οὐϑιοἰθπίθ5. βο]οοι 

4 ἃ Αμροβίοϊο Ππουϊαιηθητ π΄ πποῦοπὰ αὐ 

ἀυοβοιπι 6. οαπὶ ΟΠ υἰσίο σοπβίΓοσ. Θὲ ΟἸΠῚ ρ50 

ΘΧοϊίαιοβ5 δῖος. αἸοία διηῖ: 6 ἰσίζι τορπεὶ Ρόο- ἤονι.θ.15. 

δαίτιι ἵπ υδοι ΤῸ πιοτίαἰϊ ΘοτρΟτο, πὶ οὐοάϊαι 5 

οἱ ἐπ ἰρδίιι5 σοποιριδοοηῖς. Δεψιι6 οα]ιϑεαιὶς 

τιθηιῦτα Ὁδείγα ἀγηὶα ἱπιϊιι ας ρϑοοαίο : «οὐ 

δα ]ιίϑοῖο υὐος [)60, ἰαπιηιίαάπι θα ποῦ τις οἱνοη- 

165, Θὲ πιοπιῦνα τυϑδίτα ἀγπιά {ει Π)6ο. τ 

Ἰϊονιιη : ]οίμμ, οἱ Θοτ δι ΤΥ α δῖα οεπὶ (Οιτίοίο, 

“20 διιδιίηι διιπὶ ψιώγῖῖθ, τινὶ (ἐλ γί σις δεῖ 

ἵπ ἀθτίογα [)οὶ σθίθης; τ σγϑιίπὶ σιπΐ 5α- 

Ρίι6, οἱ ποηὶ ἥι σΙ ΡΟ ἰοΡγάπι. Αο ππθὰ αΪ- 

ἄδπι βθηιθηεϊα, δος ΡῸῚ Ράϊιοα ατ|86 τοϊαΐα δ ηΐ, 

ΠΟΙ. Αροϑβίοὶβ θὰ ρ!ϊοαῖ τπᾶσπᾶπι {Π|Δπ| ργῶνο- 

ΠΙΘΠΙΘη), οἵ οὐ νἱοθ5 ΓΘ ΟΡΥΪ ΠῸΠ ᾿ΟΒδι Πΐ, ̓ΠἸ Π]6- 

585 ΘΠ σἩ ΓΔ {15 Π6] σγαταπ), πὶ αἰ δοιίοης ΟΠ γἰσϑιὶ 
165 ΤΟΣ ΠῚ ΠΟΒΙΓΙ,. Οὐ 1|5. πιά τιθ ἃ ΠΟΥ ἴθ 

ΟΘἀϊοπεῖα, ΠῚ σου ρα η οϑῖ, (αοία ΠΟ ἷ5. ὁδὶ τὸ- 

ἀοιηριῖο ρϑοοαῖονιμ, Πρ γα το πηον εἶθ ἴῃς Ρϑοοα- 

ἴο, 4ιιο ἃ ϑέροι!ο 68ῖ, το Πα ΠΕ5.,). ΓΘΟΟΠΟΙΠατο 

οαπη Π 60, νἱγῖα5. ἀπιὰ σαι ΘἰΠοἰπλεν Π)6Ὸ οἱ ἀς- 

σθρεϊ, {ιιϑει εἴα. ἀοητιπ., ϑοοοίαθ. β ΠΟίου πὶ ἴπ 

ἀναπύδοτον πονᾶπι 4παπιΐαπι ἢ σιγὰ πὶ ο550: γποϊουίοο: 
56] ποιὸ, ορίπου, οἵ δὰ ἴπ τὸ ἀββοητοίασ, Αὐθὶτγον 

πᾶσ γόσο βἰβηϊοατὶ πος Ἰοσο τοπὶ ἴαπὶ ργοι, αἱ πἰ- 

11], φαο Ῥὰγ' 511, ροβδὶξ παππᾶ πὰ τοίογεὶ. Υὸχ γοῦν, 

{πα τῖοχ βοζαϊ αν, ἀδοϑὶ ἴῃ ἀπὸ Οοα ἴσος, ποὸ ἀπθίτπι 
4υΐη τοδαπῆοε. 

« ἘΔ ἐν τῷ αἰῶνος. Αἱ Μϑ85, ἄτιο ἐν τῷ ἀπ᾿ αἰῶνος. 
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912 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΘ ΜΛΟΝΙ. 

φῖονπα νἱτᾶ, τορηϊ σου πὶ ΠεοΥ ΘΠ 15, δὲ ἱππιι- ὦ παραδεδωχότος ἥμῖν, διὰ τῶν συνημμένως ἐπενε- 
ΠΙΘΙΌΓΙΠΙ ἉΠΠΟΥ ΠῚ ΒΟΠΟΙΙΠῚ ᾿ ΘΘΙηΪ απ]. Αἴ 

διΐδπι βαρίθη θυ ἃ γα ]146 ΠΟΡ18 Ρ6 1 6, 4185 Θ0η-- 
Ταποῖίηι {Πα δι τ, ῬΑ ΟΠ ΘΙ ΠΡ 5 ΠηΔ 115. ἈΠ 1120, 

ἀποα ἴπ που θη ΤΟ ΠΆΪΗΪ ΠΟΘΙ [6ϑιῖ ΟΠ γΐδιὶ ἢτ, 

τραά τάς. Οὐ 5 ΠῸ5. Θυι Ἰν 11, 1 ΘΟΠΊΠλ Δ ΠΊ115 
ΠΟΒΙΠΘΕρ505, Π6 ἔριιβίνα τὰ Πία ΠῚ Δ0 16} ΣΡ ΑΓΔ ΠῚ 

ϑιιϑο ρ᾽ πηι, ΠῚ νἸ 6! οθὲ δὰ ἀϊοῖτ, αι ογ πὶ 18 Πὶ 

ΠΙΘΗΔ πὶ : ΔῈ ἐρσίϊι" τοβτιθί ρϑοσαίΐμηιν ἐπὶ Ὁ σίΓῸ 

πιονίαἰλ σογρογα, τὸ οὐοαϊαιϊς εἰ ἐπ σοποιμρὶ- 

ϑοοπίϊις ἱρδῖιις, ΙΝόχ6 θα] θαιὶς πιθηι γώ ὑθϑῖτα 

ἀγπια ἱπιφιιϊίαιϊς ρϑουαίο : 5σοἀ οαμίνοία ὑὸς 

7060, ἰαπιηιίάτη δας πιογίμεὶς υἱνοπίθς, θὲ τα θη να 

φνοείγα ἀγηῖώ 75 1260, εἴς. 

τ8, Οὐ θ115 ΠῸ5. ΟΠΊΠΙΠῸ ἃ} ΟΠΊΠΪ Ρεσσαῖο οἱ ἃ 
Ἰορῖβ Πϑεϊεἴα γοπηονθπ5, Δ4 Ππ5}Π {18 π| νΘΙῸ βθοπη-- 
ἄπιηι ΤΠ ϑιιηῖ ΡΘΙ ΠΙΠ1858. ΠῚ Ὶ5. ΠΟΡΓΟΠ 5. ἃ ΡῸΓ 

Ῥοπᾶπι ἀεβι θυ ]] 6 πη ι16. ΡΥ ΟΠ Ἰβϑίοποιη νθΠ6- 
πιθητιπ5 δ άτιοθπβ, Πὶ5 ν θυ 15, δϑείροπαάϊα δπῖην 

Ρδοοαϊϊ, πιΟΓ5., (ἰοτ 1} ὍΘΓῸ 7)6ὶ, υἷία φἰόῦπα, 

ἐπ ΟΠιγῖσίο 7165 ]λοηιῖτιο πιοςίτο, ἰὰ πὸ5 ἀοοοί, 

τς ΤᾺ Γ5115. ΠΟΤΏΪΠιι ΠῚ 1Π}1 ΓΘ 1}11}", Θὲ Θναάαμηηι5 [6- 

ε ΒΆ}) {5.114 Θ ρου ΐονθ5, 5. } πΠσΊ τ : “50: ἴσπο- 

γαϊϊς, {Γαίϊγος (ποίου νης ἐπῖπη ἰθβθμι ἰοητΟΤῚ), 

φιιοά ἴα ἀοπιϊπιαίτι" Ποπιΐτῖ, πιάτο {θη ρο ΓΘ 

οἷνῖ! ἢ Ναπι ψμ διε οὐνὸ ὁδὶ πιιῖϊον, υἱνοπίο 

αἷγο, αἰϊίσαϊα 651 ἰοσὶ ; οἱ ατιΐθην ποτ έτιτι5 [μοΥ 

αἱγ, βοἰμία 651 ἃ ἰ656 υἱτὶ. [σὴ τι7, οἱνοτιίθ υἶγο, 

φοσανίϊ «ἀμίίογα, οἱ Κμονὶ στιηι αἰϊο οἶγο : 

δἰ ἀμίθπι πιουτι5 ἔμΟΓιΕ οἷν, ἰἰϑογα θδὲ αὶ ἰθ56, 

πὶ ποῖὶ οἷ αὐιίογα, οἱ Πιογὶξ οιιν αἰϊο υἷγο. 

Πιαιιθ., ἤγαίσος πιθὶ, εἰ θοὸς τπογιϊ σαι ὁπ ιἰς 

ἰδοὶ ρϑι" ξογριις (εγιοίϊ, τι οἰτἰς αἰτοτὶ, οἱ σοἱἱἰ- 

θὲ φιιὶ δχ Ἰπογ 5 ΤΟΣΙΓΓΘαϊ, μ [γι οἱ [σθηπτις 

1260. Οἴμιι οπίην Θςβθηῖίς ἱπ ΘαΓ 6, ραδοίοπθς 

Ῥόσοαΐοτιιηι, {τι ΡΕΤ' ἰέβόπι θναπ, ορογα απίι 

ἔπι πιθηιυτγὶς ποϑίτὶς., αἱ Γγιοισαγοπὶ πιογιὶ, 

Λίμιο ατίοπι σοἰμεϊ φιιηιτις ἃ ἰοσο, τπογτιὶ οἱ α 

ια ἀοιϊποὐαπιν, ἴα τὶ δογνίαπις ἔπι τιον 6 
πρίγιτι5, οἱ τιοπ ἴηι σδἰποίαίο {{{{6 18, οἴς. Οὐ] ι5 

ἀἰβοίηλιι5. ᾿π [1] 6ὴλ 1061 ἴῃ ΟΠ γῖδίο 1 65ιι θϑηὶ- 

Βα ΓΑΙ ἢ. ΠΝ ΓΑ, ΠΟΘ 116. ΠΑ] ΟΣ 6 ΟἴμΠῚ {ἰπΠ]0 16 ἃ) 
ΟΠΙπὶ παι Πα ΠΊΘἢἴΟ ΘᾺ" Π5. δὲ ϑριυἔιι5. γϑραν- 

ϑᾶγα. 

το. (δίουιιμ ἀἰδουίπηθη ἡτιο 5ρ ̓ ν τιπὶ ᾿Π ἴδ 

οἱ Ἰτίθναπι ᾿πτουο ἰτ, σΟΠΊραγα 5. 1Πἴ6ι" 56. ἈΠ] 

Ἰοῖδ δὲ δυδῃθ6}10, 56 ΠΙΘ πε ο58. ἐἰθοϊαγαι, Π5 γοὺ- 

παραστήσετε, 

θέντων, τὸν ἐν τῷ ὕδατι εἰς τὸν θάνατον τοῦ Κυ- 

ρίου ἡμῶν ᾿[ησοῦ Χριστοῦ τοῦ βαπτίσματος λόγον. 
8. ἢ εὖ " ἐπ ΕἸ " « Ν Α 

Δι᾿ ὧν ἐπαίδευσεν ἡμᾶς ἀσφαλίζεσθαι ἑαυτοὺς, «ἢ 

εἰς χενὸν τὴν τοσαύτην χαὶ τοιαύτην χάριν δέξασθαι, 
5. ΧᾺ. ὃὴ ΠῚ ν οεῖ Ἐ ΜῈ ΟΥ͂ δε ΤΣ ε εἰπὼν ἃ χαὶ προεῖπον “ Μὴ οὖν βασιλευέτω ἣ ἅμαρ- 

τία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι, εἰς τὸ ὑπαχούειν 
'Φ,.- κὧϊ 9 “- ᾿Ξ , ΕΣ μ , 

αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῆς. Μηδὲ παριστάνετε 
Ν ἘΌΝ ς 

τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδιχίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ ἅπα- 
Ὁ οὖν ΕΣ περ ἐρξς 

ραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, ὡς ἐκ νεχρῶν ζῶντας" 
Η , - - “- . 

χαὶ τὰ μέλη δμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ Θεῷ, καὶ 
ν. εἴν 

τὰ ἑξῆς. 

Δι᾿ ὧν παντάπασιν ἀποστήσας μὲν ἡμᾶς πάσης 

ἁμαρτίας καὶ τῆς χατὰ νόμον δικαιοσύνης, προσα- 

γαγὼν δὲ τῇ κατὰ Θεὸν δικαιοσύνη σφοδρότερον, 
διὰ φρικωδεστέρας ἀπειλῆς, καὶ ἀγαθῆς χαὶ ποθει-- 

νοτάτης ἐπαγγελίας ἐν τῷ εἰπεῖν - Τὰ γὰρ ὀψώνια 

τῆς ἁμαρτίας, θάνατος" τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, 
,ὔ Τ - 5 τὖ - 2 “-Ὁ- 

ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 
Γ - Ζ' ἂν Ἷ Ἂ, Ὁ " , 

μιμεῖσθαι πάλιν τὸν Κύριον, χαὶ τῆς χατὰ νόμον 
“ , 

δικαιοσύνης κρείττονας ἡμᾶς γενέσθαι παιδεύει, 
Η , Ἂ 5» Ξ: ΕΥ ᾿ ΄ Η 
ἐπαγαγών - Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοὶ (γινώσχουσι γὰρ 

τρὶς ΒΡ ἜΑΡ τ Σ 
νόμον λαλῶ), ὅτι ὃ νόμος χυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ 

ἐν ττέστεγ νας, ἐν ἀηοα ΕΞ 
ὅσον χρόνον ζῇ; Ἣ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι 
ἐπ ΌΚΥ ἐγ Ὁ " ἘΡΑλαμΑΑ. 9 τ Βγ: 9 ΄ 
ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ " ἐὰν δὲ ἀποθάνη ὃ ἀνὴρ, χατήρ- 

- --᾿ »Ψ τὰ -- 

γηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. Ἄρα οὖν ζῶντος 
πῶ 5. Δ δ ΘΙ. ἢ 3. ΄ 5 ᾿ 

τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς ᾿ χρηματίσει; ἐὰν γένηται ἀνδρὶ 
ἑτέρῳ - ἐὰν δὲ ἀποθάνη ὃ ἀνὴρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ ἑτέρῳ " ἐὰν δὲ )άνῃ ἢρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ 

ἀνῆον Ἔ - 3 ἢ 
τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα, γενομένην 
» δ᾽ "δ σ, ἈΝ , ΟΥ̓" - 9, 

ἀνδρὶ ἑτέρῳ. “Ὥστε, ἀδελφοί μου, χαὶ ὑμεῖς ἐθανα- 

τώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς 

τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐχ νεχρῶν ἐγερθέντι, 
" “- - “ - 
ἵνα χαρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ. Ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ 
σαρχὶ, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νό- 

Ε κὰν Ὰ Ξ . 
ἁου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, εἰς τὸ χαρπο- 

- - , Τ ΧΑ ΙΔ 7 - Ὶ 

φορῆσαι τῷ θανάτῳ. Νυνὶ δὲ χατηργήθημεν ἀπὸ 

τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ χατειχόμεθα, ὥστε 
δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, χαὶ οὗ πα- 

" ᾿ . ν, σῇ 3, ὦ δοκ "«ὦ, 
δ᾽15 λαιότητι γράμματος, χαὶ τὰ εςῆς. Δι᾿ ὧν παιδευό-- 

μεθα θαυμάζειν τὴν ἀνεχδιήγητον φιλανθρωπίαν 

τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ φριχωδέστερον χα- 

θαρεύειν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ πνεύ- 

μᾶτος. 
πε τέλὶν 

Τὴν δὲ διαφορὰν τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ γράα- 

μα, ἐν ἑτέρῳ τόπῳ σύγχρισιν ποιούμενος τοῦ νό- 
λ -Ὁ 3 , Ἂ . , , 

μου χαὶ τοῦ εὐαγγελίου, χατὰ ἀπόφασιν δειχνύει!, 

ὁ Ψ οίονοβ ΠΡυὶ μιμεῖται, ἘΔῚῚ αἱρεῖσθαι. 

ΕΤθαιις Μς. χρήματ 



ΒΕ ΒΑΡΤΙΒΜῸ ΠΙΡΕᾺΒῚ 1, 

λέγων" Τὸ γὰρ γράμμα ἀποχτείνει, τὸ δὲ πνεῦ- 
μα ζωοποιεῖ " γράμμα δὲ λέγων τὸν νόμον, ὡς 
διὰ τῶν “ προγεγραμμένων καὶ ἐπιφερομένων 

δηλοῦται " πνεῦμα δὲ τὴν τοῦ Κυρίου δὶῖδασχα- 
λίαν, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου εἰπόντος - Τὰ ῥήματά ᾽ θ ἔ 

"- , ᾿ Φ 8 μΡ. Ἐ. 

μου, πνεῦμα ἐστι, καὶ ζωή ἐστιν. Εἰ δὲ ἢ χατὰ 

νόμον διχαιοσύνη σπουδαζομένη τισὶ τῶν ἐν τῷ 

βαπτίσματι χαθομολογησάντων ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, 
; ὌΝ Ἀπ᾿ π᾿ 

μηχέτι ἑαυτοῖς ζῆν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθα- 
νόντι χαὶ ἐγερθέντι, μοιχείας χρίμα ἐπάγει, ὡς 
διὰ τῶν προειρημένων σαφῶς δέδειχται, τί ἄν τις 

ἢ ; : , ἡ ΣΕ, τε 
εἴποι περὶ παραδόσεων ἀνθρωπίνων ; Περὶ δὲ τῆς 
χατὰ νόμον δικαιοσύνης ὃ αὐτὸς ἀπόστολος σφοδρό- 
τερον ἀποφαίνεται, εἰπών " ᾿Αλλὰ μὲν οὖν καὶ ἡγοῦ- 

μαι τὰ πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς 
, » “Ὁ "» » " ΥΥῚ γνώσεως " Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι᾽ ὃν 

τὰ πάντα ἐζημιώθην, χαὶ ἡγοῦμαι σχύδαλα εἶναι, 

ἵνα Χριστὸν χερδήσω, χαὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ ἔχων 
᾽ ῃ ν 

ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ 
πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ, τὴν ἐχ Θεοῦ διχαιοσύνην. 

τ ; 
Περὶ μὲν οὖν παραδόσεων ἀνθρωπίνων τὸ χρίμα 
φανερὸν, ἐχ τῶν τοῦ ἸΚυρίου δημάτων " περὶ δὲ λο- 

ΉΥ 5 ΤᾺΣ τ " » ἘΥΥ ἄν, γισμῶν ἰδίων, ἐν σοφίᾳ ἀνθρωπίνη, ἀγωνιστικώτε-- 
Ξ ἘΣΔΟΣ 

ρὸν τὴν καθαίρεσιν ποιεῖσθαι ὃ ἀπόστολος ἐδίδαξεν, 

εἰπών" Τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρχι- 
χὰ, ἀλλὰ δυνατὰ “ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρω- 
μάτων, λογισμοὺς καθαιροῦντες χαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαι- 
ρόμενον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Ἢ ὅλως περὶ 
δικαιοσύνης τῆς ἑκάστῳ φαινομένης, χἂν διὰ Θεὸν 
κὰ , ,ὔ Γοὔωα ΄ 

ἡ ἐσπουδασμένως γινομένη " περὶ ἧς φησι πάλιν ὃ 
αὐτός" Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς, ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, 
ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. ᾿Αγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ 

Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ 

δικαιοσύνῃ, τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Ἔδς ἐχ τούτων 
ὁ -“ 

καὶ τών τοιούτων “φανερὸν εἶναι τὸ χρίμα τῶν θε- 

λόντων σοφίζεσθαι τὰ χρίματα τοῦ Θεοῦ. Γέγραπται 
, ἜΥ Σ " ᾿ ,ὔ 

γάρ. Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, χαὶ ἐνώπιον ἕαυ-- 

τῶν ἐπιστήμονες " τοῦ Κυρίου φανερώτερον ἀποφη- 
φ΄ 1 5" 4 Α Ἅ , "»- 

ναμένου, ὅτι ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ ὡς τὸ παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. Διό- 

περ πάντων ὁμοῦ χαθαρεῦσαι ἀναγκαῖον, τῶν τε τοῦ 
διαβόλου ἐπιθυμιῶν, καὶ τῶν τοῦ χόσμου μετεω- 
ρισμῶν, χαὶ τῶν ἀνθρωπίνων παραϑόσεων, καὶ τῶν 
ἰδίων θελημάτων, χἂν εὐπροσωπότεροι εἶναι δόξωσι, 

χαὶ ὑπὸ τοῦ νόμου συνηγορῶνται, ἐὰν χαὶ πρὸς 
ὀλίγον ἀναθολὴν ἐμποιήσ ἢ ὀφειλομένη ὀξυτά Ὑ ἐμποιήσωσι τῇ ὀφειλομένη ὀξυτάτη 

ὁ Ἑδπ τῶν προσγεγραμμένων δυλοῦται. Ν᾽ εἴοτοΞ ἄπο 
Ἰιρεὶ προγεγραμμένων δυιλοῦνται. Ἀοα, ΤΟΥ ἴπι5 αὐ ἴῃ σοπ- 

τόχειΝ δὸ ἴτα πλ]το ἰηἴγα Ἀδρ, ῥυΐπνιις ῥήματα. ἃ ἐγὼ 

λελάληκα ὑμῖν, πνεῦμα, οἴο,, τόλϑα για σ5ὸ ἰοηιιῖιις 

919 

"δ: Ζύμίοτα ἀτίηι οσοίαϊέ, φρίγίτιι5 ὑϑγὸ οἱνὶ{ιτ- 4. ον.2.6. 
οαῖ; Ἰοπομ ἈρΡρΟΙ Δ πη 5 ΠΠ του πὶ. τὰξ ΘΧ 115 4186 511-- 
ῬΘΥτΙ5 βου! ρία 51 η1, οἵ ΟΧ 115 4τι85 Θ᾽ απριι ΙΓ, 
᾿ΐψιιοι : βρίεἰτα πη νονὸ, ἀοοιγίπαπι Ποιη  Πἰ ; ΟἸΠ ΠῚ 

Ἰομλἶηι15 ἦρ56 ἀἴοαὶ : ἤογνα πιθα ορίγί{ι5 οἱ οἷα ἤσαν. ἰδῆ. 

διπὲ, Οὐοα 5] Ἰο σα} 15 Ππϑει{ἴὰ εἰ ΠΠσϑητοι ορβογναΐα 
ἀυοβάαπι, «| 56 1)60 ἷπ Ραριἰϑηηαίθ ἀδνονο- 

νηΐ, ΡΥ ΠΙἰϑΘΡ πίη 16 56 ΠΟ ΠΊρ ἴπ5 510] νἱοῖα-- 
γΌ5, 56 οἷ, ] υΧῸ ἰρ515. που ατι5 δϑὲ οἱ σϑϑιγ- 
ΤΟΧΙ, ταπηαιαπ Δα 0 γῸ5 Πἴοαϊ, νϑ αὶ οχ ἀηῖδ 
ἀἸοεῖ5 οἷανο ἀθιηοηϑδίγαϊιηι ὁδί, σαϊάπαι χουνε 
45 6 Βυιτηδηἷβ ἐγ ΠΟ ἢ 1159 Π)6 Ἰϑραὶὶ ἀπ! θηὶ 

7υδειεῖα Ἰάθπν ΑρΡοϑίο!τι5. ϑοπιθητίαπι νϑΠθιμθπεῖο- 
ΤῸ ΠῚ ῬΓΟΙουῚ, ἢ. γϑυθὶβ : Ομποιίαπι οαϊςεϊηιο 

οπεῖα εἰθιγί πιθτίιηι 6556, ῬΓΟΡίδΓ. δμιϊνθτιῖθηι 

δοϊθμίϊατηι, εδώ Οἰγι σε ])ονιϊπὶ πιθὶ : ργορίογ 

ιιθηε οπητεῖα εἰθισ ιθυιίιεν {(Θοἱ, δἰ αὐ ΓΟ σί6Γ- 

ὁογα 6556, μὲ (πγίδίμηι ἱογὶ [αοΐαπι, εἰ ἱπινθηῖαν 

ἐπὶ 10, ποτὶ αΐνδηις πιύαπι ἡιδεϊζίαπα, ψι ἐᾳ: 

ἰεβὲ ὁδί, θὰ ἐἰϊΐαπι σι ὁδὶ ρὸν πάθια (Πιγὶσεὶ 
ἴ διε, ἡδιϊιίαπι οοἰζοοι σῷ δα 1260 θεῖ. Τα ὶ- 

οἴππλ φαΐάθι (6 πιιπηα 5 ἐγ ΠΟ πθι15., ΘΧ νου-- 

5 Ῥομλΐπὶ πιδηὶ [ϑϑίιι οϑὲ : {θά νογὸ αἰἶποὶ 
ἃ] ργορνῖα οοπϑ Πα, {πιὸ ΘΧ βαρίθπεϊα πυιμηὰπὰ 
ἔπιπὲ, θα Ἰθουϊοβίτιβ ονθυτθηα 6556 ἀθοι Αρο- 

5101115, σαὶ Εἶχὶ : “ἤγπια τϊι ποσί ποσὶ 

σαγπαΐία 5ιιτι, σο ροίοπίϊα 1)60 αὐ ἀεδιτιειῖο- 

πιθτη τητετεϊἐἰοπαιετι. οοτιοί κα ἀθεἰτσιιοπίδ5, οἱ οὐππιθηι 

αἰι μά ΐποπε δα τοἰἰθπίθηι 56 αὐἰνογσιις σοϊοπίϊαηι 

1)εἷ. Δὰϊ ἴῃ ππίνθυϑιιη ᾿Π5ΕΠ{ππ|τ|5 Θϑῖ ϑόγπο ἀδ 

δῖα, 485 οὐ ιι6. πη ηἰ [οϑίᾳ θϑὲ, ΘΕ Ϊἀ ΠΊ51 ρΓῸ- 

Ῥίον Τλϑιιηι δε ἴοβο Παῖ: ἐ6 {τὰ 1116 ἴρ56. ᾿τθ αι 

Ρμιίρρ. 3. 
8.9. 

ἀἴοῖς : 7 πεϊπιοπίϊιην ὁπΐμν ροΡ]ῖϑ ο ἐἰϊὶς, ΘΟ πρπειτο. ἃ. 

ἀπιεαιίοτιθηι 1)εὶ ανοπῖ, σά ποτὶ σϑοιπάίμηι 5. 

ϑοϊοπίίαπι ])6ῖ. Ἰρηογαάτιος ὁπῖπι γιδεἴαηι 1) οὶ, 

δἰ 5ιαάπι ἡμΡΘπῖθς σίαίμθγθ, ἐιδιἰ 1)6ὶ ποῖ 

5 σε) θοιῖ. Οὐανθ ὁχ μἷ5. δὲ δἰ μη} ιι5. τη ηἶ6- 
5[α δδῖ φοῃ θηηηδΕ 9 Θουλιπ), 4] Τ)6ὶ νοϊεηι }ε41- 
οἷα οἰπιάθυθ. ϑουρίι οϑὲ ϑηΐμι: ἤϊδ φιὶ σιιηΐ Βφα.5.πι. 

ΡΓμάθηΐος ἐπ δοπεοίϊροῖς,, δὲ οογαπὶ ϑεηιθιροὶδ 

δοϊεπῖος. Οαΐῃ δὲ Ἰλομηΐηιι5. ἀρθυεϊιβ ργοπιπεἰἃ-- 

νἱς ἴονο, αἴ 4 αἰδάι δ ΠῸΠ διδοῖ ρονθὲ σοσπαμι Ποὶ γ7},α{{]ι. 
: αν γνῖν τὰ νϑ]ς γαιθυ, ποῖ ᾿π νομοῦ ἴῃ ἰρδιιαν. ΟΠ ρΓΟρίον 

410 ΟΠΙ ΠῚ] 115. 51 }1}} Ὁ} 11} 6556 ΠΘΟΟ550 Θδῖ, [πὶ 

(αἰ! ΟἸ οἶδ. σαι ρ ἀπ ΕΠ} 15, τὰ πὴ 5δθ οι} οἰιυῖ5 ἂς πὸ- 

0.115, ἔὰπαὶ ἐνδ ΠΟ Ὠ ]λ115. τι πιὰ 5, ἔπ ΡΓΟρΥ 5 

διπὲ υοδῖς, ρίζες σιιπῖ, οἷς, 

»Απτααϊ ἐιο Πἰμνὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, 

Ὁ Τ1 ἐν τῷ. ψόοοια ἐν ἄοοσι ἴῃ νοιουίθις ΠΥ 15, 

{ Απεϊχυΐ ἄτιο ΠΠ]ν1 φεύερὲν εἶναι, πιοεποπάϊιι, 

"8. 
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νοϊαπίατθιι5, δυϊα πιθὶ ϑρθοϊοϑαθ 6556 ν᾽ ἀδαπίιγ, 

Ἰεσία Γα]οἰαπτιν ρα γοοῖπἴο, δὶ νῈ] δ πιοά!- 

οαπὶ [Θπρι5 ἀΠΠσ θη το πὶ σθἰ θυ Ἰππαπη]πι6 ἃς ἀ6θ]- 
τἀπὶ Ρ] οἰ τουτὶ ΘΧβΘ 10 Π 6 ΠῈ ΥΘΠΊΟΓΘΏ [1ν 

τα {αὶ ἴῃ Πα) αβιπο αὶ Βα ρΕἰδιηαῖθ ΡΡΟ [655] 5 πὶ 56 
5111} 6556. οἵπὶ ΟΠ γῖϑίο οὐχ οϑ,. 51Π18] τηοΥ-- 

05, 51Π|}}} 5ΘΡ.]Π105,. 51 Π}1}} ἸΠΒΙ[05.., 5111} 6 Χ 

ἸΠοΓ 5 Θχοϊίαῖοβ, Πα ποίαν πα θθαπὶ νογὸ ἀϊσθη- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΠῸΝ 

Θαϊ. 6.1τη. αἰ : 50 πιιπάο οτιίοι Πτις σππὶ (δ᾽ ῬΟΓΟΡῚ {π|γ8 

αὶ. 2. 20. (1Ὰ}00]0), δὲ παμιπάτεις πιεῖ. Ζ 7 νο ατιΐθηι πὶ τιοσι 
650, υἱνῖξ ΘΓ ἐπ πιὸ Οἰιγίδιις: 4υλθιι5 ΠΕ {18} 

Ταβάτα Ἰθρα] ρου [δοῦογθπὶ ἀοσθῖ, αὐ ἀϊσηὶ Πὰ- 
ῬΘΑΠΊΙ ΓΘΕΣΠΟ ΟΘΘΙΟΓΊΙΠ,. 

20. ΤΘΏΙρα5 7 πὶ Γπϑυῖ ργοσθ θυ πὸ5 δα αἰϊιὰ ΤῊΝ 

σοπϑιἀθγαπάιτιπι, δὲ μοι ΟΠ γι Πά θην. ̓ π|6 Πσ γὸ 

ΘΟΒΠΟΒΟΘΡΟ 416 511 θα ρυΖαΓ] 1ῃ ΠΟΙΪΠ6 ῬΑΓΡ5 

δἰ ΕἼΠῚ δὲ ϑρ᾽υἸτὰ5. ϑαποῖῖ. ῬΥΙ πλιὰ. αι ἄθιη πο- 

(6556. δϑδῖ ἴῃ ἀπο΄ιοη6. ΠΟμηλΪΠ6. 5] ον ἸᾶΠ [16 

τητ]Θϑι αἴθ ΠῚ 6]5. 4αϊ 515 Π|Πσατ5. ἐδὲ, 5ΘΟΓΘΙΠῚ 

᾿ἱπάϊοαγδ : ἀεϊπά δ βοῖγο, πο οι Πτ5 ἴρ56 ἀ6- 
οἴαγθὲ 4814 5ϊε ἴῃς ΠΟμλΪΠ6 ΒΡ ΡΊτι5 β4ῃοε θαρεῖ-- 

όκη. 3.6. ζατὶ, σὰπὶ ἄϊοῖῖ : Ομοα παΐππι 65ὶ δὰ σαγπέ, ΘαΤῸ 

ὥσαπ. νὴ. 
26. 

Θαὶ. 5. 55. απο, «υϊάθῃηι : 

δεῖ : οἱ γιιοά παΐιεπι δ5ί δὰ ορίγιξι, ορίΓιίις Θς, 

αἰ σαν }15. ΟΥΕΙ5. 56 Υ16 ΡΓΡῸ ΘΧΘΙΠΉΡΪΟ ἀσοθρία, Θχ 

γ6 ποίϊογο ἀοσπηὰ Ρἰεἴατϊβ. οἷαγα νϑυθάιθ ἀἰδοὰ- 

ΠΉΔΙ5 ; ΟΠ 50] Δ Π}115, ΡΙΆΠΘΙ 6 ΠΟΡῚ5. ῬΘ ΘΙ 511ΠῚ 

511, φαθπιδάπηοάππι 1 ἀπο] 5θοιιΠ11Π} ΘΔΓΠΘΠῚ 
6Χ δἰϊᾳο στο πϑι 1 Π} δϑί, ἴα ]8 οϑῖ, {416 θϑὶ 1ά 

δΧ 41|ὸ σ:Θῃ πὶ 65ὲ, ἴα ΠῸ5. ΠΟ] 116. δχ βρί γι 

Θθπογαῖοβ. ΠΟ ϑϑαυΟ ΒΡ  γ τπη} Πθυὶ, ΒΡ υ ἔπι ΠῚ ἀιι- 
ἴθπὶ ΠῸΠ δθοιπάπιπὶ Πα Πα Π). 1ΠΠ8πΠ| οἵ ΠιιΠὰ ΠΡ 

ΠΊΘΠτῚ ἸΠΟΟΠΙ ΓΘ ΘΗ 51 ὈΠ]Θ τ ΘΡΊΓΙΓπι5. Θά ΠΟΙΪ 5]0- 

Τα π,, 5ϑἀ ϑϑθοιπάτϊιπ) δα πΠ|, ΤΠ δὲ ἴῃ ἀϊνιϑίοπα 

ἀοπουῖπι Ποῖ ρϑν ΟΠ γιβίιι πη ἰρϑῖτι5. ἀπ] οι π|6 δὰ 

αἰ Πταΐθιη. ἢϊ, δὲ π᾿ ΠΟΥ ΠῚ ΟΠῚΠἾ ΠῚ ΟΡΘυδιο πη 

Ῥδι ἐρηϊσιηα ΠΟΠΘΡΙΟΙ 5, 511} 116. 4}115. 56η- 

16 η 1115. 5δαἀ 1ῃ ΠΙΘΠΙΟΓΙΔΠῚ τον σα πο ῬΙδοθρίὰ 

Τ)οὶ, 4 ΡδῚ ΠΟΠΉΪΠτ1Π) ΠΟΒΙΡΕΠ [Θϑιιπὶ (ἢ τὶ- 

5[Ππ| ΔΠΠιΙΠ ϊαΐα 51 ηΐ, δα π6 ἀοοθηάο, οἰπὶ Πο-- 

ΤῊΪΠῚ5 ᾿Ρ56 Ποβίθυ {6515 ΟΠ γ βία ἀἴσαὶ, 956 σὸς 

οοσονῖϊ, δὲ βιισσογοῖ ϑοὶς οπιπῖα, σι αϊχσὶ υο-- 

δὶς. Ῥγοιθγθαιι6. ΑΡοβίοϊιβ [ἀδῖπ|5. ρα αὶ Ζαϊθι5 

ϑί πα 115. 4115 δἰ Πάτα 5ρ᾽γΙτπ5, ΟΠ ΠῚ 5ΟΡΙΙ. 4]1- 

Ἐπιισίιις απέθηι δρίγιειις δσὶ 

οἰιαγιίας5, Θαμάζιπι, μαι, ρμαϊϊοπεϊα, οἱ αιιο ς6- 
Τυϊά. ὁ τ8. 4απηταν, Ρυϊαβαιθ ἀϊχθναῖ, Ομοί οἱ ορίγί ἄμ.-- 
{υ11...25. οἱπευϊτιῖ, τιοπὶ δδϊς διι ἰοσὸ; οἵ 4}1}0}, δὲ δρίσιίξιι 

4 ἘΔ ὑμᾶς λαθεῖν. ΑΥ Μ55, που ἡμᾶς, ΑΠΙΦααπῖο 
Ῥοϑβὲ πηι ΔΚ. τα δέ. 

»Ψ εἴογος ἄὰο ΠΡΥῚ ἐκ τοῦ 

5. ΒΆΞΒΙΠΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

ἘΞ , ἘΠῚ τὸ 
σπουδῇ τῶν θελημάτων τοῦ Θεοῦ " ἵνα οἱ ἐν τῷ τοι- 

οὐτῳ βαπτίσματι ὁμολογήσαντες συνεσταυρῶσθαι 
; κι Β 

τῷ Χριστῷ, συντεθνηχέναι, συντεθάφθαι, συμπε- 
- , Αἱ 

ἐν εμέ δα ΕΤ ον παῤῥησίαν ἔχωσι μετὰ 
-" ΄, , Ν 

- ᾿Εγὼ τῷ χόσμῳ ἐσεαύρώμαι (πολὺ 
ἘΡΣΣΣ, τὶ 

τῷ διαθόλῳ), χαὶ ὃ χόσμος ἐμοί. Ζῶ δὲ 

δ ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ ὃ Χριστός" π 

δικαιοσύνης διδάσχων, ἵνα βασιλείας 

οὐρανῶν χαξαξιωθῶμεν: 

Ἐ ὰ ΞΕ ΟῚ ἘΣ , 
Καιρὸς ἂν εἴη λοιπὸν εἰς χατανόησιν ἡμᾶς ἐλ- 

- Α ΑἾ “- 

θεῖν, χαὶ διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως σύνεσιν ἡμᾶς 

τί 
ΕΠ - ᾿ - 
λαθεῖν, χαι γνωνᾶι ἐστι τὸ ἐν 

Πατ 
- ᾿ λει ς ον Ὁ ον 5» 

πτισθῆναι. Πρῶτον μὲν οὖν ἐχαστου ονομαᾶτος ἰοτα- 

τῷ ὀνόματι τοῦ 
ΣΕ ος ἘΠ ΤῊ ; 

τρὸς χαὶ τοῦ ΥἹοῦ χαὶ τοῦ αγίου Πνεύματος βα- 

ἀτας σπ νι ὉΟΟΡΙΝΧῚ ΠΕ ΤΥ - ᾿γ - 
ζόντως τὴν τοῦ ὀνομαζομένου δόξαν γνωρίζειν ἀναγ- 

ἀρ σχ ΠΡ: ΕΣ ὐτς ἐπκ τον το τὶ δ 
καῖον " ἔπειτα εἰδέναι, ὅτι τὸ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

᾿ ε Αι 
ἁγίου Πνεύματος βαπτισθῆναι αὐτὸς ὃ Κύριος σα- 

᾿ ἊΝ ᾿ ᾿ δῇ Υ 
ἄρον Ἵ ΩΣ - Τὸ γεγεννημένον ἐχ τῆς σαρχὸς., 

- χαὶ τὸ γε τ ξεν ἐχ τοῦ πνεύματος; 

ἐδ τεηὲ ἐστιν, ἵνα τῆς χατὰ σάρχα γεν ήξε τη τὴν 

Β ἀχολουθίαν ἀντὶ ὅποδείγματος λαθόντες, ἐχ τοῦ ἔγνω- 
ἢ Σ ἜΣ ἘΕνΝ. - 

ριμωτέρου πράγματος τὸ δόγμα τῆς εὐσεδείας σαφῶς 

χαὶ ἀληθῶς παιδευθῶμεν᾽ εἰδότες, χαὶ πεπεισμένοι 
ρω- παρὰ τῷ ΣΕ ΕΚΡῚῚ , Ε ἀχριθῶς, ὅτι ὥσπερ τὸ χατὰ σάρχα ἔχ τινος γεννη- 

θὲν τοιοῦτόν ἐστ 
δος δ ὑπὺν ΄ ῳ 

ν»οἷόν ἐστι τὸ ἐξ οὗ ἐγεννήθη, οὕτω 

χαὶ ἡμᾶς ἐπάναγχες ἐχ τοῦ πνεύματος γεννωμένους, 

πνεῦμα γενέσθαι" πνεῦμα δὲ οὐ χατὰ τὴν μεγάλην 
δ" 9 ͵ "» , » ἜΣ ΑΝ την, -ςἬΚς",,ἤἍ 

χαὶ ἀκατάληπτον ἀνθρωπίνη διανοίᾳ δόξαν τοῦ ἁγίου 
, 5ΔΔ Υ 5 ριο ,ὔ τ - ως -- 

Πνεύματος, ἀλλὰ τὴν ἐν τῇ διαιρέσει τῶν τοῦ “Θεοῦ 
τ, ἘΞ Ἐ ἢ ᾿ Ε 

διὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ χαρισμάτων ἑκάστῳ πρὸς τὸ 

συμφέρον, χαὶ ἐνεργεία τούτων ἁπάντων αἰνιγμα- 
ΚΣ Σ πη τς ΣΑΣ ΤΑΝ Ν Ὡρ τς 

τωδῶς θεωρουμένην, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ δητοῖς διμοίως, 
μ᾿! ᾿ μὴ ᾿ - - - -Ὁ - ᾿ 

ἀλλὰ χατὰ τὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τῶν διὰ 
9 πὰ ὦ δ ἀπε τ τς ἐΑ Αν ΝΣ 
α Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χατηγγελμένων ὑπό- 

’, δ᾿ ἂν ΄ ΚΙ -Ὁ Ὁ ,ὔ - 

μνησίν τε, χαὶ διδασκαλίαν, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
39 -Ὁ 4 - -} , ἣν Ἄ 5 «ες - ΝΡ μν 

[ησοῦ Χριστοῦ εἰπόντος" Αὐτὸς ὑμᾶς διδάξει, χαὶ 
ν 

ἔπειτα δὲ ὃ 
᾿ Ζ ἜΝ τ βθες ΡΝ 

ἀπόστολος πλατύτερον παραδίδωσι, διὰ ποίων φρο-- 
- 3 - ΄ 

πνευμα, ἐν τῷ γράφειν ποτ: τὲ 

ε ΄ τί ον ΄ ϑ, δ᾿ τ 
ὑπομνήσει ὑμᾶς παντὰα ἃ εἶπον υυιν. 

νημάτων γίνεταί τις 
τ Ἄ 

μὲν, Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός. ἐστιν ἀγάπη, 

χαρὰ, εἰρήνη, μαχροθυμία, καὶ τὰ ἑ 
Εἰ δὲ ἃ 

[0 }5 

ἀλλαχοῦ, Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύ! 

ξοιττο  ς ἄπεψ ξῆς ᾿ προειπὼν, 
᾿ 

πνεύματι ἄγεσθε, οὐχ ἐστὲ ὃπ' νόμον " χαὶ ὸ 

ατι χαὶ στοι- 

«Ἐδι θεοῦ χαὶ Χριστοῦ. 

Χριστοῦ. 

ἃ Προς. ῥυΐπηις εἰ δὲ πνεύματι θεοῦ. 

Αἱ Με. ἵγὲς θεοῦ διὰ τοῦ 
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χῶμεν " ποτὲ δὲ, "Ἔχοντες δὲ χαρίσματα χατὰ τὴν 
χάριν τοῦ Θεοῦ, τὴν δοθεῖσαν “ ἡμῖν, διάφορα, 
εἴτε προφητείαν, χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, 

εἴτε διαχονίαν ἐν τῇ διαχονία, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Διὰ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων ὃ Κύριος τοὺς 

γεννηθέντας ἐχ πνεύματος πνεῦμα γενέσθαι λέγει. 
Συμμαρτυρεῖ δὲ ὃ ἀπόστολος, λέγων " 'Γούτου χά- 
ριν χάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν Πατέρα τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ 

ἐν οὐρανῷ χαὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται" ἵνα δῷ ὑμῖν 
χατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὑτοῦ, δυνάμει χρα- 

ταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω 

ἄνθρωπον, χατοιχῆσαι τὸν Χριστόν. δ Εὰν δὲ ζῶν- 

τὲς πνεύματι, πνεύματι χαὶ στοιχῶμεν, καὶ οὕτω 
χωρητιχοὶ γενόμενοι τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, δυ-- 
νηθῶμεν ὁμολογῆσαι τὸν Χριστόν " διότι οὐδεὶς δύ- 
ναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι 
ἁγίῳ. Οὕτω μὲν οὖν ὃ Κύριος, διά τε ἑαυτοῦ, καὶ 
διὰ τοῦ ἀποστόλου, τοὺς γεννηθέντας ἐχ πνεύματος 

πνεῦμα γίνεσθαι ἐδίδαξεν. Καὶ ἐν τούτῳ δὲ πάλιν 

μιμιησόμεθα τὴν χατὰ σάρχα γέννησιν" πρῶτον μὲν 

τὸν τόπον μεταλλάξαντες χαὶ τὸν τρόπον μετασχη- 
ματισθέντες διὰ τοῦ χραταιωθῆναι πνεύματι τὸν 

ἔσω ἄνθρωπον, ὡς δύνασθαι ἡμᾶς λέγειν " Ἡμῶν δὲ 
τὸ πολίτευμα ἐν " οὐρανοῖς ὑπάρχει" τὸ μὲν σῶμα 
ὡς σχιὰν περισύροντες ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν δὲ ψυχὴν 

συμπολιτευομένην τοῖς ἐπουρανίοις φυλάσσοντες" 

ἔπειτα δὲ χαὶ τοὺς συνόντας ἐπὶ γῆς ἀνταλλαξάμενοι, 

τοῦ μὲν Δαδὶδ εἰπόντος "Τὸν καταλαλοῦντα λάθρα 
τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦτον ἐξεδίωχον. Ὑ περηφάνῳ 

ὀφθαλμῷ χαὶ ἀπλήστω χαρδία, τούτῳ οὐ συνήσθιον. 

Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς, τοῦ 
συγχαθῆσθαι αὐτοὺς μετ᾽ ἐμοῦ πορευόμενος ἐν δὸῷ 
ἀμώμῳ, οὗτός μοι ἐλειτούργει. Οὐ χατῴχει ἐν μέσῳ 
τῆς οἰχίας μου ποιῶν ὑπερηφανίαν. Λαλῶν ἄδικα, 

οὗ χατεύθυνεν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μου, χαὶ ἐν 

ἄλλοις ὁμοίως " τοῦ δὲ ἀποστόλου ἐμέροιθέστερον πα- 
ραγγέλλοντος, ὅτι Ἰδάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ἢ 
πόρνος, ἢ πλεονέχτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, 

ἢ μέθυσος, ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ 
ἐσθίειν. 

Καὶ πολλάχις δὲ ὃ αὐτὸς τὰ ὅμοια χατὰ τῶν 

διμιοίων δογματίσας, παραδίδωσι σαφῶς χαὶ ἀσφαλῶς 

ΩΣ 
μηῦξ συν- 

ὁ ἘδΙεὶ δοθεῖσαν ὑμῖν. ΑΙ Μ585. ποβιγὶ ἡμῖν. Θιαιπι 
εὐ προφητείας. Αἱ Μί55. προφητείαν. 

ΤΥ οἴογος ἄπο ΠΠεὶ τούτων γάρ. Μὸχ 1 τὸν εἰς ἔσω. 

Αἱ 55. εἰς τὸν ἔσω. 

βὕὕπις Με, ἐᾶν γε. Ῥτο ζῶντες (ὐοπι οἴϑιι5 Ἰορὶς ζῶ- 

μεν, ᾿ἰπυ εἰ ἂο τϑοϊαπη πη ῖθιι ΠΡ τὶς υοιοσῖθιι, ΑἸ - 
ΤΟΝ. τι. 

δὴδ ᾿ Ε 5. ᾿ 
Α ϑαπίοπι ουβιοἰθπίοβ ἢ ἀοῖπ δ. ἃ} 115. Ζι ήτο αὶ 

5 
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υἱνίπειι, δρί τί {οἱ ἀπινιϊοηαιις : αἰϊαιια πο νϑιῸ, 

Πανοηῖος αἰοπι ἀοπαίίοτιος δϑοιπάϊεπι συαῖϊαμπι ἤονι. τ2.0. 
1 εὶ, ψιι ἀαία ὁδὶ ποις, αἰ όγοπίος, οἷν ΡΓῸ- 

Ρ]ιθίΐανι, 5ϑοιισιάμιι ταςονθνι Ποῖ, οἵνθ πιϊιῖ- 

δἰογίιι ἐπ ταϊπὶςίγαπεῖο, οἷο, 

αι Ῥὸὺ ᾿ς δὲ δἰ ψη !α Ἰομιΐ 8. 605, 4] ὁΧ 

ϑρί σι ται παιὶ διιπῖ, βρὶνγ ταιπὶ Πονὶ ἀἰοῖι. Ετ Αρο- 

5[0 115. ρανίτον ἰάἀθ πὶ τοϑίαταν, [ιἷ5 νου 5 : 

γϑὶ ργαίϊα Πθοῖο σοπιία πιθα αὐ Ῥαίγεπι 1)οπιϊτὶ 

γιοσίγὶ ]65ι Οἰιγιδιὶ, θὰ ιο οπιπὶς ραϊογπῖίας ἰπ 

οὐἶο οἱ ἱπ ἰοσγα ποπιϊπ αι; μὶ ἀοἱ ὐοὐῖς 5θοιπα 

ἄεηι εἰἰνιεας «Ἰογί οι, υἰτίι6 σοΥ Το οΥ αὐ μῈ 

ϑρινϊτιπν διαί, ἧπι ἐπ ογ τῖιτα, Ἰιοταίτιθιπ, 1 ἔπι- 

Πανίϊει Ολτίσιιις. Οὐοα 5ἱ νἱνοπίοϑ ΒρΊγ τι, 5ρὶ- 

αἶσα. δια πλ ΠΡ] Πλ115..,. 510. Φποατ6. Θρ υ τ5 
Βᾶ ΠΟΙ] σαρασο5. οἰδοιῖ, θρο θυ πλιι5. ΟΠ Ἰδίιιην οοη- 

Πιουὶ : βἰφυ ἀθὴλ πθη]ο μοίοϑι ἀϊσονθ Το τ Πι1ΠῈ 

Τόϑιιι, Πἰδὶ ἴθ ϑρίνῖτπι ϑαποίο. Αἀ Ἰπῖπο ᾿Ἰσῖταν 

τηοάδιμ ΤΟ Ἶ Πι15,. ἔπ} ΡΟ 56᾽ ρ511Π1,. {πΠ} [6] 

Αροβίοϊιμν, ἀθου σΘπθγαῖο5. ΘΧ Βρ τι 501] τπὰπ 

[ἰουϊ. Αἰχιθ πῃ ΠΟ υὰιυϑιι5. ἐπ} 1] ἢλιΠ1) σαΥ ΠΆ]Θ ΠῚ 
ΘΘΠΘΡ ἃ ΠΟΠΘῺΙ : ΡΥ Πλλι πὴ} αι] Θιὴ πλιὰ ἢ [65 ἸΟΟΙΙ ΠῚ 
Οἵ ΠΠΟΥῸ5. {ΡᾺ ΠΒ ΟΡ 65.) 1π 60. ατιοα ἱπίογπιιβ 

Ἰιοπο 5ρ υἶτὰι ΘΟΥΡῸ ΠΟΓ ται, τὰς ΡΟΒϑἰπηι15 αἴσεγο : 

ΜΠ ιγ εις Ἐρῆιες. 3. 
τή.--οιῦ. 

Μοσίγα αἰεΐθηι οοπιρογϑαίϊο ἐπ οὐὐἰὶς Θδὶ ; ΘΟΥΡιι5 ΡΠ. 3.520. 

αυϊάθην ἴπ του Ρὰ [ἀπ 418} ἀπ} γα πὶ ΟἸΡΟΙ ΙΓ θη- 

165, ΔΠΙ ΙΔ ΠῚ ΨΘΙῸ τπἃ Οἵα ΟΘΟ]ΘΘ 115. σοηνοι- 

ἴῃ ἴθυγα ΠΟ βοιιπι νἰνιιηΐ, δοοθάθηιθθ, οὐ Π)ὰ- 

νἱὰ ἀἴοαι, 7)ειγαϊιοπίοπι 5ΘΟΓΘῖΟ ργοαῖηιο διιο, 
Ρεαἱὶ. 

μιιπο ρμογοθημονατ. διέρεγνο οοιεἶο εἰ ἱπαιαὐ τὶ 5.---7. 

εογάῖθ, οἰιπὶ ἰιοο πὸπ δάθϑατι. (οιὶ πιθὶ αεἰ 71- 

οἶος ἰοΥΤῚδ, τὶ φοάδαπὶ πιεοιίπι : ἀπιϑιίαπς ἐπὶ 

νία ἱπιπιαοσιίαία, κεἰ πε ιὶ ταϊαϊςισαναι. ΪΝοπ πα- 

ὑἱιαναὶ ἵν πιεαϊϊο ἀοπιῖ5 πιθι ἔαοίθης διιρουϑίαπι. 

Οιιὶ Ἰοφιιίζιν ἐπῖψμα, ποῖ ἀϊνοαὶε ἐπ σοπδρθοίιι 

οοιϊογιιηι πιθοῦ μιηι, Θἵ 1πι Ἀ}115 5᾽ Π ΠΠτο νυ ; Αροβίο- 

15 νϑιῸ συᾶνῖιθ φυϊἀἤαπη ἀδηιπιῖοι : δὲ φιιὶς 

“γαἴον ποπιϊπαίιις αἰεί ἐοττιοαίον [μογῖϊ, αἰ ἀνα- 
σιιδν αἰ ἰάοϊογιισι οἰἰοτ, αὶ πιαϊδάϊοιι5. αἰ 

δΡτγίοδιις, απ σαράα,, οἰιπι (αἴὶ πὸ οἰδιιπι ῳμϊάοπὶ 

διιηιαιῖ5. 

“5. Ἐ556)}06 ἰάδην {ΠΠ6, αὶ τ]1ὰ ἃν Οβ115 6}115- 
πιο 5οο]ονὰ ργθ βου 11, ΓΔ Π.1580. (6. πη! ηδα 

4υδηΐο ροβὲ οὐ ἑμολογεῖσθαι. Ν᾽ οἴονοϑ ΠῚ ὁμολογῆ- 
σαι. ϑιυιθίηε οὐ μιμησώμεθα. {Ππιι5 Νῖ5,, μιμησόμεθα, 

» {Ππ|ι5 Ν5. ἐν οὐρανῷ. 
α ἴΠπι5 Οοᾶοχ μιὴ συνεσθίειν. ΑἸϊψααπῖο Ῥοϑὲ ἀπτι8 

Μ5. ἀσφαλῶς προγγουμένως τὴν μεγάλην χαὶ ἔνδοξον τοῦ 

θεοῦ χάριν. 
δ 

᾿ς ον. 5. 

{ι, 

τοῦ. 



ΟΘαὶ 3. 537. 
δ οὶ. ὃ: 

11. 

9φΤ10 ἌΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

εἱ βἱουίοδα βϑηϊρπἰτατῖς ΟΒν δεῖ σραεϊα ΔΙ Ί]ιι0 56γ- 

μῖοπ6, ρουβρίοιιθ δὲ 1] θπίθι" ἔγαα 1} οὰιηὶ αι θι15 

οἵ σαπὶ 4μΑΠ Πτι5. οοην᾽νθπάαιμ ΠΟ). 511, ἄτιπὶ 

ἄϊοῖῖ - 1956 θπΐπι 65ῖ μας ποϑίγα, ηιιὶ {δοῖξ πίτα-- 

416 τιππεπι, Θἱ πιοάϊιπι ραγίοἴοιπ πιασοτί οοἰνϊξ, 

ἐπιϊππϊοϊ (ἰαῦν ἵπι σασ τι σα : ἰεσοπι πιαπεαϊοτιεηι 

ἐπι ἀδογοιὶς εν αοτίατι5, τιξ ἄτιος σοπάαιὶ ἐπ Ξθπιεῖ- 

ἧρϑο ἐπὶ ππαῖεπὲ τιοντιπη, ἰιοπεΐτεετη,, βαοῖθτι5 μάθετε ; 

εἰ τϑοοποῖϊίθε ἀπιῦος ἱπ π0 ΘΟΤΡΟΤΘ [)60 μῈΓ 

ὁγιίοθηι, ἱπίογ οίοτις ἱπεϊπηιϊοιίίαπι πὶ δοπιοίρ50. 

Ἐπ νεπῖοτις ὀναπϑοίϊτανιε ρασοπὶ υοὐϊὶς, πιιὶ 

]Ιοηρεὲ ιϊειϊς, δξ ρμάσθπι ἰδ, ψιιὶ ῥτορδ - μο- 

ζιΐατι ρδτ ἔρϑιιπε ἐμαθπις ἀσοδϑϑίιπι πἰῖχιιδ τι 

τποὸ ὁρίσαι αὐ ᾿αίγεπι. ΕΤΘῸ 7απὶ τιοπ δος 

Λοορίίος, οἱ αἰνεπίδ, οθὰ δίς οοποῖνος. 5απ- 

εἰοτι, οἱ «ἰοηιοοιιοὶ 1) εἰ, σιρογιθαϊεαιὶ κιι-- 

Ρὲγ Πιπααπιθηίιπι ἀροκίοίονιιηι εἰ ρτορ]ιθί γι, 

σπιπιο απϑιίαγὶ ἰαρίά ἴρ5ο ΟἸινϊδίο «7έσιι, ἐπὶ 

το οπιπῖὶς (αϊμοαίο οοαβ πιοτιξαξα ογθϑοῖξ ἐπι 

ἐδηιρί πὶ φαποίτινι ἐπὶ ]λοπιΐπιο,, αἱ πος Ροῖο 

π᾿ δἰμα  πἀϊπθ πον εἶθ ᾿πϑῖτ| ΟΠ ϊϑίο, οἱ ἷπ 

ΠΟΠΉΪΠ6 ϑαποῖὶ ΒΡ γτπ|5 θαρεϊχατὶ, δὲ σθπθυδεὶ ἐ6- 

πιὸ βθοιπάτιηι ᾿πίθυιια πη. ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ ἴῃ ΤΌΠΟΥ ἃ- 

τόπο ΠΙΘΠΕ5, 5ῈΡΘΥΒΙ ΟΠ 16 ΒΡ ον ἐππάα- 
ΤηΘ ἢ Γι ΠῚ ΔρΡΟΒιΟΪουτπὶ δὲ ΡΡΟΡΠΘίδγ μη... 5ῖο ἐἰ- 

5η1 Παθϑαυηιν {πὶ  αριϊΖθηλν ἢ ΠΟΙΠΉΙΠΘ πη]-- 

Θ6 11 ΕἸἾΠῚ Τ)εὶ.,. ῬΡΟΠΙΘ θα ΠΡ π16. ἀμ" ΠΙὰ- 

ὅπιιηι, οαἤἾπ5. ἈΦ] υι5. πηθ μη Πἰζ, ἢἷβ ν ΡΡ 5, 
Οἰιοτεηιηιι ἐπι (Πιστίσιο ναριϊξαιϊ εςἐῖς, (Πγίδεισπ 

ἐπιπιϊςιὶς. οπ οεὲ τοις δὲ “ιάκιις, οἰτοιιις 

εἰσῖο εἰ ρτιδριιίπεηι, ναγν αι, δογιίια, δόγνιις δὲ 

{ἰϑετν, σοι οπιπῖα εἰ ἐπὶ οπιπεῖδιις (γί δίτις. 

“5. ΝΕΟΘΘΘΑΓΠΠῚ ΘΠ1ΠῚ δϑὲ δ σοηβΘ 6 η5, τι 

411 παῖε δϑὲ, 15 δεϊαπη ᾿πα τα : Γὰ ΠΕιιΠῚ 5] {τι 6 Π.- 

δὐἀπηοάιηι τὰ α]α δχ Φαδοιπι πο ἰἀ πάθη τπαῖθ- 

γα σοηϑίει, περ ιλ]  αϊθ ἀδροβια, ἐθγαβαηιιθ 
ἈΒρϑυίτα 6, ἴτὰ αἰθηλι πὶ πη} 5] Πἰ5. ΡΟ 5. Οἱ ΘΓ Δ ΠῚ 
τη υῖῖ, τὰ πο τ6 ΠῸΠ ΘΧ ΠἸΡ ΠῚ ἃιχξ ΔΕΡῚ ἀιι ἀΓΘ ΠΤ 

Ἰδοῦ  ἾΠ6 ἐοϑεϊ πα ται ἸΠη σ᾽ ΠῚ. Ρ οϑίδ τα : βϑὰ 

ἴῃ δοοιι αΐα. οἵ. ΘΧΘΕΙ ΘΙ ΑΡῚ 51] 1 Π 6, ΕἸ ΠῚ 

μα] τὰ ἢ] ΘΠ τἶα εχ ἈΡΕ5 ΡΥ ΘΟΘΡ 5 ΓΠ6 ΘΧΡ οϑβᾶ, 
γηδίονϊοο. Φαϊ θη ἀἸβου θη Οσου] ἴα , ΘΕ  ΠΊ5] 1Π 

δ βιιὰπὶ εἰσηϊἑαῖθ τι Δ μα πα ὯπΠ| 5ρθοία το ο5 ἴπ- 
ἀπιοῖτ, ἤταιιο αιιον 5 Ρυϊποῖραῖαι ἃς Ῥοϊθηΐατξι μι - 

ΡΈΜΙΙ ἐντολῶν αὐτοῦ. ὕοχ αὐτοῦ ἴπ γεῖουιθιις ΠΡ τὶς 

ποῦ Ἰοβιΐασ, 

ὁ ἘΔ μουϊπάς ὈΓ 58ογ ἰοχίιβ. γυϊσαίιις χαὶ τοῖς 

ἐγγύς. Ἀδρ. βεσαηᾶιι5 χαὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς, πεὸ ἀτι- 
Ῥππι ααϊῃ Δ αἰσαῖα ἀπιοῖον. ἴἴὰ Ἰοσοῦτε, διατιπν ΔΙξς, 

: προ κα Ε τ ἀοθ ἊΝΣ [ΠῚ 
ῬΙΠΟΣ  πλτιπ 511 (Ἰβ απ ἴαΡ ἃ 116 ἀἸΒΟΡῚ Π]Π15,. ἀϊατ16 Δ 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΆΟΝΙ. 

Ν ἊΝ Α ΄ - ᾿ “Ὁ {πὶ Ὁ 

προδιηγούμενος τὴν μεγάλην χαὶ ἔνδοξον τῆς φι- 

λανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ χάριν, τίσι χαὶ ποταποῖς 

συνεῖναι ἡμᾶς δεῖ, ἐν τῷ εἰπεῖν Αὐτὸς γάρ ἐστιν 
ς ἰδ λον ΠΥ: 7, Ἐπ" ͵ Α ἫΣ τὶ 

ἢ εἰρήνη ἡμῶν, ὃ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἔν, χαι τὸ 

μεσότοιλον τοῦ φραγμοῦ λύσας. τὴν ἔθ ἐν τ' μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τ ἧ Στ Φ ΝΕῸΣ ϑ δ; βδκεν οι ἐπὶ ΡΒ 
σαρχὶ αὑτοῦ - τὸν νόμον τῶν " ἐντολῶν ἐν δόγμασι 
Ἐι «αὶ [ἢ Ἁ ΝΗ , τὰ αι “ «“ χαταργήςας, ἵνα τοὺς δύο χτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα 

ΥΩ ΝΣ Ξ Σ 
χαινὸν ἄνθρωπον, ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποχαταλ- 

πα τυ τ ξέννῖς 
λάξη τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ 

τοῦ σταυροῦ, ἀποχτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. Καὶ 
Ξεσ α οχτ ον Ὁ τα ἤσθρνε, Ἢ 
ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μαχρὰν, χαὶ 

ἔχομεν τὴν προσ- 
Α ς 5 [ ΕῚ ΣΟ Α δὰ ΝΥ Ἀ αγωγὴν οἵ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν 

΄ ΕΣ ΓΥ " 

Πατέρα. Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι χαὶ πάροιχοι, 
. πδον “- - “- -" ἀλλ᾽ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων, χαὶ οἰκεῖοι τοῦ 

Θεοῦ, ἐποιχοδομηθέντες 

ΕΣ ΡΨ 5. ΜΑΡὲ τ γον ᾽ - εἰρήνην “ τοῖς ἐγγύς " ὅτι δι᾽ αὐτοῦ 

ΓΟ 
μα ἤπήδι- 

πὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀπο- 
ὰ 5 στόλων χαὶ προφητῶν, ὄντος ἀχρογωνιαίου αὐτοῦ 

Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογου- 
᾿΄ ΜΈ ΕΣ ᾿ τ » ἣν “ 

μένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ, ἵνα οὕτως ἐν μὲν 
τῇ ἢ ἐξ Ἑ τοῦ ττε 
τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου συμφυτευθέντες τῷ Χρι- 

στῷ, χαὶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Πνεύματος βαπτι- 
, ἣ , τ ΣΝ 1 

σθέντες, χαὶ γεννηθέντες ἄνωθεν τὸν ἔσω ἄνθρωπον 

ἐν τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὺς, ἐποιχοδομηθέντες ἐπὶ 

τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων χαὶ προφητῶν, οὕτως 
ΕΣ τῇ τ ἐς 
ἄξιοι γενώμεθα βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 

πρεί οταν Χο ι ΠΡῚ ἘΣ ᾿ τ Ἐς 
μονογενοῦς ΥἹἱοῦ τοῦ Θεοῦ, χαὶ χαταξιωθῶμεν τῆς 
ἘΞ ΤΟΝ δϑεκε. ἣν δ᾽ ἀπὸ λοῖ ὦ Αὐδαν τοῦς. 
μεγάλης δωρεᾶς, ἣν ὃ ἀπόστολος “ παραδέδωχεν, 

᾿ ἣν : ᾿ : 
εἰπών" ὅτι “Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν 

ΝΟ σε - 

ἐνεδύσασθε. Οὐχ ἔνι “Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτο- 

νὴ 
ὃ 

χαι 

χαὶ ἀχροδυστία, βάρδαρος, Σκχύθης, δοῦλος, 

ἐλεύθερος - ἀλλὰ πάντα χαὶ ἐν πᾶσι Χριστός. 

» Ξ ι 
Ἀναγχαῖον γὰρ χαὶ ἀχόλουθον, τὸν γεννηθέντα 

αν 3-ΡῬ ΘΑ ΄ ΕΛ σ ᾿ 2: χαὶ ἐνδύσασθαι - μόνον ἐὰν, ὥσπερ ἣ σανὶς ἐξ 
τ ΗΑ 

ὅὁποιασδήποτε ὕλης οὖσα, ἀποθεμένη τὸ ἀνώμαλον, 

χαὶ ἀποξυσθεῖσα τὸ τραχὺ, οὕτως ἐνδύεται τὴν γρα- 
ἘΞ , ἐς ᾿ ἐς 

φὴν τῆς εἰκόνος τοῦ βασιλέως“ καὶ τότε οὐχ ἐν τῇ 
ΨΡ μ -Ὁ Ἀν , ᾿ “- Μ᾿ 

τοῦ ξύλου, ἢ χρυσοῦ, ἢ ἀργύρου διαφορᾷ γνωρίζε-- 
᾿ ἐξ δ ἘΣ ττξ, 

ταί τις διαφορὰ τῆς εἰκόνος" ἐν δὲ τῇ ἀχριδεία τῆς 

διαοιότητος πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, μετ᾽ ἐπιμελείας πολ- 

λῆς κατ᾽ ἐπιστήμην ἀξιολόγως χατορθωθεῖσα, χρύ- 
ἀγορεςς 4 ἘΡΡΤΕΣ 

πτει μὲν τὴν διαφορὰν τῆς ὕλης, κἂν πολλῷ τῷ μέ- 
ν ΄, Χ Α Α ΝΡ «ες Ὁ Ν -» 

σῳ διειστήχει, πρὸς ὃὲ τὴν δόξαν ἑαυτῆς τοὺς δρῶν- 

τας ἐπάγεται, καὶ γίνεται ἐντιμαοτέρα πάσης ἀρχῆς 
ν 2 ΣΝ εν νερ υ; ΠΝΕ- απ τα 

χαὶ ἐξουσίας" οὕτω χαὶ ὃ βαπτιζόμενος, εἴτε Ἰουδαῖος, 

ἄπο πρὸς τὸν θεόν. ἄρα. 

ἀ ψείεγος ἄυο ΠΡγὶ παρέδωχεν. Μοχ 61 ἐνεδύσασθε. 

ἐν Χριστῷ δὲ νῦν Ἰησοῦ οὖχ ἕνι. Αἴ Μί55. ποβίσὶ αἱ ἴῃ 

Ἄσοπίοχει, ΑἸΙΖααπΐο γοϑὲ ἄϊιο Νῖβς, ἀλλὰ τὰ πάντα, 



ΕῈ ΒΑΡΤΙΒΝΜΟῸ ΠΕᾺΝῚ 1. 

εἴτε Ἕλλην, εἴτε ἄρσεν, εἴτε θῆλυ, εἴτε δοῦλος, εἴτε 
ἐλεύθερος, εἴτε Σχύθης, εἴτε βάρβαρος, εἴτε ἄλλος 

ἐν οἵχδήποτε διαφορᾷ γένους ὀνομαζόμενος, ἐν τῷ 

5 αἵματι τοῦ Χριστοῦ ἀπεχδυσάμενος τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, διὰ δὲ τῆς ὃδὲ- 

δασχαλίας αὐτοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἐνδυσάμενος τὸν 

νέον τὸν χατὰ Θεὸν χτισθέντα ἐν διχαιοσύνη χαὶ 

δοιότητι τῆς ἀληθείας, τὸν ἀναχαινούμενον εἰς 

ἐπίγνωσιν χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος αὐτὸν, ἄξιος 

"γένηται χαταντῆσαι εἰς τὴν εὐδοχίαν τοῦ Θεοῦ, 

ἣν ὃ ἀπόστολος παρέδωχεν εἰπών - Οἴδαμεν γὰρ, 
ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγα- 
θὸν, τοῖς χατὰ πρόθεσιν χλητοῖς οὖσιν. Ὅτι οὖς 
προέγνω, καὶ προώρισε συμιμόρφους τῆς εἰχόνος τοῦ 
Υἱοῦ αὑτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοχον ἐν πολ- 

λοῖς ἀδελφοῖς. 

Τότε γὰρ ὡς Υἱὸν Θεοῦ ἐνδυσάμενος, χαταξιοῦται 
τοῦ τελείου βαθμοῦ, χαὶ βαπτίζετα: εἰς τὸ ὄνομα 
τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

χατὰ τὴν τοῦ ᾿Ιωάννου μαρτυρίαν διδόντος ἐξουσίαν 

τέχνα Θεοῦ γενέσθαι, Θεοῦ τοῦ λέγοντος " ᾿Εξέλθετε 
ἐχ μέσου αὐτῶν, χαὶ ἀφορίσθητε, χαὶ ἀχαθάρτου μ ᾽ φ' ; 

. 2 ΟὟ δὲν ὧν Δ ε - ΑΥ̓́ Υ̓ μὴ ἅπτεσθε - χἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, χαὶ ἔσομαι 
ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς, καὶ 

θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χάριτι αὐτοῦ ᾽ θ» χαρ τ Ρ Ρ' »" τῷ. “ΕΣ δ, 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ μονογενοῦς 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, Ἔν ᾧ οὔτε περιτομή 
τι“ ἰσχύει, οὔτε ἀκροδυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγά- 

πῆς ἐνεργουμένη, χαθὼς γέγραπται" δι᾽ ἧς εὐόδως 

ἥμῖν χατορθοῦται τὸ ἐπενεχθὲν συνημμένως τῷ πα- 

ραγγέλματι τοῦ βαπτίσματος παρὰ τοῦ αὐτοῦ Κυρίου 
λον ἥω ΥΩ Ὁ ὧν δεν ᾳ 

ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ εἰπόντος, Διδάσχοντες αὐτοὺς 

τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν " ὧν τὴν τήρησιν 

ἀπόδειξιν εἶναι τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης αὐτὸς ὁ Κύ- 

ρίος ὡρίσατο, εἰπών “᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντο- 
λάς χου ἃ τηρήσατε’ χαὶ πάλιν, Ὁ ἔχων τὰς ἐντο- 

λάς μου, χαὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐχεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν το ᾽ ἢ 
Ἕ δ ᾿ ἦν ’ὔ μ᾿ - ν , 

με΄ καὶ πάλιν, ᾿Εάν τίς με ἀγαπᾷ, τὸν λόγον μου 
τηρήσει, χαὶ ὃ Πατήρ' μου ἀγαπήσει αὐτόν. Καὶ 

σφοδρότερον χαὶ δυσωπητιχώτερον φησί" Μείνατε 
» "Ὁ ὰ ᾿ “Ὁ ὲ - ἜΣ τὰ “ἐγ τ λ ἴ, ᾿ ἊΝ 

ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῆ. ᾿Εὰν τὰς ἐντολάς μου τηρή- 
- ΕῚ Ὁ , δ δι }} σητε; μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπη μου, χαθὼς χἀγὼ τὰς 
- ᾿ , Ὁ ἐντολὰς τοῦ Πατρός μου τετήρηχα, χαὶ μένω αὐτοῦ 

ἐν τῇ ἀγάπῃ. Εἰ δὲ τῆς μὲν ἀγάπης ἀναγκαία ἀπό- 
δειξις ἣ τήρησις τῶν ἐντολῶν, φόθος δὲ σφοδρότε-- Π ᾽ Ῥθρ Ν πρέν 
ρος) ὅτι χωρὶς ἀγάπης καὶ ἢ τῶν ἐνδόξων “ χαρι- 

4 Ἄδερ. ῬὈτίπιιϑ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ. 

» 1 πι5 Μϑ5. γίνεται. 

« ΠΙυὰ ἰσχύει: «ἀαϊειπν οοὲ οχ νοίογιθες ΠΡ εῖς, 

ο πιά για ἐοεαογ ἰδ Σ οἵ 650 γτϑοίρίαπι σὸς, 
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5[Δ Π 1101, δῖο. οὐἴαπι οὶ θαρείζαξιν, ον ΤΠ δριβ, 
βίνθ Οὐάθοιιβ, βῖνθ Π|ὰ8, δῖ νὸ [υη Πᾶ, 51 γ6 5 ΓΝ τ5, 

ϑῖνδ 1061}, βῖνο ϑουίῃα, βῖνθ ῬαγΠαΓΊΙ5, δῖνθ ἀΠ1π|5. 

4υΐν 15 ΘΧ «δου πη] ΚΘ ΠΟΙ5. ΟΠ το πιὰ ΠΟΠΊΘ ἢ 

ἀἀορει5,, ΟἸΠῚ 561}6} ΠΟΙ ΠΟ ΠῚ ψοίογο ΠῚ ΟΠ 

ΔΟΓ λι15. 5115. ἴπ βαπσαΐπο ΟΠ γῖσιὶ δχυοεῖς, δὲ ἴπ 

ϑριγτα. βαποίο μοῦ {ΠΠΠππ|5 ἀοοιγίπαπι ἱπά ποῦ 

ΠΟντῖΠ, ΟΓΘΑ ΠῚ σοι πάιιη Πϑυ πὶ ἴῃ }|511π|ὰ αἵ-- 
4116 δα ποιταῖο νου τα εἶδ, γοποναίιπη δ ἀρηϊεῖο- 

Β ΠΟΠῚ 5θοι πα μπὶ πη σῖ πο ΠῚ (ΟΠ ΤΟΥ 5 δαὶ, ἀἴσπις 

γϑάάαξαν, τ ρον πραῦ δὰ Τ)6ῖ μ]δοίτιιπι ἃ}» Αρο- 
5[010 ἢΐδ ΘΧΡΙ Θ5511ΠῚ γΘΡΒΪ5 : οι ογῖπτι, ἡιιοαὶ Ποπι.8. “8. 
εἰ ρσοπιῖϑιις Τλϑίινι οπιπῖα σοορογατείμν ἱπ Ρὸ- 
ταεπι, ἐδ ἡτιὶ ΣΘοιισιάπιπι ρτοροδίζιεπι υοσαῖὶ σιιτι. 

απι σιος ργαΞοὶνῖϊ, οἱ ρτιϑ ἀδοιἱπανῖ σοπ ογπιος 

υΠετὶ ἱπιαρίτεὶς ΕἸ ΠῚ σιεῖ, μεξ οἷξ ἴρσθ ργϊπι ρος 
ἐπι τα ἰς {γαϊτίνιες. 

πη. Ταηο Θη]πὶ ἥιιαϑὶ ἘΠῚ Το ἱπάτιει5, ἢὲ 

ἀἴσπαβ σγαθιι ρογίδοϊο, θα ρΕΖαϊιγιιο ἱπ ΠΟΠΊΘΙΙ 
Ῥαιγὶ5. ἰρϑίιι Πουηΐπὶ ποσί 1651 ΟΠ ϑεὶ, 4{ἱ 

530. 

Ζιχία Τολππῖβ τοϑεἰπηοη πα πὶ οάπιὶ ροϊοϑίαϊοπι (16- ὕοαι τ. 

ἀτε, αὶ Τηοἱ ἤδμλι5 ΠΕ], Τ) οὶ, ἱπαιιαπὰ, αὶ ἀἰοῖτ : 

Ἐσίο δ πιθάϊο θογιιπι, εἰ σοραγαπιῖγι, οἱ ἱπι-- Επα. δ 5υι. 

Ὁ τοῦς ἔπι μαίγοτη, δὲ σο5 οί εἰς τηϊλεὶ ἐπὶ Πίος 
δὲ Πίϊας, αἰοῖ! 1)οπιΐπιις οπιπιίροίοπα, ῬῸΥ στὰ- 

τᾶ τ ̓ρϑῖιι5 ΤΟΠΉΪΠΙ ΠΟΒΕΓῚ 7οσιι ΟΠ Ἶσε πη! σθη εἰ 
ἘΠῚῚ Ποῖ υἱνθπεῖβ, πὶ Ζιιο ποηιιὸ οἰγομηιοίδῖο αἰϊ-- Θαί. 5. ἃς 

γιεϊά σαἰοῖ, ποι ρῥγιθριἑμπι, σα ἢάδς σι 

ΡῈΡ ἐπαγι(αΐεπι ορθταΐτι", ατὶ βου ρίπι οσῖ ; Ροὸῖ 
4ππ|ᾶπὶ ΠΟΡῚ5. ῬΓΌΒρΡΟΓα σϑάϊε 4 φαοά ἃ} ἴρϑο Πο- 
ἸηΐΪΠῸ ΠΟΒΕῸ 1651 ΟΠ ΓΙδέο σΟ ΠΕ ΠΘητοΙ" οἵιπὶ Βαρεϊ- 

17. ε8. Ἵ 

οἱ “43: ὅον.δ. 

5Π|8 [15 ῬγΟΘρίο ἀρΡρΟβ [ΠῚ δῖ, τὶ αἰχῖς : 120- 2ΠεεεΝ, χ8, 
δοπίθ5 605 56ΥΡΩΓΘ οπιπία “ιθοιππητθ πιαπιανὶ 

φονῖς : ΠΌΟΓΙΙΠῚ ΟΡσθυν [ΟΠ Θ ΠῚ ΡΠΕΠΊΘΠ ΠῚ ΠῸ- 

Ὁ 3ἴγ5 ἴῃ 56. αἰ] θο ΟΠ]5. 6556. ἀθοϊαγανῖς ΤΟμηΐΠιι5 

ἴρ56, εἶ νου ῖ5 : δὲ εἰἰϊρίεἰς πιὸ, πιαπάκία πιθα 
ϑογναῖε; οἱ σασθαι : μὲ παδοι πιαπάαία πιθα 

δὲ ξογναί θα, {6 δ5ὶ ψιιὶ αἰ ἶσὶξ πὸ; δὲ ἰϊουιιηι : 

δὲ φιιὶς εἰ ας τα, σοσππόποπε πεθιίμι δοσρανῖξ, οἵ 
αι πιθιις εἰἰ ἴσθι δπι. Οὐϊηδιία πη νϑθιηθη-- 

εἴτι5. ἃ το αὐ μδυβιιαἀθηάιιπ οἰ Πσαοίογο αἷΐ : 
Ἤαποιο ἐπὶ εἰϊϊδοιίοπο τιθα. δὲ ργιϑοορία πιθα 56 γ- σαν ιδιο. 
νανεγι εἰς, πιαπολίἰς ἐπὶ εἰϊϊδοίζοτιΘ πιθα, οἱοιῖ 

εἰ ἐρὸ Ῥαϊγὶς πιοὶ ργιοορία ςογνανῖ, δὲ πιάγιθὸ 

ἐπι 6} ιι5 αἰϊοοίίοπο. Οὐοά 51 «δου οἢΐθ. πθοοϑβα- 

τα του οαῖο ορβογναῖο ὁδὲ πηαπάαϊογιιμη, {Ππιὰ 

ἃ ἙαΙε τηρήστετε, σογναδίεῖς. Ἀορ. Ξοσαπᾶιι5 τηρήσατε, 

ὁ 5ῖο νεΐογος ἄπο Ἰἰργὶ. ἘΦΙῸ χαρισμίτων ἀνωτάτω. 
Αποΐου οὐπη ποῖ ἴοησο ἴα βου ρϑῖς, χαὶ ἡ τελεισποιὸς 

59. 

20. 
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ἥ τ4. 
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18 ΑΡΡΕΝΌΙΧΝ ΟΡΕΕΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΔΟΝΙ. 

επποπάτιη να] 6 δϑὶ, {πο δὶπο ἀϊθοιίοπθ, οαπὶ Ε 

ΘΧΤ ΠΟΥ. ἀΟΠΟΙΊΙΠ , 5ΠρΡΘΓΠΑΓΙΠΊΠ6. ψιγία- 

ἔπη, δὲ ἰρϑίπβ Π δὶ βιαπιηια οἰ Ποδοῖα, πηαπάδταμη- 

46 ἴρϑιιμη υοά ρονἔδοϊοβ γθ αἴ, ΠῚ 81] ργοβιησ, 
οαπῃ Ῥαι]5 ἀροβίο]τιβ 48] πὶ ΟΠ γῖδίο Ἰο ιιΘ θα, 
ἀϊοαι : δὲ ἐπιριεῖς ποπεΐπιιπι ἰοηιατ οἱ ἀπρϑίογιιπι, 

εοἰιατιἐαξΐοπι αἰΐοπι τπιοπ παϑθαπι, ασέιις σιεπὶ (5 
σοπαπ5, αἰ ογ πιϑαΐμτη. τἱππῖθπς. Εἰ οἱ μαϑόϑαπι 

ῥγορ ιοιϊαπι., δὲ πιονθγὶπι τη γδίουϊα οπιπία,, οἰ 

οπιποῖτὶ οἱ τ απι : οἱ οἱ Ππαῦϑαπι οπιπθηι Πάδπι, 

ἐξα εἰ πποτιῖθς ἐγαπιδίθγαηι. οἰατγιζαΐθηι ΦΟΙῸ τιθπ 
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ἤανοαπι, τιϊεὶϊ σιπι. Ετ οἱ αἰδισιϑιίογο ἐπὶ οἶος ἮΝ 

Ῥαιιφεγιεπι οπιτος  αοιείταϊος πιθας, δἰ οἱ ἱγα- 

εἰϊάονῸ σοτριις πεϑῖιπὶ, τι σοταδιταν, οἠατγί[αἴδηι 

οΙῸ πονὶ παύθαπι, τι εἰ σαρὶο τε αἰὶς : ααοὰ 

ἀὐθιτνον ἃ Αροβίοϊίο ἀθῆπιενθ [αῖσϑθ ἀϊοιπιμη, 

ΠΙΘΠΊΟΥῚ ν᾽ ἀο! σοὶ Τομαϊπὶ ἀἸσθπεβ : ἤ]ωὶ συό- 
ἐποπι ἐπ {πα αἰδ, αἰϊοσοπίος, Π)οπεῖτιο, ])οπιΐτιο, 

πότπθ ἐπ ποιπῖπθ ἵπι0 ΡΓορπεῖϊανίπειι5, δὲ τπ 

γιοπεῖνιθ {0 αιδπιοτιῖα δ] οί πες, δὲ ἵπὶ ποηλῖτιο 

{πο οἰγίπεος ταιἶξας ξδοϊπιιις, οἱ σοιπθάϊηιι5 οο- 
ταπι ἴδ, εἰ δἰδίπιιδ., δἰ πόππθ πὶ ρῥἰ αἰεὶς τιο- 

σἰγὶς ἀοοιϊειὶ 9. δὲ γεβροπάθε ᾿ρβὶ5 : διιεπιφιίαπι 
πονὶ τυο5. Πιδοθαϊίο αὶ πιθ, ορογατγὶϊ ἐπὶ αιὶς. 

“ἢ, Οὐάγο τηληἰ [ϑϑιμπ πὶ δὲ οἵ ονϊθπβ, πῶς Β 

εἴἴνα σμανιταΐθπι, ΘΠ Πη5ὶ Ρυθοθρία δὲ 75} ΠΠ|πὰ-- 
τόπο. ἤαπι, ουβιο Ἰατὰγ 6 τηαπήαϊαᾳ Ποιηϊπὶ 

δὲ Ἑπανιϑιμαΐα ππᾶσπα ΘΔ πΠ, ΡΓῸ ἱπΠΙ 4 δεῖς 

ΘΡονΊΡιις. Παθοτὶ ; ΠΟη ΘΧ ΡΓΟΡΡΙα γϑτοπθ οΠὰ- 

Εἰβιμα τα πὶ Οἵ Π 511 ΠΟ Δ ]ΟΠιιπΠ), 564 ὃχ ΡΡΟροβίο 
δοτιιπι, «αἰ ᾿ῖ5 αταπῖὰν ἃ ΡΥΌΡΙΙα5. νο]ιπίαϊοϑ, 
ἀϊοοπῖθ Ἀροβίοϊο, πιιηο 4υϊάθπι, Εἰ ςεϊπιατ ζει 

ιδϑίιτι 8556 ριθίαΐοια, πὰπο νοῦο, Ομίάαηι 

᾿φιίάδηι ργορίον ἐπινϊάϊαπι δὲ σοτιοπιϊοτιθπι., ἡτεῖ- 

εἰανα ατιίοηι οἱ ρτορίοτ ϑόπιαπα υοϊιτιαίοπι (λεεῖ-- 
σίπιπι ργιϑαϊεαπί: φιΐάκπε αἰιΐοη δα σοτ θπίϊοτιθ 

Οἰεϊϑίιιι αππιπίϊαπί, ποτὶ ριιγα, δυϊσιϊηπ γος 

σμάτων, χαὶ ἣ τῶν ἀνωτάτω δυνάμεων,, χαὶ αὐτῶς 
- , ς » ς ᾿ . 

τῆς πίστεως ἣ ἀχροτάτη ἐνέργεια, χαὶ ἣ τελειοποιὸς 
ΕΥΣΕΩΣΣ ἘΠΆΣ τατ ας ας τς οἷ ἐπ ρηαθελ αα  υ: 
ἐντολὴ ἀνωφελής " αὐτοῦ τοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦντος 

᾿ ἔξ , ΞῈΣ ἕν Ἐς ΞΟ 
Παύλου τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος - ᾿Βὰν ταῖς γλώσ- 

ἘΠ πε Αδονι τ πλὰ ἐρατὴ δερῦμον ΤῸ 
σαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ χαὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγά- 

᾽2ι Α Υ̓ , ᾿ τὰ - ᾿ ΄ 

πὴν δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλχὸς ἠχῶν, ἢ χύμδαλον 
5 2 Γι λ ς5.Ὰ » Ω ΝῚ 9 ὦ }} ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, χαὶ εἰδῶ τὰ 

μυστήρια πάντα, χαὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν - χαὶ ἐὰν 
“- Ἁ ᾿ 

ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγά- Δ ῃ ᾽ ἐν ᾽ Ύ 
πλλα τ τυΣ ἘῸΝ ΕῚ ΠΆΛΕ ἢ , , πὴν δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἶμι. Καὶ ἐὰν Ψωμίσω πάντα 

᾿ς - τ - 

τὰ ὑπάρχοντά μου, χαὶ ἐὰν παραδῷ τὸ σῶμά μου 
ἢ ᾿ ὁὐ σίὴν εἷς ἐπα πε ΚΣ ἐπέττς 
ἵνα δ χαυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὦφε- 

λοῦμαι ἅπερ λογίζομαι αὐτὸν εἰρηκέναι δριστιχῶς, 

μεμνημένον τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι Πολλοὶ ἐλεύ- 

ονται ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρα; λέγοντες; Κύρις; Κύριε σονται ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, 
τρεῖς τατος ἐν ᾿ το ρα  τλων 

οὗ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, χαὶ τῷ σῷ ὀνό- 
αἰ ΚΑ ΤῈ ΑΕ. απ ΑΝ τὐλτ ν το τον Ξ 

ματι δαιμόνια ἐξεδάλομεν, χαὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυ- 
; τις, κα ῃ ΡΥ, ΑΥ τὰ , 

νάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν, χαὶ ἐφάγομεν ἐνώπιόν 
͵ ΞΕΥΜΞ τ 

σου, χαὶ ἐπίομεν, χαὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδί- 
τὰν Ἁ ΕἸ ,ὔ » - Ν᾿ Υ̓ 

δαξας ; χαὶ ἀποχρίνεται αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἔγνων 
ειρντς τ ΝΕ ες 

ὑμᾶς. Ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἐργάται τῆς ἀνο- 
, 

μίας. 

Ὡς δὲ) Ἡδγνε  εἰεκ ῥέξειν ας ,ἀδεῳν Αἰ ος 
Ὡς δῆλον χαὶ ἀναντίῤῥητον εἶναι, ὅτι χωρὶς 

ἀγάπης, κἂν γένηται τὰ προστάγματα χαὶ τὰ δι- 
͵ ἢ εξ 5 γν τ ; 

χαιώματα, χαὶ φυλαχθῶσιν αἱ ἐντολαὶ τοῦ Κυρίου, 
Ἁ 1} , Ὁ “- 

χαὶ τὰ μεγάλα χαρίσματα ἐνεργηθῇ, ἀνομίας ἔργα 
; τε: ΤΊΝΑΣ 

λογισθήσεται" οὐ τῷ ἰδίῳ λόγῳ τῶν ἢ χαρισμάτων 
Ὑ ΚΣ ; Ἔ ᾿ς ἐπ ροβο 

χαὶ τῶν διχαιωμάτων, ἀλλὰ τῷ σχοπῷ τῶν τούτοις 
’ ἈΝ Δ νὰ ,ὔ Ὁ - 

χρωμένων πρὸς τὰ ἴδια θελήματα, τοῦ ἀποστόλου 
΄ Α δ 

λέγοντος, ποτὲ μὲν, Νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν 
“Ὁ ΜΠ 

εὐσέδειαν, ποτὲ δὲ, Τινὲς μὲν διὰ φθόνον χαὶ ἔριν, 
ν. (ἢ 

τινὲς “ δὲ χαὶ δι᾿ εὐδοχίαν τὸν Χριστὸν χηρύσσουσιν, 

οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν χαταγγέλλουσιν, οὐχ 

ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου " 

χαὶ ἀλλαχοῦ, Οὐ γάρ ἐσμεν, φησὶν, ὡς οἵ πολλοὶ, 

56 αὔῇιοιϊοποια ααἀάογα υἱπιοιεϊὶς πιοὶς ; οἴ 1101, α καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν ἀπαρ- 
«οἷοι οπίπι διιπεῖ5, ἸΠ 411, δέομε πα, αἀπ{16- 

γαπιῖος ϑογϑιιπὶ 1) οὶ. ἈῸ ΤΌΓΒιι5. ΡΘΡ ΠΟ ΠΟΠΘΙῚ 

ἀἰχιε: Δεψπε πῖπι τη τέαπα, ἐπι Σογπιοτιθ ααπῖα- 
ἰαιϊοτιῖς {πεῖς ΟΥΒα Ὅο 5, δἱοιι βοὶϊδ, πϑῆμδ ἐπ 

Ργιθίοχίι ἀναγί, [δος ἰδειὶ δῖ : πιθητι6 ψι- 
γέπίες αὖ ἰιοπεϊτεῖδιις σἰοτγίαπι, πεῴιιο ἃ υοὶς, 
πιθήμθ αὖ αἰϊὶδ; οιπὶ μοσδθπι5 ΟΤΟΤὶ ὁ556 τι 

ἐντολή, τεβρεχῖϑδε υἱδοῖατν δα ἢ] Ια Γαΐ 19,21, δὲ 
αἷς μεν ἔδοιϊιις ἐ55ε, ὑπό, νεπάδ σιμα παδες, εἰ ἦα 

νΡαιρεγίνιις. σατο ἀπ τατὶ νἰχ ροΐοβὲ φαῖπ Ηἰς ἴπτε]- 

Ἰῖρσι ἀθθοαν ρυτοοορίαπι γοϊαπίατια ραπρογίαιϊς. 

3 ὕπις Νῇῆς. χαυθήσωμαι, ἘΔΙΕῚ χαυθήσομαι. Νξο τὰ 

νητιχῶς φησιν " Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ χολαχείας 

ἐγενήθημεν πρὸς ὑμᾶς, χαθὼς οἴδατε, οὔτε προφάσει 
»" ἘΝ , 

ν᾿ , πλεονεξίας, Θεὸς μάρτυς " οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώ- 

πων δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν, οὔτε ἀπ᾽ ἄλλων - δυ- 

νάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι. Διὰ 

δ 

δὲ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων δείχνυται σαφῶς τὲ 
ΕΝ -“ τῷ ἘΣ - , Ὁ ΤᾺ δίκαιον τῆς τοῦ Κυρίου ἀποχρίσεως, εἰπόντος, Απο- 

πιο μοβὲ ἄπο ΜϑΞ5. πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν 
ρα, λέγοντ᾽ 

Β γρίογοβ ἄπο Π|Ρτὶ τῶν τε. 

«Τόίαπι ΠΠπᾶ, τινὲς δὲ χαὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν 

χηούσσουσιν, ποη ᾿πνοηΐπηις ἴῃ ποκέγιὶς τοϊογίθιις ΠΡ τὶς. 



ὈΕῈ ΒΑΡΤΙΒΜΟ Π|ΕΠ 1. 

χωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἐργάται τῆς ἀνομίας, ἐν τῷ διὰ 

τῶν τοῦ Θεοῦ χαρισμάτων τὰ ἴδια θελήματα πρα- 

ἡματεύεσθαι, ὡς εἴ τις τοῖς 

σχευάσμασιν ἰδίοις, πρὸς θεραπείαν παθῶν γενομέ-- 

νοις, χαὶ πρὸς ἐπιμέλειαν ὑγείας τε χαὶ σωτηρίας, 

ἰατρικοῖς σχεύεσί τε χαὶ 

, ΡῈ ᾿ . ΣώΣ , 
χρήσαιτο πρὸς φόνον, χαὶ μὴ τὸ τοῦ ἀποστόλου πα- ὃ 

ράγγελμα “ φυλάσσειν, εἰπόντος " Εἴτε ἐσθίετε, εἴτε 
πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖ- 

τε. Παντὶ οὖν λόγῳ ἀναγκαία ἣ ἐπιμέλεια τοῦ ἔσω 
ἀνθρώπου, ὡς ἀμετεώριστον εἶναι τὸν νοῦν, καὶ 
ὥσπερ προσηνῶσθαι τῷ σχοπῷ τῆς τοῦ Θεοῦ δό- 
ξης, ἵνα φυλάσσοντες τὸ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου εἰ- 
πόντος, Ποιήσατε τὸ δένδρον χαλὸν, καὶ τὸν χαρπὸν 

αὐτοῦ χαλόν" καὶ πάλιν, Φαρισαῖε τυφλὲ, καθάρισον 

πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, χαὶ τότε τὸ ἐχτὸς αὖ- 
τοῦ ἔσται καθαρὸν ὅλον " ἐχ περισσεύματος χαρδίας 

ἀγαθῆς χαρποφορῶμεν, ὃ μὲν ἑχατὸν, ὃ δὲ ἑξήχον- ΒΕ 

τα, ὃ δὲ τριάκοντα. εἴτε δι᾿ ἔργων, εἴτε διὰ λόγων εἰς 
»᾽Νἦ, Ὁ - κ - "Ὁ "" "»- , 

δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, φυλάσσοντες 

πανταχοῦ τὸ ἄλυπον τῷ ἁγίῳ Πνεύματι" χαὶ οὕτως 

φύγωμεν τὸ χρίμα τοῦ αὐτοῦ Κυρίου εἰπόντος" Οὐαὶ 
ὑμῖν, ὅτι ὅμοιοί ἐστε τάφοις χεχονιαμένοις, οἵτινες 

ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 
" ᾿ -Ὁ- 

ὀστέων νεχρῶν, χαὶ πάσης ἀχαθαρσίας" οὕτω χαὶ 

ὑμεῖς, ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίχαιοι, 
" δὲ Ἷ .« Ψ, { Ὁ "Ὁ , 

ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποχρίσεως ᾿ καὶ ἀνομίας. 

Διόπερ πρὸ μὲν βαπτίσματος μαθητευθῆναι χρὴ, 

919 

Ομγισιὶ ἀροσιοἰϊ. Ἐκ Οἷα ἀαΐοιν ἃς 5: π}}Π}] 5 ἀροτ- 

τὸ οδιοπ ταν Τομιϊηὶ υβίατη 6556 ΓΟΘρΟΠΒΙΟ ΠΟΙ, 

ἀϊοοπιῖς : Πισοράϊί6 α πιὸ, ορογαγίϊ ἱπὶφιιίιαις, 

αιοὰ μου Ποῖ ἀοπα νου μίδι! νθϑιγᾶ ΘΟΠΘ.Π 1115, 

τὰ] πᾺ πὶ 5 {5 δὲ τπηθάοῖβ Ἰπβι γα πη  Πε15, οἱ Ρ- 

οὐ] αν τι5. οοπαά πιο πεῖ5, {πιο ἃ πιου σι τπ6- 

ἀοἴαπι οἱ αὐ ϑαῃίται5. σα ατἰδάιιθ οαγᾶπι ΘΟὨΓΘοἱἃ 

οἷπῖ, αἴαταν δα ἱπιουίταπα, δὲ ΠΠπἃ ΑΡΟΒΙΟΙ ργῶ- 

οορίμπι ΠΟῚ βϑουνα 5, ααΐ ἀϊοῖς : δὲνδ πιατιια-- τ. ον. 

εἰς, σἶνο δἰ δίς, οἷν φαϊά {αοϊεῖς, οπιπῖα ἐπ α[ο-" 

τίαπι Το ζαοῖίο. Οὐιπῖπο ἰσίταν Πομν  πἰδ Ἰπτο νηὶ 

πϑορϑϑαγία δϑὶ σαγὰ, αὐ ἱπίθητα δἷὉ πη η5, δὲ νοῖας 

δὰ βοοριιπι β]ονῖα Τ)οὶ }]Πσατα, αΐ βογναπίος 

πιαπάαϊιπὶ Ποπιϊηὶ, αἰσθηιῖ5 : Κἴαοίίο ἀγΡόγθπι δαιει. 1. 

ϑοπάπι, εἰ {γιιοίτιπι 675 ϑοόπιιπὶ; οἵ [ΘΓ ΠῚ, Ἴβ ιν 

Ῥμαγῖίσθθ εθθ, μιιγσα μγίπες ἱπίογπαπι ρμοοσιεῖὶ 46. 
Ραγίεπι, οἱ ἔπιπὸ δαίογιια ἱροίτις ραγς (οἵα παιιπεῖα 

ὁγὶς ; [γταοαν οχ θοπὶ οονἶ5 αθιιπάἀαηιῖα ἴογα- 

"1115, ἅΠ1π|5. 4 αι ἄδην ΘΟ ΠΕΡ] Π}, ἃ} 15. ΨΟΙῸ δ5θχὰ- ἀγαελ, 

ΘΘοαρΡ απ, Αἰ ἴπι5. ἀπο πὶ ἐγ  σθο θ᾽ τ πὶ, σῖνθ ορθυῖ- 5: 

Ριι5, 5ῖν νου ἷβ5, δά ρ]ογίαπι [οὶ οἱ ΟΠ ϑεὶ ἱρϑίιδ, 

ὀανθηἴοβ ἀθίι6 πὸ 501 υ τππὶ Βα ΠΟ ἢ} ΘΟ γΪδιο- δρλες. ἡ. 

τητ15 ; Οἵ τὰ ΘΓ αΠγτι5. ἡ Ἰοἴ τι ὁ δά θη Το ηἷ- Β: 
πΐ, αἱ ἀἰοῖ!, ΚΖ υονῖς, φιιῖα οἰπεῖϊος ἐπιἰς σϑριιῖ- Μαιμι. χ3. 

ογὶς αἰδαϊναιϊ»., ψιιῷ γοτγὶς φιιίάομιν ἀρραγοπῖ 57:.38᾽ 

ϑρθοίοσα, ἱπίμ5 ὙὉΓῸ ρίθπα δεπὶ οκοίνιις πιογίιο- 

γιίπι, οἱ οπιτεὶ σρατγοίιία : οἷο οἱ σὸς [ογὶς ηιίάθηι 

ἀρραγειὶς ᾿ιοπιϊπῖνις ἡμδιῖ; ἱπῖιι5 ἀπίθπι ρἰθνὶ 

ἐδιϊς ἐπ γροογίδὶ οἱ ἱπιφιιξαίε. 

40. Ουδριορίον ορογίθι ἅπίο Ῥναρεἰϑινα, 115, 

ζμς.13 27 

το, 

13. 

19: 

" , ΄“ ΄ "- "-Ὁ- - . - . 5 

τὰ χωλυτιχὰ τῆς μαθητείας περιαιροῦντας πρῶτον, α {5 ἀοειιπηθπία ἱπηροάϊαηϊ, ΡΥΪ5. ΓΘΙΠΟΕ5, πὲ - 

χαὶ οὕτω πρὸς τὴν μαθητείαν ἐπιτηδείους ἑαυτοὺς 

παρασχευάζειν, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 
- , 

στοῦ δι᾿ ὑποδειγμάτων πιστωσαμένου τὴν προγενομέ- 
νην ἀπόφασιν, χαὶ πάλιν δογματιχῶς ἐπενεγχόντος" 
Οὕτω πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι τοῖς 

ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 

Καὶ πάλιν προσταχτιχῶς " Εἴ τις ἔρχεται πρός με, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, 
χαὶ ἀχολουθείτω μοι. Καὶ πάλιν δριστιχῶς" Ὃς οὐ Ρ 

λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὑτοῦ χαθ᾽ ἡμέραν, χαὶ ἀχο- 

λουθεῖ ὀπίσω μου, οὐχ ἔστι μου ἄξιος. Τούτοις καὶ τοῖς 

τοιούτοις διαπύροις λόγοις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ 

Χριστοῦ τοῦ εἰπόντος, Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς τὴν γῆν, 
χαὶ τί θέλω, εἰ ἤδη ἀνήφθη ; ἐχδήλου γενομένης τῆς 

τῶν ἁμαρτημάτων χαχίας, χαὶ " φανερουμένης τῆς 

ἃ ἘΦ Ιεῖ παοάγγελυσ, φυλάσσει». Ἀοριϊ ργίπηιβ. οἵ ἴοτ- 

ἴἰιι5 φυλάσσοι. 
« 851. νοΐογος ἄπο θυ, ἘΔΙΠ ὥσπεν δέ Οοπηθοἤβιις 

4ποάις Ῥαγιϊου!απι καὶ ἀο] ον : κε ργαίογοα σοηίγα 

»ΐ ἀοοινῖπα,, δὲ δῖε: δὰ ἀϊβοϊ ρ!ϊπαμ Ἰἀοπθοβ 

βθῖρϑοβ γθάδογθ, οἵχπὶ ΠΟ ΠΉΪΠ15 ἴ056. ΠΟβίθι" {6515 

Ονϊδίαθ ρον Θχθπηρ]α Ργοθοθάθηιθ 56 ῃ 16 ΠΕ Δ ΠῚ 
οοπἢνπιοῖ, δὲ σπιγβιιβ ἀρ πη εἶα ἴῃ ΠΠΟΥΘ ΠῚ ἰηΓογαΐ : 

δὲς οπιπὶς δὰ υοὐὶς, ιιὶ τιοτε τϑτιπίϊαϊ Οπιτε δ ιι5 Ταε.τῳ.33. 

τα μοδοϊἀοῖ, πιο μοίϊδοὶ πιδιιδ 6556 εἰἰδοίριζιις. 

ΕλπῚ ᾿τουι οἵ πὶ ἱπηρ υῖο : δὲ ψεῖς ὐϑηΐξ αὐ πιὸ, δαί, τ. 
ανποροὶ ςοπιειίρϑιιηι, οἰ [οἰϊαὶ ἐγιίσθπι διίαπι, δὲ λή. 

σϑηιιαίμτ πιθ. Ἐπ Ἰϊοσιιπὶ ἴῃ τούτη ἀθ πἰθμεῖ5 : 

Οιιὶ ποτὶ ἀσοῖρίε οὐμοθπι σιάηι “ποτ αἴθ, δὲ σθ- λαμ το. 
ιυιΐψμτ τπὲ, ποσὶ δςῖ τα ἀἰϊρπιις. Ἐκ Πῖ5. οἱ ϑἰπηὶ- 38. 

ΤΠ]ιι5 ᾿σα 15 ΒΘ ΟΠ} 115 Το μη ηΐ ποϑινὶ Τ6σιι ΟἸμῚ- 

δῖ, ἀϊοθη 5, ἤσπθηι σδπὶ πηϊδδι γι 5 ἐπι ΤΟΥΤῚ, 1ιις, τὰ ἦι 

εἰ φιϊά τοῖο, οἱ Ἴαπι ἀσοθπϑιις ὁδὶ ἢ τη ηϊ[θϑία 
ἄσπι ἢξ ρϑοσαῖουα πὶ τπα 11, νἰγ δ τι6. ΘΟσιιπι, 

οπηΐαπι Πἰρτότγαπι ἤιίοη ργὸ ὥσπερ ἰορὶς ὥστε, 

Γ(οἄῖοο5 ἄϊο χαὶ πάσης ἀνομίας, οπιπὶ ἐπίψεϊίαίε, 

Νεο ἴτα πνυΐτο ροϑὶ Ἀδρ. ἰεγεῖι5 πρὸς τὴν μάθησιν. 
» Ἐς. τογεῖτις φανερουμένης τῆς ἀλυθείας τῆς ἀρετῆς. 
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4υα αὐ ο]ουίαμη Π)οὶ οἵ ΟΠ ν ϑεῖ ἐρϑίτι γθοῖθ 56- 

ὙΠ}, ΔΓ] σοι, ἔπη ΟΡ Ι Πλ115. ὉΠ ΠΙΠῸ ἃρ ο0Π- 

3ή. Πιθηλι" ατι80. σι η1 810 Δροβίοϊο ἐϊοία : 7η{ἰϊα: 

680 Πιοπιο, σιιὶς πιὸ ἰἰδογανὶ δ ΘΟΓΡΟΤΘ πιογίϊς 

Με ιι5 " Ογαϊίας ἀρὸ 1260 μὲῖ «]65τιπι (Πγ  5ίπετπ 

28. Π)οπείπιιηι τιοσίγιηι, αὶ αἰχὶι : Πῖσ ὁδὶ ςαπϑιῖς 
γιθιις πιονὶ ἐδείαπιθη ϊ, χιιὶ ργὸ πεῖς ἐγπιπα- 

{17 ἐπὶ τη σἴοτιθηι ρϑοσαίοτιηι, ἴα αἰτοϑία το 

τή. Αροβίοίο, 75. ψφιο πανόηιις τοι θη ϊοτιθηυ ΡΘΤ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

Ἴοπι.7. 
Ὧ5. 

Διαααλ, 

2ὃ. 

(οἱ, τ. 

δαπϑιίποτι 671π|5, τ πιϊσδίοποηι ρϑοσαίΟ γι); οἱ 

τὰπὸ Δοορ πηι5. δὰ ἀππ80 θαριϊϑπια, αἰιοι δἰ π}1-- 
᾿ππιο δδὲ οὐτιοῖδ, ΤΟΥ ΕἾ5). ΘΘΡ.ΪΠαΡῶθ,. ἃ0. ΓΘ511"- 

ῬΘΟΓΟΠΪ5. ΘΧ ΤΟΥ ἐτ15 ; [ΔοΙ ΘΠ 65 ΒΟ ν ἈΠ ΘΒ 16 μὰ- 
οἴᾳ, 4185 ΑΡοβίο]τιβ 60 ἴῃ ἰοοο, τ] ἀφ Πα }πισιηο αὶ 

έν, 6. 9. θα ρΕἰβπιαῖθ ἀσῖταν, Οὐ σ παν τ, οἰαπὶ ἀἰχὶς τ ϑοίογι- 

ΤῚΣ [65 ποι ΟἸιγί δι 5 Ἔαοἰταίτι5 αὶ πον τιῖ5, [αηὶ πολὲ 

ΠΟΤῚ {17 τ ΤΟΥ 5 {1 πεΐίτα τιομ ἀοηιϊτιαίιν. Λίαλι 

4ιιοεῖ ππογίπες Κι, ρϑοσαιο πιογίμιις {μἰξ σοπιοῖ : 
4ιιοί αἰοπι υἱνῖϊ, οἷνῖε 1)6ο. Πα ἐξ τος θαϊςίἰ- 

τααΐθ, σο5 πιοτίος φιΐάθπι 6556 ροοσαῖίο, υἷνθτι- 
165 αμίθιηι 1260 ἐπ (ἰιτίςιο «}65ιι. δοπ ΕΓΒῸ γοβηθὲ 

Ρόοοαίιιην ἵπ ὉΘ5ΊγῸ ποῦ αἰὶ ΘΟΥΡ0} 6, πὶ οὐ οάϊα- 

{ἰς οἱ ἴπι σοποιιρι5οοπίϊ5. 6715, τιθήτι6 δα βοαίϊς 

πιοηιῦτα τδδίγα ἀγπιά ἐἱπιφιϊαἰὶς ρδοραῖο : 56(« 

οα]ιθοῖο τος 1260, ἰαπιφιιαπι δα ΠιοΟΥ τιἰ5 οἱνθτι-- 

165, δὲ πιοπιῦνα υϑείγα ἀγηνώ {ἰδιἰω 1260, οἴο. 

47. Ταπο Ζυϊν]5 1π ΠΟΙΛΪΠ6 ΚΡ 1115 βαποιὶ α1- 
5πι5 ἢ, 4ὰ] Ραρεζοίιν, δὲ ἄθπιιο σΘ ΠΡ ΆΓ115. τη 1]- 

ἴδ. οἵ Ἰοοιιπ δὲ ΠΊΟΙΘ5 εἴ σΟΠν]οἴοΓ 5, αὖ Βρὶ εἴτι 

ΔΗ] πίθ5, δνδάδιηι5 αἸσηὶ, 41 ἴῃς ΠΟΙΪΠ6 
ἘΠ ΡαρΕΖθηλ)", ᾿πα πιὰ Πηιβ 6. ΟΠ γ ϑειιηγ). ΝᾺ ΠῚ 
4] πίῃ. δϑῖγ διὰ πὶ Πα] Θτϊδη} Ορονθ, δἰοιι 

δαὶ. 3.57. ΔΡοϑίο! τι ἀϊχὶε - Οπίοιση τι ἵτι ( ἰγί σίιιηι δαριὶ-. 

ΘοἹ 3: ὍΣ ταῖϊ ἐςἰῖς, ΟἸιυϊοἔιτη. ἱπαιιςιῖς. Ας γαγϑιιβ : Εχιτι- 

δγιίος υδίοτοηι Πιοιπίποην οἷπι αοίΐϑιι5. σις, οἱ 

ἐγιιιονῖ 65 γιονιιη), Θτίπι, αιιὶ τϑτιον αἰ) ἱπὶ ασηῖ-- 

ἀἱογιθῖνι, 5θοιιτιάπετν, ἰπιαρίτιθηι 6715. φαΐ ογθανξ 

ἐϊζιιι Σ τινὶ τιοτπι 651, σοπα]ς οἱ Τμτρτις. Ῥοβιιιαπι 

δαῖθπὶ ᾿πΠ αἸπηι15. 161 ΕἸ] τι, 1] Θὰ ΠῚ Ροιοϑια-- 
161, αὐ Τ)61 {11 Παηλιι5, θυ θ6ι, η΄ ποηλΐπο Ρὰ- 
{5 ὈΑΡ ΕΖ πλι}",. ΡΥΘΘἸ σα πη πι6. ΠῚ Ποῖ, ααὶ 

να δοιττι ῬΥΘΟΟΡΙΣ δὲ Αἰχη, ν᾽. ἃ1Σ ργορ Ποῖα : Ομαρτγο- 
ας Ῥίον δαὶ (δ πιθαϊϊο δογιίη, οἐ σοραταπιϊπὶ, εἰϊοῖὶ 

}»  ) εἴονοβ. ἥιιο ΠΡῪῚ ἀποστόλου Παύλου. Νοχ Βοα. 

βοοιιη1π|5 χυρίου μου τοῦ. 

ς (οἀἴοο5 ποβιι βαπτίσματος ἐπισοραγισαμιένου, σοΥ- 

τρίς. ἘΠ αυϊάσπι σου ρ 1 βαη! φιιοίας, ἴῃ «υΐθιις 
Ἰορίταν ἐπισφραγισυιένας : 564. 5ἷς ἴαπιθπ, αὐ ντἰῖπιπὶ ἃ 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

ἀρετῆς τῶν εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐὖ- 

τοῦ κατορθουμένων, ἐρχόμεθα πάντως εἷς ἐπιθυμίαν 

καὶ ὁμολογίαν τῶν παρὰ τοῦ " ἀποστόλου εἰρημένων" 

Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος, τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ 

σώματος τοῦ θανάτου τούτου : Τ᾿ ὐχαριστῶ τῷ Θεῷ 

6 διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, τοῦ εἰπόντος" 

Τοῦτό μου ἐστὶ τὸ αἴμα τὸ τῆς καινῆς διαθήχης, 
τὸ πεοὶ πολλῶν ἐχχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" 

μαρτυροῦντος τοῦ ἀποστόλου ἐν τῷ εἰπεῖν, ᾿Εν ᾧ 

ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, 

τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων " καὶ τότε ἐρχόμεθα 
εἰς τὸ ἐν τῷ ὕδατι βάπτισμα, ὅπερ ἐστὶν ὁμοίωμα 

τοῦ σταυροῦ, τοῦ θανάτου, τῆς ταφῆς, τῆς ἐχ νε- 

χρῶν ἀναστάσεως - συνθήχας χατατιθέμενοι, χαὶ 

φυλάσσοντες τὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀποστόλου ἐν τῇ 

περιχοπῇ τοῦ τοιούτου βαπτίσματος “ ἐπεσφραγι- 

Ὁ σμένας, διὰ τοῦ εἰπεῖν - Εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερ- 
᾿ ΕᾺ - ΕῚ , 

θεὶς ἐκ νεχρῶν, οὐχέτ ι ἀποθνήσχει " θάνατος αὐτοῦ 
“ ,ὔ , [ , » ΄ -φζε ,ὔ - , 

οὐχέτι χυριεύει. Ὃ γάρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτία ἀπέ- 

θανεν ἐφάπαξ" ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ 
- δι Ἂ, 5 -- 

ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεχροὺς μὲν εἶναι τῇ ἅμιαρ- 

τία, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ. Μὴ οὖν 

βασιλευέτω ἣ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι, 
ι ῃ ͵ ; ἘΉΚΙΣ ᾽ κῇ Ἢ Ἂ 

εἰς τὸ ὑπαχούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, 
»Ν ͵ εἶ “ Ὁ « “Ν ἶ) - 

μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ 
3 πὰ τι Ἶ ἘΣ Τα π ΥΥΑΕΕΝΝ 
ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, ὡς 
ΗΒ “ -“ Ἄγ τ , δν ταν ΝΟΥ. ᾿ 
ἐχ νεχρῶν ζῶντας, χαὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιο-- 

, ΣΙΘΕΩ παν πὰ ΠΣ σύνης τῷ Θεῷ, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Ἑ Τότε χαταξιοῦταί τις ἐν ὀνόματι τοῦ ἁγίου Πνεύ- 
Ξ Ὧν τ ἜΣ αν τ 

ματος βαπτισθῆναι, καὶ ἄνωθεν γεννηθεὶς ἀλλάξαι 

χαὶ τὸν τόπον καὶ τὸν τρόπον χαὶ τοὺς συζῶντας, 

ἵνα τῷ πνεύματι στοιχοῦντες, χαταξιωθῶμεν ἐν 
ΚΡ ἘΞ Εύδὴ Η ΑΙ ττΣ ᾿ 
ὀνόματι τοῦ Υἱοῦ βαπτισθῆναι, χαὶ ἐνδύσασθαι τὸν 
Χ ἜΑ, τ Ξ ἘΣ ΤΟ, 
Χριστόν. Χρὴ γὰρ τὸν γεννηθέντα χαὶ ἐνδύματος 

- “- " τ 
χαταξιωθῆναι, χαθὼς εἶπεν ὃ ἀπόστολος: Ὅσοι 

4 εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσαθε. Καὶ 
, 3 Δαν α» ᾿ Ὁ Ἐν ν ν᾿ 

πάλιν " ᾿Απεχουσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν 

ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, χαὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν 

ἀναχαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν χατ᾽ εἰκόνα τοῦ χτί- 

σαντος αὐτὸν, ὅπου οὐχ ἔνι “Ἕλλην, καὶ ᾿Ιουδαῖος. 
.Σ ωὩ “- , ᾿ 

Τὸν δὲ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐνδυσάμενοι, τὸν δόντα ἐξου- 
, 7 Ὁ , “4.2 - Ν 

σίαν τέχνα Θεοῦ γενέσθαι, ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρὸς 
᾿-; δ ΄ Θ -» ᾽᾿ - 

βαπτιζόμεθα, χαὶ τέχνα Θεοῦ ἀναγορευόμεθα τοῦ 
. τ ’ ν -- 

προστάξαντος χαὶ “ἐπαγγειλαμένου, χαθὼς εἶπεν ὃ 
6ι9 

Δ προφήτης Διὸ ἐξέλθετε ἐχ μέσου αὐτῶν, χαὶ ἀφο- 

“πους. 1011} [1] 6 Ῥοβϑιξ, Νοπιο οπῖπη πὸὴ υἱοὶ ρτὸ 

ἐπισφραγισυένας Ἰεσὶ ρουίογο ἐπεσφραγισμένας. 

ἃ Τ]πιι Δῖ5. ὅσοι γάρ 

« {πιι5 Νῖς. ἐπαγγ 



ὉΠ ΒΑΡΤΊΙΒΜΟ ΠΙΒΕΙΕ 1. 924 

ρίσθητε,, λέγει Κύριος, χαὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσῦς' 
χἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, χαὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, 

καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς χαὶ θυγατέρας, λέγει 

Κύριος παντοχράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες, φησὶν 
ὃ ἀπόστολος,, τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοὶ, χαθαρί-- 
σωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ 
πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόθῳ Θεοῦ" 

" » » » - 4. .. “- 

χαὶ πάλιν παραγγέλλων ἐν τῷ εἰπεῖν" Πάντα ποιεῖτε 
χωρὶς " γογγυσμῶν χαὶ διαλογισμῶν, ἵνα γένησθε 
ἄμεμπτοι χαὶ ἀχέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα ἐν 
μέσῳ γενεᾶς σχολιᾶς χαὶ διεστραμμένης , ἐν οἷς αὶ 
φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν χόσμῳ,, λόγον ζωῆς ἐπέ- 
χοντες εἰς χαύχημα ἐμοὶ, εἰς ἡμέραν Χριστοῦ. 

Ὁ Καὶ πάλιν: Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ 
ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ 
χαθήμενος" τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 
5» , ὙΠ Δ ς- , Ἢ Ἀπεθάνετε γὰρ, χαὶ ἣ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν 
τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. Ὅταν ὃ Χριστὸς φανερωθῇ, 
ἣ ζωὴ ἡμῶν, τότε χαὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθή- 
σεσῦε ἐν δόξῃ τῇ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἐπηγγελ- 

,ὔ , Ε ᾽ ΄“" 5» , Γ « 

μένη,, εἰπόντος, ᾿Γ[ὅτε ἐχλάμψουσιν οἵ δίκαιοι ὡς ὃ 

ἥλιος. 

7)οηιῖνεες, δὲ ἱπυηιεγείιηι 116 ἐδιἰρογ ἰδ ; οἱ ἐρὸ 

γϑοίρίαπι θ05, οἰ ὁγὸ τοῦς ἐπὶ ρμαΐίγθηι, δὲ τὸς 

ἐγ εἰς ταϊ ιὶ ἐπ Πἰος εἰ Πἰϊας., αἰϊοῖ! ])οπιΐπιις 
οπιπίροίοη. 1α5 ογρὸ Πιανϑηῖθ5, ᾿παιῖς Αροβίο- "νὰ. 7... 

1υ5, ρῥγοηιϊςοίοτιος, οἰιαγί εἰπεῖ, τατεπιεἰοπιιι5. γι0 5 

ἔρδος αἷν οπιπὶ ἱπιηϊπαπιθηίο σαγηῖς οἱ ορίγίίιι5, 

ῬογΠοίοπίος. καποι οαϊίοτιοπι πὶ {ἥπότὸ 7) εὶ. Τὰ 

Ἰξθυιιπ ἀἀπιοποῖ, ἷ85. νου 15 :- Οπιπΐα [αοῖίο οἶνιο Ῥλρ». 4. 

τη ΓΤ αἰϊογιδιι5, αὐ εἰϊδοορίαἰϊοπῖνιι5, πὶ τα δ ππιδὶ 

αι ἐδ υοὐὶς φιιογεῖα, οἱ 5ἱ ἰδ οἰπιρίϊοθς, ἐγγόργο- 

λοποὶδιϊος 1)εὲ {{ϊϊ, ἐπ πιθαϊἷο χιαϊἱοπῖς ργάν κα 

ῬόγνοΓϑ πο πο 5 ἰμοοιῖς σοι Τμπιϊπαγία ἐπ 

πιίπεῖο : ϑεγϑτιπι υἱῷ οοπίϊποτ 5 αὐ σἰογίατη 

πιθάπι, ἔπι εἰἰο Οιγι ει. Ἐὰν νυγϑιιβ : Πρίμιι, οἱ ὁοη-- 6ο!. 3... 

διΓΓΘ αι δίϊς οἰιπὶ (τοῖο, ιίαν σιγϑιίπι δπὶ χω- 1" 
γίΐο, εἰὐὐὶ ΟἸιγίδιιι5. δεῖ, ἐπὶ ἐἰθαίγα 1) οὶ ςϑέεης : 

“0 διίγϑιιηι σαι δαρῖίο, τιοτι “ὦ δι ΡΟ [ΘΓΓ αι. 
ον οπῖπι οςιϊς, οἱ υἷα ὐδδίγα οεἱ αΡοοοπεϊίία 

οαεπι, (ιν ϊδίο ἱπ 1Π)6ο. Οἰιπὶ (Ἰιγίσίιις ἀρραγμογίι, 

υἷα υεδίγα, ἔπι οἰ τος ἀρραγον ες οἰπὶ ἴρ5ο ἐπι 

δἰονγία, τι δδὲ ἃ] ἴρ50. Τθομηΐπο ΡΓΟμἶσϑα, αὶ 
αἰχὶς : 7 πὸ {μἰρονιμ 1 οἰομι σοὶ. Μακε. ι3. 

43. 

ἜΦΟΡΟΣ. Γ΄. ο 

Ὅτι δεῖ τὸν ἀναγεννηθέντα διὰ τοῦ " βαπτίσματος, 
τρέφεσθαι λοιπὸν τῇ μεταλήψει τῶν θείων μυ- 

Υ 
στηρίων. 

Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ χάριτι, τῇ μνήμη τῶν τοῦ 
μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ῥημάτων, καὶ 
τῶν ἁγίων αὐτοῦ εὐαγγελιστῶν τε χαὶ προφητῶν, 
χαὶ τοῦ ἀποστόλου αὐτάρχως ἡμῖν σαφηνισάντων 

μ᾿ ἜΡΜΜΩΝ ἄὐεαμλν Ἐ 
τὸν περὶ τοῦ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

ΘΟΑΡΌΤ 1Π. 

Ομιοά ορογίοι τοβοπογαλι μ67 ϑαριΐδηα, δα ἐπι- 
6 αἰϊνίπογιπι τη γϑίογίογιεπι μαγιϊοϊραιονο 
πατρὶ, 

τι, Εχ Ροπὶ οὶ βγαιία, νυ ἷ5. ἀηϊσϑηῖ ἘΠῚ 
Τηοὶ νἱνθπ 5, οἱ Βα ΠΟΙΟΥ ΠῚ ἰγ51π|5. ΟΥ̓Δ ΘΟ 5} Ὶ1ΠῚ 

ΡΓΟΡ ΘΔ π ΠΊ 116 δὲ. ΑΡΟΒΙΟ], {86 Ῥα ρεἰβημα 5 

«σον Ἵ Πα 5Θου Πα τιπὶ Θνα ΠσΘ πὶ ΤΠ ἰ ποϑίνὶ 

16διι ΟἸν 511 δα 115. ΠΟ ἷ5. ἀδο αγανιι πε, ἴπ τη θα τι πὶ 

ἸΙησοῦ Χριστοῦ βαπτίσματος λόγον, ἐπαιδεύθημεν, Ὁ ἀἀἀπποιῖ5, {ΠΠπι ἀἸ ἀἸοἴτνιι5, ἀπο! ἰρπὶβ. αυ δ πηι 
ΣΝ Ὡ ᾿ 3 Ὑ Σἢ 
ὅτι τὸ μὲν ἐν τῷ πυρὶ βάπτισμα ἐλεγχτιχὸν μέν 

ν "Ὁ , 4 ᾿Ὶ 

ἐστι πάσης χαχίας, δεχτιχὸν δὲ τῆς χατὰ Χριστὸν 

δικαιοσύνης, μῖσος μὲν ἐμποιοῦν τῆς χαχίας, ἐπι- 

θυμίαν δὲ τῆς ἀρετῆς. Διὰ δὲ τῆς πίστεως ὑπὸ τοῦ 

αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐχαθαρίσθημεν ἀπὸ πάσης 

Α ἘΔΤΕ γογγυσμοῦ. Αἰ Μ55. {05 γογγυσμῶν, 
νῊΔ5 νοῦῦβ, χαὶ πάλιν, ποπ ᾿ἱπγοπίπηια π΄ ΠΟΒΕΓῚΒ 

γοίογιι5 ΠΡ τὶ. 

ὁ Ταιοαγαιαποι]α, αιιαν βουΐειν, τοϊθοία. 5 ἴῃ 

Ἄδρ. ρεῖπιο βοϑὲ δὰ πη ΘΟμμ πη ΟΠ ΟΠ ΠῚ, {118} ἴπ 1π|- 

ῬΥοβοῖβ ΠΡ τῖβ Ἰπβουὶ δίταν., λέδεν" σδοιπεῖιια, 56 αἴ 6ὸ ἴῃ 

Οὐοάϊος ἀἰδεϊπρσααηΐαν ἴγτο5 ΠΡ τὶ, Ἰλ65. ἀπ οσι ποὴ ἴαπτὶ 

ΠΟ] 15 νἶδα δὲ, αὐ ργορίογσα {πι4] σαν οππιις απ {τὸ Π1- 

Ἰναγεἴδπλα γθαυθιιατ ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΠΙᾺ Εἰ πι, {5 {π|ὰπὶ 
γΘΙῸ 415. 5θοιπάιπι ΟΠ ἰδίιπὶ οϑῖ, ϑιιϑοϊ ρἰαί, 
ἀυδπαοαιυ θη αἰ ψ {1} οὐϊιιην, ἰΐα νἱνταεἰς «66 ]-. 
ἀονίαμι ρᾶνῖῖ, φυσάαιιο βαπριΐπο ΟΠ δεῖ ρον [- 
«πὶ ΘΕ Π}115. ἃ] Οπηπΐ ᾿Θοθαιο. μεισρατὶ, αἴχιο ἴὰ 

ῬγῸ5. αἰδιϊπριοηοθ. 556, δὰ δα  {ππππὶ οτάϊποηι 
χα πειιπι. 

ἃ Ψείογοβ ἄπο ΠΡτὶ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Μοχ 

ἰϊάοπι Μ55. εὐαγγελιστῶν τε χαὶ ἀποστόλων χαὶ προφυ;- 

τῶν καὶ τοῦ ἀποστόλου. ϑιιθῖπαο 1 ᾿ρεὶ Οοάϊοος σαφὴ- 

νισάντων τὸν περὶ τοῦ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χυρίου ἡμῶν. 
Ἐδιὶ τὸν περὶ τοῦ χυρίου ἡμῶν, εἴς, 



Μακε. ἡ ἢ. 

“οαπ.ή.3. 

᾿ψίω. ν. 61. 
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ἀ΄τια ἴῃ ΠΟμΙΪ ΠῚ ΠΟΥ ΘΠ] [ρα ΡΕ]Ζα 11, αιιαϑὶ αι δ πῃ 

ΒΟΓΙρΡΙΟ. ΡγΟ[οϑϑὶ, Θ556. ΠῸ5. βϑοσαῖο δὲ ππιπ60 

ΠΠΟΡΕιΟ5, {π|501{180 νΘΡῸ {π|5{ΠΠ ρα 105 : ΘΓ 1 ἀθηλιιην 

ἵπ ΠΟΠΊΪΠ6 ΞΡ ΣἼτι5 βα ποι θα ρΕΖαι!, Γαΐ πλι15 σθπ6-- 

ταϊ! ἄθππο ; ΦΘΠΘΡΑΓ νΘΓῸ, δὲ ἴπ᾿ ΠΟΠΏΪΠ6. ΕἾΠῚ 

Ῥαρειζαιὶ, ᾿πα αϊηλιι5. ΟΠ εἰδέθμη, πάατὶ ἀπίθιῃ πο- 

ΤΩΪΠιΘ ἢ] ΠΟΥ τι βθοππααπ Πλθιιπὶ σΟΠΠ πὶ, ἴῃ 

ΠΟΠΊΪΠ6 ῬΑ 5. Παρ ΖΑ ὶ ϑιιπηιι5, δἱ Π}}] Ποἱ ἀρρε!- 

Ἰατι. {4πὶ ᾿σΊ τιν ΟΡτΙ5. Θϑὲ ΠΕ ΓΙ ΠῸ5. ΟἶθῸ ταν 

Θίογ 85, 416} Ἰθηη τιπι θη 5. Π6Ὶ νἰνὶ ΕἸ] τ5 

ΤἹΙ 5115. ΠΟΙΪ5. τΡ 11, οὐιπὶ Δ Φπὰη 40. αι πὶ 

αἰχὶ: οτι ἐπὶ σοῖο ράπὸ υἷνεῖ ἤοπιο, θὰ ἰμ 

οπιγὶ ὑθτδο, ἡιιοεῖ ργοοεεἰϊ ὁ ον εἴ. Ἐὺ απο - 

πηοάο 14 ἢαλι, ἀοοιῖι, ἰ5. νου ὶς : Οὐδ πιδιις 

ἐ5ι, τιὶ ἐαοίαπι τοι αἴθηι 6715. σι ηιϊσὶς πιὸ, 

Ῥαινὶς. ἃς σπνϑιι5. 1Π|ὰ νοσο, “Ζπιὸπ, ἃ ΘΟΥΙΠῚ 

4188. ἰπ!δυῈ ΘΟΠ πα Π]ΟπΘ πη, δὲ δ αὐ Ἰθπεϊιιηὶ 

ΡΘΥΒι βίο π θη. 5. ΘΧρύδδϑὰ ἃ : “1πτθη, ἀπιθτὶ 

αἴοο τοὔϊα, τισὶ πιατιμοανογὶ ἐς οαγπθιπ ΕἸ 

Πονεϊτιῖδ, οἰ ὑἱψονγὶ εἰς ὁ ιις σαπαιίποπι, ποτὶ ἢα- 

δειῖς υἱίαπι ἐπι υοὐϊς. Ομ πιαπαμισαί πιθάπι σατ- 
πιθὴν δὲ θὶδὶξ πιθῖιπὶ σαπσιίπθηι, μαῦοὲ οἱΐαπι 
(ἰθγπάηιν : οἰ Θ6Ὸ γϑοιϑοίίανο ϑιίην ἐπὶ πονῖςεῖηιο 
ἄϊδ. Οατὸ δηΐπι πιθ ΘΓ δεὶ οἶϑιις : οἱ ϑαπσιῖς 
Ἴ16115 ὉΦΤῸ 65εἰ ρμοίτι5. Ομὶ πιαπάϊπιοαί πιδάπι σαΓ- 
γιθτηι, οἐ διψτι πιθίίηι σαησιίγιθπι, ἔπι πὰ πιατιοί, 

Μαμῖ- 

{ἰ ἜΥΘῸ Θὰ: εἰϊξοιϊμεἶἰς ἐἼμις ατιάιοτιίες Ἰμιίτιο βογηιο- 

εἰ 660 τη {{10. θὰ βάι]ο ρόϑι 5ΒΟΡΙΡ τη δϑδὶ: 

σιθπι, εἰϊχοτιισε . Πλισιις ὁδὶ [σ᾽ 5ΘΡΠΙΟ ; Θοη ὶς 

Ροΐεξὲ δια ἀμ ν 3 δοῖθης απίοπι Ποπιίπιις ἐπὶ 

ϑἰθηιθῖρδο, φιιοιί παμγπυι αγθηΐ ἀδ ἤοο εἰϊσοίριὶ 

ἐ]ι5, ἀἰχῖε οἷς : Ποο τος βοαπάαϊίται ὃ δὶ τ σο 

υἱάογι εἰς Εἰ την Ἰκοιιϊτιὶς ἀςοοποπίθηι τινὶ ἐγαὶ 
Ρνΐμδ ἢ ϑρίγίίις ἐδ ψιιὶ οἱνίβοας : δατὸ ποι ΡΙῸ- 
ἄθδὲ σιιάηιαπι. Τογρα ἠϊθα ϑριγιίιι5 δπὶ οἱ 

οἱϊα διιιῖ. δοά κιιπὲ ψιΐάαηι δὲ υονὶς, γιιὶ 
σιοτὶ οὐϑαάμεπί. ϑοϊοῦαξ δηῖπι σις αὖ ἐνϊεο γιεῖ 
Θρδθηϊ οΓραἰθπί 65, οἱ ψιιὶς ἐγ ααἰιγιις οςτθί διίπι. 
Εἰ αἰἴροϑαὶ : Ῥτορίογθα αϊατὶ υονὶς, ιιο πϑηιὸ 
Ροιοξὶ σεπῖγθ αὐ πιδ, τισὶ {ιν δὲ ἀαίιιπι α Ρα- 
{τ πιθο. πὶ ἤοο πιιἰιὶ εἰϊδοϊριιονιίη ἐ}ιι5. αὐίε-- 
τιιπί γϑῖγο, εἴ γαπι οεπι ἐἰ1ο ποσὶ απιδιιαναιι. Πῖ- 

ἜΔΕΙ χρεία οὖν λοιπόν. Ν᾽ οοι]α οὖν ἴῃ Ἀδρ. 5θοιιηο 
Ὡοὴ Ι ρίξαν. 

ΓΝ εἴετος ἀπὸ ΠΡΥῚ τοῦτο γίνεται, 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 58. 

660 
Δ μὲ Πατρός. Καὶ πάλιν προσθεὶς τὸ Ἀμὴν δεύτερόν, 

ΒΑΒΙΠΙ ΜΆΟΝΙ, 

δ, Σ πεν 
ἁμαρτίας, ἐν δὲ τῷ ὕδατι βαπτισθέντες εἷς τὸν 

, .ο ΄,ὔ . Μ᾿ , 

θάνατον τοῦ Κυρίου, ὥσπερ ἔγγραφον ὁμολογίαν 
; -: ΟΕ τατζεν, ἥδε 

χατεθέμεθα, γενεχρῶσθαι μὲν τῇ ἁμαρτία καὶ τῷ 
Ξ ἐς Ἔ 

χόσμῳ,, ζωοποιεῖσθαι δὲ τῇ δικαιοσύνη" χαὶ οὕτως 

Ε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Πνεύματος βαπτισθέντες, 

ἄνωθεν ἐγεννήθημεν - γεννηθέντες δὲ, χαὶ ἐν τῷ 
ΠΕ ἀπεφεε αν ὴ ἥ Δ ΕΓ ἐν 
ὀνόματι τοῦ Υἱοῦ βαπτισθέντες, τὸν Χριστὸν ἐνεδὺ- 

σάμεθα, ἐνδυσάμενοι δὲ τὸν χαινὸν ἄνθρωπον τὸν 

χατὰ Θεὸν χτισθέντα, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρὸς 

᾿σαῖςς οὐ γεν χαὶ τέχνα Θεοῦ ἃ ἄνη γϑρευύθημεν: Χρεία 

“οὖν λοιπὸν τρε ἔφεσθαι ἡμᾶς τροφὴν ζωῆς αἰωνίου, 

ἥντινα παρέδωχεν ἡμῖν πάλιν ὃ αὐτὸς μονογενὴς 
πεν -Ὁ τ “χωφ» ᾿ ᾿ ἰδέ». » 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ποτὲ μὲν εἰπών " Οὐκ 

ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
«. 3  εα τακῳ διῶ Τ, ἫΝ (Ὶ ἘΣ Κ - 
δήματι ἀροιν χρυ διὰ στόματος τοῦ Θεοῦ. Καὶ 

πε 
“γένηται, ἐδίδαξεν ἐν 

θέλημα τοῦ πέμψαντός 

-Ὁ- -Ὁ- ΄ω 9: -- 3 Ν 

πῶς τοῦτο τῷ εἰπεῖν, ᾿Ευὸν 

βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῷ τὸ 

πρὸς βεδαίωσιν τῶν ἐπιφερομένων, χαὶ πληροφορί ρὸς βεδαίωσιν τῶν ἐπιφερομένων, πληροφ ΟΣ 

τῶν ἀχουόντων, φησ σίν Ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ϑυῖν, ὅτι 

ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρχα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 

χαὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐχ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 

Ὁ τρύγονη μου τὴν σάρκα, χαὶ πίνων μὲς τὸ αἷμα, 

ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ 
᾿ ΤΟΣ, 
ἐσχάτη ἡμέρα. 

- Α " ὯΝ , ΕῚ - ΕῚ ᾿ « 

βρῶσις, καὶ τὸ αἷμα μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. Ὁ 

Ἢ γὰρ σάρξ μου "ἀληθῶς ἐστι 

τρώγων μου τὴν σάρχα, χαὶ πίνων μου τὸ αἷμα 
ΜΆ 

ἐν ἐμοὶ μένει, χἀγὼ ἐν αὐτῷ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα γέ- λοῖ κα Υξ 
γρᾶπται Πολλοὶ οὖν ἀχούσαντες τὸν "λόγον τῶν 

5 μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπον" σχληρός ἐστιν ὃ λόγος οὗτος" 
ἤν ᾿Ξ ; Ξ , 

τίς δύναται αὐτοῦ ἀχούειν : Εἰδὼς δὲ ὃ Κύριος ἐν 

ὅτι 1 γογγύζ ουσι ἔθ τούτου οἱ μαθηταὶ αὖ- 
ὃ, εἶπε ϊ ἃ λίζει: Εὰν οὗ τοῦ, εἶπεν αὐτοῖς" τοῦτο ὑμᾶς σχανδαλίζει; ᾿Εὰν οὖν ῦ 

ἑαυτῷ, 

θεω ἦτε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναθαίνοντα ὅπου ἱ τ 

ἣν τὸ πρότερον " Τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἣ 55: 

οὐχ ὠφελεῖ οὐδέν. Τὰ ῥήματά, μου πνεῦμά ἐστι, χαὶ 

ζωή ἐστιν. ᾿Αλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἱ οὐ πιστεύου- 
Ἐπ ΩΣ μὴ τ Ἂς 
Ἤδει γὰρ ὃ Ἰησοῦς ἐξ ἀρχῆς, τίνες εἰσὶν οἱ 

πιστεύοντες, χαὶ τίς ἐστιν ὃ παραδώσων αὐτόν. Καὶ 
δ αν “- ᾿ ἐὐν αν ἡ αν ΡΣ ΤῸ 

ἔλεγεν " διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται 
ΕΣ - , ΣΝ τ πὰ , ΠΕ, ΤῈ - 
ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐχ τοῦ 
Πατρός μου. ᾿Εχ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐχ τῶν 

α μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, χαὶ οὐχέτι μετ᾽ αὖ- 
τοῦ ᾿δΊ τ στ ασ Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα 
μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ; Ἀπεχρίθη αὐτῷ Σί- 

ἘΡ ἕ μὼν Πέτρος Κύριε, πρὸς τίνα ἀπε ευσόμεθα: “Ῥή- 

ἃ (οαϊοεβ ἄϊιο ἀλυθής ἐστι, σϑγις δοί οἰδιις. 
» Πα, τὸν λόγον, ἀδοϑὲ ἴῃ Ἀες. βεοιπάο, Μοὸχ Δ]:». 

ἄϊιο εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν. 



ΠΕ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΤΠΒΕᾺΚ 1. 

ματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις " χαὶ ἡμεῖς πεπιστεύχαμεν 

καὶ ἐγνώχαμεν, ὅτι σὺ εἰ ὁ Χριστὸς ὃ Υἱὸς τυῦ Θεοῦ 

τοῦ ζῶντος. 

Καὶ πρὸς τῷ τέλει τῶν Εὐαγγελίων γέγραπται" 
Λαδὼν οὖν ὃ Ἰησοῦς ἄρτον, χαὶ εὐχαριστήσας, 
ἔχλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, καὶ εἶπε" λάθετε, 

φάγετε" τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν “ χλώ- 
μενον, τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Καὶ 
λαδὼν τὸ ποτήριον, καὶ εὐχαριστήσας, ἔδωχεν αὐ- 

τοῖς λέγων ᾿ πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο γάρ μου 

ἐστὶ τὸ αἷμα τὸ τῆς καινῆς διαθήχης, τὸ περὶ 

πολλῶν ἐχχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. οῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Μαρτυρεῖ δὲ τού- 
τοις χαὶ ὃ ἀπόστολος λέγων" ᾿Εγὼ γὰρ παρέλαδον 

“ ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ χαὶ παρέδωχα ὑμῖν, ὅτι ὃ Κύ- 
ριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυχτὶ, ἣ παρεδίδοτο, ἔλαδεν 
ἄρτον, χαὶ εὐχαριστήσας ἔχλασε, χαὶ εἶπε τοῦτό 

ἐστι τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν χλώμενον. 'Γοῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ἱὩ:σαύτως καὶ τὸ 

ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων" τοῦτο τὸ πο- 
τήριον ἣ χαινὴ διαθήχη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι. 

Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Οσάχις γὰρ 
ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, χαὶ τὸ ποτήριον τοῦτο 
πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, 
ἄχρις οὗ ἔλθη. Τί οὖν ὠφελεῖ τὰ ῥήματα ταῦτα ; 

Ἵνα “ἐσθίοντές τε χαὶ πίνοντες, ἀεὶ μνημονεύωμεν 

τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος χαὶ ἐγερθέντος, χαὶ 

οὕτω παιδευθῶμεν ἀναγχαίως φυλάξαι ἐνώπιον Θεοῦ 

χαὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ τὸ δόγμα τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστό- 
λου παραδεδομένον ἐν τῷ εἰπεῖν: Ἣ γὰρ ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, χρίναντας τοῦτο, ὅτι 
εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἵ πάντες ἀπέ- 

θανον᾽ χαὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες 

μηχέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀπο- 

δηλονότι εἰς ἀνεξάλειπτον μνήμην τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν 

ἀποθανόντος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, χαὶ 

ἐγερθέντος " τὸν δὲ λόγον τῆς μνήμης, τῆς μέχρι 

θανάτου ὑπαχοῆς τοῦ Κυρίου, μὴ πληρῶν χατὰ 

τὴν τοῦ " ἀποστόλου διδασχαλίαν, καθὼς προείρηται 

εἰπόντος - Ἢ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, 

χρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, 
ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον (ὅπερ ὡμολογήσαμεν ἐν τῷ 
βαπτίσματι), χαὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἵ 
ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὖ- 

Ὁ Βορ, (ογίϊιι5 χλώμενον εἰς ἄφεσιν ἀυαρτιῶν, 4ιιοεὶ 

“απ αίταν ἐπ ἐεπεϊδδίοποπι ρεσοσαίοι μι. 

ἃ ψοἴογος ἄτιο ΠΡνὶ παρὰ τοῦ, 

65] 
θανόντι καὶ ἐγερθέντι. Ὃ γὰρ ἐσθίων χαὶ πίνων, ΔΑ 

929 

αἷς εγρο ὕόδις αὐ ἀμοάεοίπι : Νιιπιηιϊά εἰ τος 

εἰς αὐῖτο ἢ Πεσροπαϊε εἰ ϑίπιοι Ῥοίγις : 1)0- 

τεΐπο, αεἰ χιθπὶ ἐνιιπιιοῦ ἤέγνα υἱΐα «ἰόγη: 

μανὸς; εἰ πὸς ογοεϊαϊπιις εἰ ἐοσπονίπιι5, φιιοα 

{ἐς Ο]ιτί σεις Εἰ 5 Πεὶ. 

4. ΑἰΦαΘ. 51} Ππθπὶ Ἐν Πρ ]ογιιπι 50} ρἔτ πὶ 
δι : ὑὕδδιι5 ΕΡΡῸ αοοορίο μάπὸ, εἰ σγαι 5 ἀποιὶ5, 

Ἱγορῖι, ἀφαϊίψιιο εἰἰδοϊριι δ, εἰ ἀΐχὶ! : Τοεἰρίϊε, 
σοπιθεϊϊτδ ; ἰιος δεῖ σογριι πιθιπι, ψιιοεἱ ργὸ συ} 5 
7 ταηρίμι,ἰοο [αοὶο τ πιθάπι σοπιπιοπιογαἰϊοποπι. 

Ετ ἀοοορίο εαἰΐοθ, οἱ σγαιὶς αοιὶς, ἀεαϊε ἱἰρδῖὶς 
αϊσοης: Βιϑίϊε δὰ δὸ ὁπιπθς; [εἰσ δδὶ θπΐπι 5ατι- 

Εις τπϑιις πονὶ [οπίαπιθηιῖ, φαΐ ρΓῸ πηεϊἰς 6{- 

{ιναζειιτ' ἵπι το πυΐ 5 5ἱοτοπι ροοοαίογιιπι, ἰιοο [αοῖτο 

ἐπι πιθάτυ σΟπιπ ποτ αἰζοτιοι, ΠΓοΘο ἁὐΐθη ἀρο- 

5[ἴοΓτι5. σοπ νμηαὶ ἰδϑιϊπηο πο 510. αἴσθπβ : ἔρο 

ἐπίηι ἀσοθρὶ ἃ Τομιῖπο φιοιί εἰ ἱγαάίάϊ σοῖς, 

ψιοπίαπι ΤΠ οπιῖτει5 ὕθδιι5 ἐπ χιία τιοοίθ ἰγαεενα- 

{πτ, ἀὐοορὶξ μάπόπι, οἱ βταίϊας ἀπὸπς [γορὶϊ, οἴ 

αἰαὶ! : Πίος δὶ σογριι5 πιϑιεπι, {οὶ ρ᾿ΓῸ ὑονὶς 

Ἵγαπαίμιν. Ποο [αοῖτο ἐπι πιθαπι δοπιπιθπιογαιῖο-- 

χιθηι. δι πε ον οἱ οαἰΐοοπι, ροσίψιιαπι εὠπανῖί, 

αἰϊοοης : Πο οαἰΐα πονιιπι οι απιθηίμπι 651 ἴδ 

πιθὸ δαπρμῖπο, Ηοο {αοῖτὸ ἐπι πιθάπι ΘΠ ΠΙ Θπιο- 

ταϊίοποπι. Οἰοιϊοδοιηιθ πῖπτε πιατιμοα 5 

Ράποπι ἤπιπο, οἱ εαἰΐοθπι ἤπιπιο διβειῖς, πιοτγίοπι 

Τοπεϊτιὶ ἀπιιιιτϊανιῖς, οτος υδπῖαϊ. Οὐϊὰ ἰτὰ-- 

416 ΠῚ Ϊτα 5. πὰ] πὶ πεοο νου} {Π δὲ θάθηῖοθ 

οὐ ΙΠθοπίθθ, ΒΘ ΠΊΡΘΙ ΠΙΘΠΊΟΙῸ5. 51 ΠΊ115. 67115, 4] 
ΡΓῸ ποῖβθ τπογίτιι5. δϑῖ δὲ γβαΡΓΟΧῖς, βίοαιιθ εϊ-- 

50 Πη115 ΠΟΟΘΘϑαΓΟ 56 ν ΓΘ οΟΥἂπι Π 60 οἱ ΟΠ ἰδίο 

Ἰρϑῖυ5 ἰγαάϊτιιπι ἃ Αροβίοϊο ἀοβηνα, 400. ἀἸοῖι : 
μανίας οπῖπι ΟἸιγὶδιὶ σοποίγίσὶς τιος, ἡ ἰοατι-- 

{65 ἰιος, ηιιοά κἱ τιτεῖιδ ῬΓῸ οπιτίδιι5 πιογίμιις ἐ5ΐ, 

ἘΓΡῸ οπῖπθ5 τπογ{ι σιεπῖ; δἰ ργὸ οπεπίδιις τη 0Γ-- 

{ππ|5 δῖ, πὶ φιιὶ υἱνιιπῖ, πιο ἀπιρὶτιι5 οἰδὶ οἱ- 

ναπί, 564 οἷ, ψιιῖὶργο ἴρϑὶς τπογίτι5 ὁ: Θὲ ΓΚ ΙΓ-- 

γοχῖῖ. Οὐἱ δηΐπὶ Θά ἱτ δὲ ὈΠ1:, νἹ ἀο!ῖοθὶ δά ἱπάο- 
ἸΘ θ᾽ !οι. πιθιιογίαπι 165 ΟΠ Υ 511 ΤΠ ΠῚ ΠπΟΚἐ 

αὶ ργὸ ποθ τηογι5. οδῖ δὲ ὙΘΒΟΡΓΟΧΙ, γὰ- 

τόποι ΨΘΙῸ τη ΘΠ] ΟΥἿδ5 ΟΡοἀἸοητῖα Τοπιϊπὶ πβή τι 
δὰ τπουΐθηι, Παχία. ἀοοΙγπαπὶ ΑΡΟΒΙΟΪΣ ποη αὐ- 

ἱπηρ οι, ψαϊ, ἀξ ἀἸοῖα πη ὁδί, αἱ : Οπμαγίίας ὀπΐμι 

Ολινϊσιὶ οοποιγὶπισὶς πος, ἡμαϊοαπίος ἤιος, φιοα 

δὲ τἰτεῖιδ ΡΤῸ Οπιπιδιι5 τη Τί τι 5 65ΐ, ΟΥΘῸ ΟΠΙΠΟΣ 

πιογ τὶ σμπῖ (φαοα ἴῃ Παρ ἰδπηαῖθ Ρ ΓΟ δϑϑὶ 5.115), 
δἰ ῥγοὸ οπιμῖδιις ΠΟΥ τι 5 ὁδί. εἰ φιιὶ υἱντιπε τοι 

«ἘΔ ἐσθίοντες καί. Ατ Μ85. ἐσθίοντές τε χαί. 

ὁ Ῥσρ. τογίϊις τὴν τοῦ ἀποστόλου παραγγελίαν, 

αι]. γδ. 
26.-- ἐδ, εἰ 

Διις.23.10. 
20. 

Ι. Οογιῖῖῦ 

23.- χό. 

Δ. ον. 5. 

ιή. 15. 
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ἀπιρῖϊιις εἰδιϊρεὶς υἱναπί, «θα οἱ σιιΐ ργὸ ἱρεὶς 

πιογί μι δπί οἱ τοςμστοα τῇ ; 15 181} σα ρὴς αι 1118, 

7αχία βεπιθητῖαπι Ποιηπὶ, αυΐ αἰχὶε : ὕαγο πὸπ 

ργοάοϑὶ φεϊάφιαηι. 

3. Ῥγωίογθα 5:01 ἰρϑὶ δσοθυϑὶῖ, {αἱ δ]αβιηοά!ϊ 
δϑῖ, {πάϊοίπιπι. 4ιοχιιθ ΑΡοβίο]1, ἀϊοθητῖ5, Οπὲ 

πιαπιάμοαὶ οὲ ἰδ ἱπάϊσηε, ἡιιάϊοϊαπι οἰδὲ πεατι- 

ἀμεαΐ οἱ δινὶι, ποτὶ αἰγιιϊοατι5. σοτριις ])οπιϊτιὶ. 

Τιθηΐπι ΠῸΠ που Πτιπ πη 0 {ΠΟ αγη ᾿ποϑι 6]. 

4] [ἢ σαν ηἶθ ἃ0 5ρ1 015. ̓ ΠαἸπα πη πο ἸΠ θη 6 
αὐ φαποία Δοσράϊ ; σαπὶ ΘΗΪΠῚ Δοοθα  , γθιι5. ἢὲ 

ΘΟΡΡΟΥ 5 δὲ 58 Πρι]Π15. ΤΠ Πὶ ; 504. Θἰϊλη οἷ, αὶ 
Οἴο56 ἱπα]] 46 οἱ ἀὸ ὈΙΡ1, ἀπο ποπ Ρ 6. 
ΠΙΘΠΙΟΥἴατη 7651 ΟΠ 511 ΤΟ πὶ ΠΟΒΕΡῚ, 4Ὸ] ΡΓῸ 

ΠΟΡῚ5 που ἔπιι5 δϑὲ οἱ ΓΘΘΕΓΟΧΙΓ, σοῦναὶ αιοῦ ἀἰ-- 

ν οππτῃ οϑὲ : Ολανίίας (ἠγιοιὶ οοποίτὶπσὶξ πος, {1ι- 

αἰϊοαπῖος [ο0, φιοί αἱ τιπιι ῥΓῸ ομιτεδιις ΠΙΟΤ΄- 

ἔνι δ5ξ, ΕΥ̓͂ΘῸ ΟΠΔ765 του τε σιιτιῖ, οἵ ας 56- 

ἀαππίιν, Νά γ ας Οἰτγα σΟΠΒΟΙ ΘΠ ΓΔ ΠῈ δὲ ἱππ|1-- 
Ἰτ6ν θοπῖιηὶ ἰαπἔπι πη ἃ ἰά16 υ τ τιππ [οἰ 6 η5, ν 6}- 

αΐαιι6 ᾿ησναῖθ αὐ Πα] βιη 0] ἡ γϑἴθυ απ ἃ οι Θά 68, 
ΠΟρΠΙσΘΠΕ85. ἀ0. 5ΟΡΉΪΠ6Ι Πα Ἰοῖο ΟἹ ποχίτ 56 

ῬΓορϑίαϊ, οἵιπὶ ΤΠ Πτ15 605, {|| ν 6} οὐϊοϑαιη νο- 
Ἰνιιπ ΡΓΟΙΘΡΠ , ΠΟΠ 5ϊΠπὰϊ 6556. 1Π] 1 ]οα 05, οἱ 

ψ θη]  ΠΕἶπ|5 ΠΟ 6 που 80 Πα Ἰοῖτπι ἀθοϊαγοῖ, 
ἴῃ. 60, αὶ ᾿ᾳ. οἷο [4] 1} ΒΟΥ͂Ν ΑΥἿΕ ᾿ΠΙΘΘ ΠῚ; 

ΑΡροβίο!β νουῸ πο 5. ρα θρῖτ, 4ιο οἱ αὶ 

νϑυλιπι Ποπιιπὶ Ὀ]ΟἴοσΕ, πθὸ δά Πάοὶ φἀϊβοαιο- 

ΠΘΠῚ αἰβροπϑαϊ, ΘΟΠΕγΊϑιθ ΒΘ ΡῚ Ἰ τ ΠῚ δὰ ΠΟΙ Π1, δὲ 

ἴα 4 θθηλι5 Πα ]Ἰοῖππη 1ΠΠ1π|5,. 4] πη ἀσπθ δ ἀο 
Ριρῖι, σοπϑίάθγαγο, Οτοα 5] δεϊὰπι 15, 41 [γα τΡῚ 

ΡΙΟρίθν. οἰραιμι πη] θϑιϊαμη ορθαῖ, ἃ ομαγιταῖθ οχ- 

οἷάϊε, β᾽πο πὸ δὲ ἀοπουιι ΠῚ Θἰϊὰ ΠῚ ΤΠ ΠΟΡΕΠῚ δὲ 

Τπϑποαιποπαιαι. ορορα ΠῚ }}}} ργοϑιιῖ, ααϊὰ αα}5 
ἀἴχονῖε δ θο, 41 οἰΐοβο ἐπα} Π 6 6. ΘΟ 15 

δάδθνο, οἱ βᾶπσα! Π6η} ΠΟΙ Πὶ ΠΟΒΓΡῚ 165 ΟΡ σι 
θὴρ γὸ πη γϑγθῖαν, Ὁ Ἰ{116 ἀπΉρ] 15. ΘΡΊΡ τ 
δᾶ Ποῖτι ΠῚ] σΟΠΓϑίαῖ, 4 Ζιιθ οἴ ΠΟΙ ΒΓ ῚΠσΘἢ ΘΙ 

παν! τατοιὴ {τὰ τις ΠΟῊ 51}}}1})51, 56 Οἱ 4] μ1Ὸ πο- 

1015. ΠΙΟΥΓαΠ15 65: δὲ γοϑαγΘχ τ 165 ΟΠ Ίδῖο 1) οΠϊ- 

ΠῸ ΠΟΒ[Ὸ ὙΙν ΘΙ’ 6 ἀρι 56 δα τὰ) ον ἃ ΟΊ Ὁ ΓΘ 

»ΑΠΕΖΙΙ ἄτιο ΠΡΥῚ προσερχόμενος γάρ. ἘΔΙΕ προσερ- 

χόμενος δέ. διαιίπι δα. ῥυίπιις ἀλλὰ χαὶ ὁ. Αὐτου]ις 
«οι ἀογαθαταν ἴῃ σα] σα πο πος Ἰοσο αἷΐ Ξοτὶ- 

Ῥίον, 14. (ὐοπιθεῆβίο βσγανῖιβ ἂς ἀανίις νἱἄοίαν. 56 

ἴατποπ {ρα ἀἴχῖξ, στα ΒΡ δὸ οὶ μούαϊε ; οινπὶ «εὶς 

σαπηαο 4] οἴΐοσο ἂο Ἱπα 16 γ ἀ Ξαποία ἀσοοιι, 

τπαθ ποθ τιπὶ Φαϊ οπὶ Πα Ἰοῖ απ 5 ταισιις 51 506] ποι 

τὰ] ταπιοπ, 4416 Τα αν πὶ 65 Θογιιπι, {πὶ ἀσοοιαηι 

ἴῃ ᾿πψαϊπα πη ηΐο Οᾶγ πὶ ἀο ΒΡ γ τι, που οὐοΐογα ἡτ|α: 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΙΓΠΠ ΜΆΟΘΝΙ- 

25 
τῶν ἀποθανόντι χαὶ ἐγερθέντι᾽ οὐδὲν ἔχει ὄφελος 

ἥ " ὃς 
χατὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι Ἢ 
ὦ 3 5 - ΕΑ 

σάρξ οὐχ ὠφελεῖ οὐδέν. 

, Α “- Ὡ 

Β Προστίθησι δὲ καθ᾽ ἑαυτοῦ ὃ τοιοῦτος χαὶ τὸ χρί- 
δέ ἢ 

μὰ τοῦ ἀποστόλου, λέγοντος, Ὃ ἐσθίων χαὶ πίνων 
- Ἐῆ ,ὔ ε νὰ, Ὁ θί Ἁ ’, - ιν ᾽,ὔ 
ἀναξίως, χρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει χαὶ πίνει, μὴ διαχρί- 

νων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Οὐ μόνον γὰρ χρίμα φο- 
ΨΥ 3 - ᾿ " ͵ 

(ερὸν ἔχει ὃ ἐν μολυσμῷ σαρχὸς χαὶ πνεύματος 
», , - , ᾿ 

ἀναξίως προσερχόμενος τοῖς ἁγίοις " προσερχόμενος 
᾿ ΕΣ Ὁ - 

"γὰρ, ἔνοχος γίνεται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος 

τοῦ Κυρίου ἀλλὰ καὶ ὃ ἀργῶς χαὶ ἀνωφελῶς ἐσθίων 
δὴ , Ψ - κονκ ΄΄“ ΄ το Τχί ἡ Α ΄ς .- 

χαὶ πίνων, ἐν τῷ μὴ διὰ τῆς μνήμης τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν 

ἀποθανόντος χαὶ ἐγερθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
Κ Ψ ὃ ἀτός ΒΕΑῚ ᾿] “ " λά Ψ Ἥ 2 γι 

υρίου ἡμῶν, τὸ εἰρημένον φυλάσσειν. ὅτι Ἣ ἀγά 
πη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, “χρίναντας τοῦτο, 
ΠῚ Φ ἘΣ ΕΚΒΑ , ἔν τὴ γ ς , ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες 

[Ὁ Ἐ ΄ Ν αὶ ΄«»υ τὴ Α 5 ΕΓΥ 

ἀπέθανον, χαὶ τὰ ἑξῆς. Ὥσπερ γὰρ ἀσυνειδήτως 

χαὶ ἀνωφελῶς τοσοῦτον χαὶ τοιοῦτον ἀγαθὸν χαταρ- 
δὰ ῇ ; Ἂ 

γῶν, χαὶ ὥσπερ ἀχαρίστως προσερχόμενος τῷ τοιού- 
,ὔ Ν , ν -Ὁ ΕΣ , ΕΞ “-" γ΄ 

τῷ μυστηρίῳ, τὸ χρίμα ἔχει τῆς ἀργίας " τοῦ Κυ- 
Ν Ὁ . Ὁ 

ρίου χαὶ τοὺς ῥῆμα ἀργὸν προϊεμένους ἀχρίτους 

εἶναι μὴ συγχωρήσαντος, σφοδρότερον δὲ παριστῶν- 

τος τὸ χρίμα τῆς ἀργίας, διὰ τοῦ τὸ τάλαντον ἐν 

ἀργία φυλάξαντος ἀχέραιον " τοῦ δὲ ἀποστόλου πα- 

ραδεδωχότος ἡμῖν, ὅτι χαὶ ὃ τὸ ἀγαθὸν προφέρων 

ῥῆμα, μὴ εἰς οἰκοδομὴν δὲ τῆς πίστεως οἰχονομῶν, 

λυπεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, χαὶ οὕτω συνορᾶν ὀφεί-- 

1) λομεν τὸ χρίμα τοῦ ἀναξίως ἐσθίοντος χαὶ πίνοντος: 

Εἰ δὲ χαὶ ὁ τὸν ἀδελφὸν διὰ βρῶμα λυπῶν, τῆς 
- ΕΥ ᾿ - 

ἀγάπης ἐχπέπτωχεν, ἧς ἄνευ χαὶ τὰ μεγάλα τῶν 

τε χαρισμάτων χαὶ τῶν δικαιωμάτων ἐνεργούμενα 
“Ἀι 3 - Ψ Ὶ - - 

οὐδὲν ὠφελεῖ, τί ἄν τις εἴποι περὶ τοῦ ἀργῶς χαὶ 
Ά Ἂ ΤᾺ Εἰ δ δύ ἀδο τ 
ἀνωφελῶς τολυῶντος φαγεῖν τὸ σῶμα, χαὶ πιεῖν τὸ 

αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ 
Ὗ ϑρ ᾿ Γαρρῆς ἀλν εν 

τοῦτο περισσοτέρως λυποῦντος τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον; 
-- τ , ΕΣ , [-2 

χαὶ τολμῶντος ἄνευ τῆς συνεχούσης ἀγάπης, ὥστε 
τ Ν δ ἀν δε τς Ἰλλὰ τῷ ὑπὲρ δυῶν ἀπο- χρῖναι μὴ “ ἑαυτῷ ζῆν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ ἡμῶν ἀπὸ 

Ν Ἕ κε συὸς ὐρλβνς ἘΝΑΡΑΨΌΙΝ 
θανόντι χαὶ ἐγερθέντι Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ 

ἡμῶν, φαγεῖν χαὶ πιεῖν; Δεῖ οὖν τὸν προσιόντα τῷ 
ἩΡῸΣ ἜΘ τ᾿ τ 

Ε σώματι καὶ τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ, εἰς ἀνάμνησιν 

Θουϊτοίαις. ποῖ γοτο ὁχ ΒΆβΠ1ο ῥσοίαϊτς ἀα σααπὶ [8]- 

5 πὶ ΟΡ᾿ ΠΙΟπ θα οοπῆτιπαπαπι, οἱ ἴσο ἀαοάιιο Ἰοοιι5 

ἱπυοπίζαι : 564, αὐ σόγιιπα [αΐθαν, Φαϊα δὰπὶ Ππγᾶγο 

Ῥοϑοῖτ, πὸ νἱάθο. ππὸ ἀπ Ἰιος ἴοΐο Ἰοοο βοσὶρία 

5απ, νῸ] πε] σοπῖον Ἰοσ πε ὙἹ Ὁ α παν ἀρ ἰδθῖπηα ἃς 

οἰΠοαδοϊςοῖπια αὦ (α πο] οιπι ἀοσπια 5 ὈΠ]Ἰοπ άπ, 

ὁ ΤἼπιι5 Μ5. χρίνοντας. 

ἃ ἸΝοΞίν ἵγοβ Δῖ55. ἑαυτοῖς. Ἐ4Ὶ ἑαυτῷ. 



ὉΠ ΒΑΡΤΙΘΜΟῸ ΠΤ|ΒΕΝ 1. 

αὐτοῦ τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος χαὶ ἐγερθέντος, 

μὴ μόνον χαθαρεύειν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς 
χαὶ πνεύματος, ἵνα μὴ εἰς χρίμα φάγη χαὶ πίη, 

ἀλλὰ καὶ “ἐνεργῶς δειχνύειν τὴν μνήμην τοῦ ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀποθανόντος χαὶ ἐγερθέντος, ἐν τῷ νενεχρῶ - 
σθαι μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ καὶ τῷ χόσμῳ χαὶ ἑαυτῷ, ζῆν 
δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 
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ἀποιῦ Ορογίοι ἰρίταν, «1 αὐ σοΥΡιι5 δὲ βαπρὶ- 
ποιῆι ΟΠ εἶσι ἴῃ γϑοον διϊοπθηι {ΠΠ1Ππ|5, 4 ᾿τὸ ποὸ- 

Ἰυῖ5. πιουατι5. 651 οἵ σϑϑιιΟΧὶ , ἀσορα , δὰπιὶ ΠΟΠ 

0 ΟΠΊΠΪ 50 τ} Αγ Πἶ5. Θ᾽ θ᾽ εἰ 5. πα υ παπηθηῖο 

Ῥυχαμι 6556. αὖ π ἴῃ ἠπαϊοίιι. θοαὶ δὲ ὈΙΡαΐ, 

56] οἰποδοῖτον. οὐΐαπι πιθιηονίαπι {{Ππ|8),)|. 4αΐ ΡΓῸ 

ΠΟῚ5. ΠΟΥ 15. 65. ἃς ΤΟΘΕΡΡΟΧΙ , ΘΧΡΕΙΠΠΘΓῸ. ἴῃ 

60, “οι πη ον Πα 18. 651 ρϑοσαίο απ πάτο οἱ 

51 ΠΠρ5ὶ, νἶναι ἁπίθηι 1)60 πη ΟΠ ῖϑίο 1658 Ποπλ- 

ΠῸ ΠΟΒΙΟ. 

« ερ. βοοιηᾶτβ ρουῖπᾶς τς οὶ ἐναργῶς, ενίεεπίεν. ΑἸΔ ἀπο Μ85, ἐνεργῶς, φγὶοαοίτεν., γροῖλας. 

ΛΟΓῸΣ ΔΕΎΤΕΡΟΣ. 

ἘΡΩΤΗ͂ΣΙΣ Α΄. 

Εἰ πᾶς ὁ βαπτισθεὶς τὸ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ βάπτισμα, ὀφειλέτης ἐστὶ, 

νεχρὸς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῆν δὲ τῷ Θεῷ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Εἰ πάντες οἱ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ " ἐπιθυ- 

μοῦντες, τῆς τοῦ βαπτίσματος χάριτος ὁμοίως καὶ 
ἀναγχαίως ἀντιποιούμεθα χαὶ ἐπιδεόμεθα, κατὰ τὴν 
τοῦ Κυρίου ἀπόφασιν, εἰπόντος "᾽Εὰν μή τις γεννηθῇ 
ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς 

͵ Ὁ -Ὁ- , ἀξ 7 ΓῚ , 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πάντες ἄρα ὁμοίως ἐσμὲν 

ὀφειλέται τῷ αὐτῷ λόγῳ στοιχεῖν τοῦ βαπτίσματος, 
τοῦ ἀποστόλου χοινῶς πᾶσι τοῖς βαπτισθεῖσι λέ-- 

Ἴοντος" Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοὶ, ὅτι ὅσοι ἐδαπτίσθη- 
ΕῚ ᾿ ᾽ "-Ὁ΄ Ἁ , ΕῚ ---» 

μεν εἷς Χιστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐδα- 

πτίσθημεν; Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτί- 
ἶ ἍΒ.' 0 Ὰ “ [2 Ἔ 74 Π }" ᾿ 

σματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς 
Ὁ -Ὁ- ΡΨ "Ὁ ΕΥ̓ Υ͂ ᾿ 

ἐχ νεχρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω χαὶ 

ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν, καὶ τὰ 

ἑξῆς. Καὶ ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἐντρεπτικώτερον χαὶ σα- 

φέστερον ἡμῖν παραδίδωσι τοιοῦτον δόγμα,, εἰπών " 

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσα- 

σῦς. Οὐχ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδὲ “λλην " οὐχ ἔνι δοῦ- 

λος, οὐδὲ ἐλεύθερος" οὐχ ἔνι ἄρσεν, χαὶ θῆλυ. 

Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Κα- 

052 
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ΤΠΙΡΕΙΙ ΒΕΟΘΌΝΒΘΙΓ. 

ΟΥ5ΤΙΟ 1. 

“1π γιιϊςιιὶς ναριϊταίιις δεῖ ὑαριϊοπιαίο., φιοΐ 

ἐπ ἐναπροῖίο Τ)οπιϊπὶ ποοίγὶ ]6ει Οἠγίσι ἰγα-- 

αὐμιιτ, ἀοννθαὶ πιογίμιις χιϊάδηι 6556 μϑοσαίο, 

76ο ψότὸ ἔπ Ο]ιγοῖο 1651 ἱνογο. 

ΒΕΒΡΟΝΘΙΟ. 

τι, 51 αοίσαοι τορπιπὶ ΤΠοὶ ΘΟΠΟΙΙ 5 ο  ΠΊ115, 
σαι πὶ ΠᾺΡ ἸΒ ἢ Δ 15. ΘΠ} 10} Ὧ6 ΠΘΟΘϑβαυο πῸ-- 
15. ῬΑ ΆΠΙ15, Θά 116 ΟΡα5. Πα 6 ηλι5, 7πχία πᾶπο 

5616 || ἃ ΤΟΙ ΪΠῸ ΡΓΟΪ] ίαηι : Δ᾽ ἰδὲ ψτεῖς τιαῖτι5 γοαν. 3. ὅ. 

{ιονῖὶλ ὁὰ ἀφια οἱ ορίγίιι, τιοπὶ ροίθοι ἱπίγοῖγ ἐπὶ 

τόρπιίπι 1261, ΟΠΥΠ 65 ᾿σ] τι} ῬΑ Υ ΤΟΥ 6] Πηι15 Θὰ Πη- 
ἄθπι ῬρΕΙ5Πη 15 γα τ] ΟΠ ΘΙ 56 4π|, οὶ ΑΙ ΡΟϑίο τ5 

ϑο που πὶ θα ΕἸχα 15 πη Πθι15 ἀϊσαι, σι ἱβηοτα- Πρ δ. 3. 
τὶς. {γαΐϊγος, ψιιοί πιο ὑαριϊταιὶ σιαπιις ἔτι ἡ 

ΟἸιγίδίο ὕόσιι, ἐπὶ ποῦ ἱροῖτις Ραριϊταῖὶ σιιπιῖδ ἢ 

(οπδοριἐἰ ὀπῖπι σιεηιτις οαππὶ ἐ{10 ρέτ' ναριϊςηειίι 

ἐπι τπογίοπι, εἰ φιοηηοίίο σιιγτοχὶ Οἰϊδίις ἃ 

τοῦτες ΡῸΓ σἰογίαπι Ῥαίγὶς, ᾿α οἱ πος ἐπ πονῖ- 

{αἰ6 οἱ ἀπιϑιοηπῖις, οἵο. ἘΠ 4] πιο ἀ ρμιι- 

ἄόγοιι. ἱποιιεϊθπάιιμη. ἀριονὶ οἰαν σήιιο {γΔ 6}| 

δ]ιβιιοάὶ ἀορηηα, ἀΐσθηβ, Ομοιπιψ 6 ὑαριίπαιὶ α!.3..7. 

εδιϊς ἴθ ΟΠιγίσίο, Ομσισίιι ἱπαμῖςιῖς. Δοπ. οσί 28. 

«ιάριιδ, πιϑήιιο (ὐτίδοιιδ : ποτὶ θ5ῖ δ Γι 5, τιθῆτι6 
{νον ποτὲ 65 πιαϑοιειις οἱ γοηιίτια. Οπιτιδς Θηῖηι 

ΔῸ5 τ{ππι5 Θδίς ἐπὶ (γί δίο Τ]ό5ιι. Οτιοπιαπιοίξιπ 

α πε ἄν ΠΠ|ρτὶ ἐπιποθοῦντες, Ππἀοχ σαρίταιαν Πνγυ5οο ΠΣ] ἱπνοπίζαν ἴθ Ἀορ. ὈΥΐπιο, 



(οὶ. 3. 

12. 

σαὶ, 5..3. 

5. Ορν. ὅ. 
1ή..15. 

(οἱ. α. τι. 

σαὶ. 6. "ή. 

Οαί. 2. 20" 

Τυπι. 6, 6. 

οιι.12.}1. 

ἔρπι. 6.τ5. 

τὰς 

ττ. 

920 

τιιγϑια δὰ Ομ Π65 ἀἰοὶι : 7π φμο οἱ οἰΓοιιηιοῖεὶ 65:15 

εἰγομπιοίσίοπο τιοτὶ πλάταις [αοΐα, ἐπ δα ρο[ϊαίζοτο 

δογρογὶς ρθοσαίοτγιπι οσαγηῖὶς., πὶ οἰγομιποῖίςίοπο 

ΟἸιγιςεῖ, οοποοριὶ εἰ ἐπ θαρίϊδπιο, πὶ ’μὸ οἵ 

δοποιιττοχαιί εις ρ6Γ ἤάσπι. Οὐϊβατ5. 1σττιιν ονδη- 

5611 Βαρεϑπιαῖο θαρτζαϊα5. θϑὲ, 6 θθὲ βθοιιπ πιπὶ 
ΘνΔΠΘΟ] 1 ΠπῈ νἴν θυ, Θιϊαπι Ο]} Θὰ, {1125 10] Αἰχ τε : 

Τεσιϊ σον τιισιις οπενὶ Ποπιϊιὶ οἰγοιιπιοϊ ἰδπιὶ 56, 

φμοπίαπι ἀδνζον 651 ππΐνογϑίθ ἰο εὶς [αοϊεπάω. 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜ 

“. Τάψαθ μυΪαπο οοπϑίαϊ, 4 ΘΠ Ὲ16 ἀπὸ Ὀὰρι]- 
5πιαῖθ ὈΑΡΕΖατιι ΠῚ, τ{1 ΒΟΡ ρίιπ Θϑῖ, Τπιχῖα πιὸ- 

ἄπ 6]1.5, 4] Ρ’Ὸ ΠΟΡῚ5. ΠΟΛ απ|5. οδὲ δὲ γΘβα- 
ΌΧΙ, 6χ το ἱπηρίονο ἄθρογθ φιοὰ ἃ} ἴρ50 

ἈΡοβίοϊο βουϊρίιπι οδὲ : ἥαπι ο]ιαγίίας (᾿γιϑεὶ 

ἐοποίγιτιθίς τος, γαϊοαπίος ἐμά, ψιιοα οἱ χπιις 

ΓΙῸ οππμῖνιις τι ΟΥ {5 Θ5ῖ, ΓΘ Ὸ ΟἸυ 65 ἸπΟΥ κεῖ σιιτιῖ, 

ἐξ ῥγῸ οπιπίδιις πιογίμιι5 ὁδί, μὲ φιὶ οἱνιιπί, γαπὶ 

τιοτὰ οἰδὶ υἱναπί, σε οἱ ψμὶ ργοὸ ἴρϑὶς πιο 5 

ἐςὶ εἰ τϑϑιιγγθαϊ!. 81 Θπὶπὶ 411 ΟἸΓΟΙΠΊΟἾΒ 115 δῦ 
Ῥᾶγίθ αἰϊιια σου Ρουθ, Παχῖα ΔΙΟβὶβ. οἰ Γου πη Οἰβῖο- 
Πϑῖη, ἄδθθὲ ἰθσθηι τοἰδη} ΒΟΥ  ἂΓ6, ΠΙΆ ΠΙῸ ΠΔ 5 

411 βϑοιηάπαι ΟΠ Ἰ511 οἰ γΟ ΠΊΟἸδΙ ΟΠ 6 ΟἸΓΟΙ ΠΟΙ τ- 

5115 ὁδί, ργορίογθα ιιο Θχαϊ τοί ΘΟΥΡ 5 Ρ6ο- 

ΘΑΓΟΥ ΠῚ σαΓΠἶ5,. δος βου ρίμ πὶ δϑῖ, δα προ ΡῈ 

ἀοθοὶ φαοά Αροβίο!β αἰχὶς : Κἶβο ππιιπάο οΓιι- 
οἰβίχιις 5τίπι, οἰ τητεπιίιις πιϊιὶ : οἷνο αἰιίοπὶ γαῖα 

γιοτὶ 650, οἷνῖ! ϑθγὸ ἵπὶ πὶ (Πιγιϑέμς ἢ Οὐᾶγο αὶ 

νι, ἠαχία. ΑΡΟΒ[ΟΪ γϑυθα, ἴπ ππονίθι. ΟΠ σε 

5. 

" 

Ε 

658 

ΒΑΒΙΠΗ ΜΆΑΟΘΝΙ,ν 

θὼς πάλιν πρὸς πάντα φησίν" Ἔν ὦ χαὶ περι ς ΐ 
ὑχ|65 βύρατα τ ρρτ τς ἐν τῇ ἃ 

ὲ 

ἐν τῷ ἢ βαπτί 
᾿ Ξε πιστεως.- 

Ἐ τοῦ π: ̓ σύντα τεῦ ξεξ αὐτῷ 

τῆς 
ἔΑρα πᾶς ὃ βαπτισθεὶς τὸ τοῦ εὐαγγελίου βάπτι- 

- ἧν ὦ δ γυέοθττε διὰ σματι, ἐν ᾧ χαὶ συνηγέρθητε διὰ 

συαα, » ὀφειλέτης ἐστὶ χατὰ τὸ εὐαγγελον ζῆν, καὶ 

δι’ ὧν εἶπεν ἀλλαχοῦν τος τύρομαι πάλιν παντὶ 

ἀνθρώπῳ ἘΕΡῖΣ τεμνομένῳ , ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον 

τὸν νόμον “ ποιῆσαι. 

Σαφῶς οὖν συνίσταται, ὅτι πᾶς ὃ βαπτισθεὶς τὸ 

ἕν βάπτισμα, καθὼς γέγραπται, ἐπίσης ὀφειλέτης 
ΟΣ ᾿ ᾿ Ἀ , ᾿οεο-ρἷ;Ἵἵε ᾿ φω ΡῚ ΄ Ἁ 

ἐστὶ χατὰ τὸν λόγον τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος χαὶ 
2 ἐγερθέντος, πληρῶσαι τὸ γεγραμμένον ὕπ᾽ αὐτοῦ ἐγερθέντος, πληρ τὸ γεγραμμέ π᾿ αὖτ 
ΕΣ σὴ ΡΣ ΣΤΗ͂Σ τε συ ξ 

του ἀποστόλου γὰρ αγαπη τοῦ Ἄριίιστου συνε 

ἡμᾶς, χρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων 
ΓΝ, ᾿ , 5.“ Ἂ Α ΟΡῪ , 
ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον χαὶ ὕπεο παν- 

τῶν ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηχέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, 

ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ Δαὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 
}} δ᾽ -Ὁ- 

Εἰ γὰρ ὃ περιτμηθεὶς μέρος τι τοῦ σώματος, τὴν 
Η͂ -- εὖ : ΓΝ ΄.. Δ τοῖν ᾿ 

χατὰ Μωῦσῶν περιτομὴν, ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν 
: μ᾿ ᾿ τ 

νόμον ποιῆσαι, πόσῳ μᾶλλον ὃ περιτιθεὶς τὴν χα- 
} Υ̓ ᾿ -Ὁ Ἂ “-" 

τὰ Χριστὸν περιτομὴν, ἐν τῇ ἀπεχδύσει ὅλου τοῦ 
, - - -Ὁ- 

σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρχὸς, χαθὼς γέγρα- 
οὐ κω α δια τινα οὐ - 

πται, ὀφειλέτης ἐστὶ πληρῶσαι τὸ ὑπὸ τοῦ ἀπο- 
᾽ 

στόλου ΕἰρΉβενον: Ἐγὼ τῷ χόσμῳ ἐσταύρωμαι, 

χαὶ ὃ χόσμος ἐμοί" ζῶ δὲ οὐχέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν 

ἐμοὶ ὃ Χριστός; “Ὥστε ὃ ἀληθῶς, χατὰ τὸν λόγον 

τοῦ ἀποστόλου, βαπτισθεὶς εἰς τὸν θάνατον τοῦ 

ῬΒαρεζᾶτιι5. δϑῖ, 5θ  ρϑιιπὴ δὲ πη ποὺ τηογΠοανὶῖ, Α Χριστοῦ, ἐνέχρωσε μὲν ἑαυτὸν χαὶ τῷ χόσμῳ,, πολὺ 

δὲ πλλ]το παρα ρθοσαῖο, ρυοιε ἃ Αροβίοϊο, τὶ 

ἀδ Ῥαρεἰϑιηαϊθ 5 πηο Βα λθίιι", ἀἸοίμὴ ὁδὲ : 776- 

ἐϊι5 ἰἰιοπιὸ ποϑίθγ δἱιπμὶ ογιοἰξίαιις δδὶ, τ εἰ6- 

δἰγιιαῖτι" σοΥριι5 ρϑοσαιὶ, πὶ πεἰίγα ποτὶ 5ογν απ ς 

Ρουσαῖο. Νάτϊῃ Ἰην]οϊαῖο ρᾷοῖι5. οδὲ ΟΠ βιιιμλ 1π 

ΘΙ 115 σοὶ, 406] δδὲ 60 Ἰηΐθοτθ ν ΝΘ. 6, ἴπη- 

ΡῬΙΘπ5 οαπῃΐπο τις ἀϊοῖα βιιηξ ἃ} ΑΙΡΟβίοϊο ἢ πὰ πο 
αυϊάθαι, ΟΡ ϑ5θογὸ ἱξαφιο υος, [ΠαῖΓ 5, ΡΘΓ πῖδο- 

τὶοογάϊαπι 7)6ῖ, τι οα]ιδοαϊϊ5 σογροτα ϑεσίγα 

Λοςίϊαπι οἱνοπίεπι, σαποίαηι, ἴεο μίαρσοπίοιη, 
ταϊϊοπαΐίοηι υϑείτιιι οτεἰτιηι, Οἵ {185 ΞΘ ΕΠ ΠΡ 

πῖιπο νΟΙῸ : δον ἜΥσῸ τϑαπϑὲ ρϑοσαίιπι ἐπὶ ϑεςίσγο 

πιογίαἰὶ ΘΟΥΡΟΓΟ, τι οὐ αϊαιὶς εἰ ἰπὶ σονοιρίξοοη- 

εἰΐς 67τι5 1 πιϑηιι6 ἐα εὑ θαιὶς πιεπιδτα πυϑσῖλα ἀγηῖα 

ἐπὶ φιϊεαιῖς ρεοσαῖο, σφεα οτμίϑεοίθ ὑὸς 1260, ἰαηι- 

»͵ηι5 Μί5. ἐν τῷ βαπτισμῷ, ΑἸτὰ5 ἐν τῷ βαπτίσμα- 

τιν Ῥαχτίοαϊα ἐν ἀδοβῦ ἴῃ σα] σαῖς. 

Μοχ βάλ τὸ ἐν 

τῷ εὐαγγελίῳ βάπτισμα. ἸΝΟΒΕΡΙ ὑγο5 Μ55, τ ἴθ οοη- 

τάχει. 

ς Ψείογοβ ἄπο ΠΠΡγὶ νόμον πληρῶσαι. 

"» 

δὲ πρότερον τῇ ἁμαρτία, χατὰ τὸ ὑπὸ “τοῦ ἀπο- 

στόλου εἰρημένον ἐν τῷ περὶ τοῦ βαπτίσματος λόγῳ, 

ὅτι Ὃ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα 

χαταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηχέτι 

δουλεύειν ἣμᾶς τῇ ἁμαρτία. ᾿Ἀπαράθδατον δὲ συνθή- 
χὴν χατέθετο τοῦ ἀχολουθεῖν ἐν πᾶσι τῷ Κυρίῳ, 

ὅπερ ἐστὶ ζὴν τῷ Θεῷ ὁλοχλήρως, δι ὅλου πλη- 

ρῶν τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἰρημένα ποτὲ μὲν, 

Παραχαλῷ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τῶν οἰχτιρ- 

δὺν τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυ- 

σίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐαρεσεον τῷ Θεῷ, τὴν λογι- 

χὴν λατρείαν ὑμῶν, χαὶ τὰ ἑξῆς" 

βασιλευέτω ἣ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι, 

εἰς τὸ ὑπαχούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ " 

μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδιχίας τῇ 

ἃ Βορ. Ργίπιιβ ὑπὲρ αὐτῶν, ἘΔ1Ὶ ὑπὲρ ἡμῶν. αι 

Ἰοπρο ἰάοπι οάοχ νόμον πληρῶσαι. 
ἃ Ἐ41Ὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ. ΚΝ εἴεγεβ ἀπὸ ΠἰΡυῚ ὑπὸ τοῦ. 

»  οοι]α οὖν ἀἀ τὰ οδὲ οχ απιϊηιιῖς ἄποθιις ΠΡ εῖ5, 



Ὁη ΒΆΡΤΙΒΜΟ 

, ΜῈΝ , ΄ ᾿ ΄ω -» ΄ 

ἁμαρτία " ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ Θεῷ, ὡς 
1 ὀΑδαβορα ρηρρλνγαν μδρὶ οοχθὸ 
ἐχ νεχρῶν ζῶντας, χαὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα διχαιο- 

σύνης τῷ Θεῷ" ἐν τούτοις δὲ καὶ τοῖς τοιούτοις δόγ- 

μασι πάλιν λέγων, Οὐχ ἔνι ᾿Ιουδαῖος, οὐδὲ “Ἕλλην " 
Αὲ ᾿ ἈΕῚ 

οὐχ ἔνι δοῦλος, οὐδὲ ἐλεύθερος "οὐχ ἔνι ἄρσεν, “ οὐδὲ 

θζλυ" πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Ι ηἰ Σ 
ἵνα ἄξιοι γενώμεθα οἱ πάντες, ὡς εἷς, ἀχοῦσαι, 

Δεῦρο, ἀγαθὲ δοῦλε - ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστὸς, ἐπὶ πολ- 

λῶν σε χαταστήσω᾽ εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυ- 
ῃ τί Ἐξ. : " παν, 4 ρίου σου. Ἣς χαταξιούμεθα, ἐὰν ἕκαστος ἡμῶν ἐν ᾧ 

ἐχλήθη χαὶ ἐχληρώθηϊ, δι᾿ ἐπιμελείας περισσοτέρας 
Δ "»υΚ σὰν ᾿ῳ - 

χαὶ ἀόχνου σπουδῆς πολυπλασιάση͵ τὴν μερισθεῖσαν 

αὐτῷ χάριν, χαθὼς γέγραπται. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Β΄. 

Εὶ 3 ΔΝ , ; ὁ ἢ , ᾿ »} οἰ ἀχίνδυνόν ἐστι μὴ χαθαρεύοντα τὴν χαρδίαν 

ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, ἢ ἀκαθαρσίας, ἢ μο- 

λυσμοῦ, ἱερατεύειν. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Μωύῦσῆς μὲν τύπον διδοὺς τοῖς τότε, πρὸς νουθε- 

σίαν δὲ ἡμετέραν, ἐν τῷ νόμῳ τῷ παρὰ τοῦ Θεοῦ 
δοθέντι, γράφει " Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ΜΙωῦσῆν 

“λέγων εἶπον πρὸς ᾿Ααρὼν λέγων ἄνθρωπος ἐχ 
τοῦ γένους σου εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ὃς ἔχει ἐν 

ἑαυτῷ μῶμον, οὐ προσελεύσεται προσφέρειν τὰ 

ὥρα τῷ Θεῷ αὐτοῦ " ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ἐν ᾧ ἂν 

ἢ ἐν αὐτῷ μῶμος, οὐ προσελεύσεται. Καὶ τοῖς ἑξῆς 

ἑρμιηνεύει τὸν μῶμον. Οὐχ ἐν ἐπιμιξία ἀλλοτρίων 
μελῶν, οὐδὲ ἐν συντρίμματι ἑνός τινος, χἂν ἐπὶ 
μέρους “ἢ τῶν ἰδίων μελῶν οὐ τοσοῦτον παραποδί- 
ζοντος τὴν ἐνέργειαν τῆς εὐοδίας, ἀλλὰ παραδλά- 

πτοντος τὴν εὐτρέπειαν, ἢ τὴν ὁλοχληρίαν. Ὃ δὲ 

Κύριος λέγων ̓  Μεῖζον τοῦ ἱεροῦ ὧδε, παιδεύει 

ἡμᾶς, ὅτι τοσοῦτον ἀσεδέστερός ἐστιν ὃ τολμῶν ἵε 
ρατεύειν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, τοῦ δόντος ἑαυτὸν 
ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν χαὶ θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς 
ὀσμὴν εὐωδίας, ὅσον τὸ σῶμα τοῦ μονογενοῦς 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὑπερέχει χριῶν᾿ χαὶ ταύρων" οὐχ ἐχ 

Γσυγχρίσεως, ἀσύγκριτος γὰρ ἡ ὑπεροχή. ᾿Αλλὰ 
χαὶ μῶμος ἢ λώδησις νῦν οὐχ ἐπὶ μελῶν σώματός 
ἔστι θεωρουμένη, ἐπὶ δὲ δικαιωμάτων τῆς κατὰ τὸ 

Ὁ Ν  ίογοβ ὅσο ᾿ἰρτὶ χαὶ θῆλυ. 
ἃ Ἄδερ. βοοιιη τι λέγων, εἰπὲ ᾿Ααρὼν λέγων. ΑἸΙφαδῃ- 

ἴο Ροβιὲ ἴάοπι Μ5. δῶρα τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, εἰοπα 7) εἰ σιιΐ, 

« ΠΙυὰ ἡ αὐατάϊπιις οχ νοίουῖθιις ἀπιοθιις ΠΡ τσ - 

ο 

ΓΙΒΕΙΣ 1. Ω21 

απ ἐὰ πυροῦ εἰς υἱνοηίθς, οἱ πιθηιῦγα σϑείγα 

ἀτσιπα εἰ 1260. Αἴααθ οεΐαπὶ Ἰαχία πο οἱ 
ο]υβάδιη σοπουῖθ ἀορπηαΐα ΓΥβι5 ἀἴοῖε : Λογι 65 
“μάφιις, πέψις Οτίροιις, πολι ὁ5ῖ σΟΡναι5, τιθῆ6 
ἐΐνεν", τιοτὶ 65: τπαϑδοιῖι5, τιθπ6 ζοπιῖπια  Οπιτιδς 

δπΐηι υος τἰπιι5 Θοἰἰς πὶ Ομγίσίο ὕ6διι, αὐ ἀϊσηὶ 

το ἀδπλι ΟΠηΠ 65, ν Θ᾽ τ τπιπι15, 41] ἰὰ δι Ἰα Πη15 : 

«Τα θεάν, δοῦν ὕΌπΘ; δΗρῸΓ μαμοα {εἰσὶ 51- 

εἰο ἰδ, διιροτ πιείία [6 οοποίϊαπὶ; ἱπίσα πὶ σαῖς 

εἰϊιπι 1)οπιϊτεὶ ἐπὶ. Οὐο Πα ΡΟ] ἴντα αν ἀϊρηϊ, 5ὶ 4 15-- 

4116 ΠΟΒΙΓ ΠῚ ἴῃ 410 νοοῖ ὁ5ὲ οἵ θἰθοῖιβ, οαγὰ 
ἈΠΊΡΠΟΓΘ οἱ βιπἴο ἐπ ρῖσγῸ ἱπη ρου τἀπὶ 5110] σγὰ- 
{1 Π}5,. 11] δουρί ὁδί, γϑ ἀ! ἀους πιο ]ογθμη. 

ΟΥΠΈΒΤΙΟ ΠΙ. 

“1π ἰς φιὶ ον ργανάπι οοπϑοϊοτιϊαπι, απ ἔπι- 

τητεπεἰἐἰατη,, ατποὶ ἐπα εϊαπιθπίτπι ρΏΓιι5 ΟΥ̓ εὁ 

ποτὶ ὁδῖ, δασογάοιϊο οἴϊγα μοτγιομίι Γπρα-- 
{{ι7. 

ΒΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

Μοϑ65 χιυϊάθηι {15 δοῖα ἶθ ΠΟ ΠΊ  ΠΙΡι15 δὰ ΠῸ5 

δυἰϊοπο5 [Οὐ πιᾶμη ἄλπ5, ἴῃ ἰοσο ἃ θο γάτα 

ΒΟΥ] 1: : ΕῈ ἰοη είς. 65 ]οταῖπις αὐ Ώογϑοπι, 

ἀἰϊοοη : ]Ποηιίθγο αεἱ ατοπ, αΐοδοπδ: ἤοπιο δὰ 

ΘΘΠΟΤΘ ἰπ0 ἵπ υϑδιτὶς σοπογαιϊοτιῖνιι5, χιιὶ παϑοὶ 

ἐπ 5θῖρϑο πιαοιιίατι, τιοτὶ ἀσοϑάοι αὐ οὔεγοπάιιπι 
ἄοπα 1260 50 : φιεῖα οπιπὶς ἰιοπιο, ἵτὶ τι {πι6- 
τὶς πιαοιῖα ποτὶ αοοοάοί. Αἴάιθ ροβίθα πηδου πὴ 

ἱπιουργθίαταν, ΝΟ 5 Δ πἸβοθαη τ" πη θα νὰ 4116- 

Πᾶν, ΠΟΩῸΘ οὐ ΟΠ ΘΟ ΙΓ ἀὰπαιπὶ ἰ] το πηθιη-- 

Ῥθυῖιπ, ΠΟ 50} 1|Π 51 γ6] βᾶγ8. ΠΊΘΠῚ ὈΓΟΙῚ ΠῚ 5110-- 

σαληὴ νἰτἰαΐα ᾿πηρ ἴα: αι μΠι15 ΠλΠ ΠΟΙ 510. [ἃ-- 
οἷ] ἂὸ θχρβάϊιο ρϑυαπράτιν", 566 5ἱ ἀθοογιπὶ ἃ: 

ἱπιορυϊταΐθπι ἰϑρίαι. ΤΟ ΠΉΐΠτι5. ἀτιῖθ πὶ οἵιπὶ ἰοῖς, 

ΖΤοπιρίο αἰϊηιιϊα πιά 5 [εῖσ ὁ5ῖ, πὸ5. ἀοοθὲ ἴδηῖο 

πᾶ ῖ5. ἔπ} Ρ τ ΠῚ 6556 Θιαπη, 4 ᾿πίοι" 58 ον Ποα Πάτιπ 

Δ ἀ6γ τγαοῖαγο σουριι5 Πομἰηϊ, 41 ἀθάϊι ριῸ πο- 
)»ῖ5 5οίρϑιιπι [)60 οδ]αιΐοπθηι οἱ ᾿οϑίϊαπι π᾿ οὐο - 

γ6ΠῚ δα νἼτα 115, 4 πἴῸ ΘΟΡΡῚΙ5. ππΊβΘη1 1 ΕἾΠῚ Τ)οὶ 

ΘΧΟΘΙ ΘΠ ἶτι5 Θϑῖ υ δΕ 115. ἀο ἴατινῖ5 : Ἁυοα ἀἸοιιπὶ 
511 δἴπθ σοπιραγατοπθ, ᾿ποοπιρα 1} 15. Θϑὶ θηὶπὶ 

μας δχοοι!θπτῖα. Ναπο ἀιΐθηι ππαοι!α, ἀπ τηὰεἰ- 

ἈΠὶ βαρ Ρ] οσὶ ὁρουίονο ραΐο ἀὰξ γόσοπὶ μῶμος, ἀπὲ γο- 

[50}}} σύντριμμιαι, αὖ 511 χἂν ἡ μῶμος, ἘΠῚ σύντριμμαι, 

ΓΕΔ συγκρίσεως λέγω. Αἴ οχ υἱεῖπιᾶ ἴπ ποβίγὶβ ἐγὶ- 

Ριι5. Μ55, ποι ἰδρίξιν. 

αὶ. 3...8. 

αι]. «ὃ. 
2ι. 

Ερλιεσ. ἡ.7. 

εν. κι.10. 
17. εἰ 21. 

Διαιιδ. τ5. 

6. 



Ι εἐἐ- 

ἠ. 

928 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΜ 85. ΒΆΒΙΠΠΙ ΜΛΑΟΝΙῚ, 

Ἰατο ποπ ἱπ πηΘΠ} 15 ΘΟ ΡΟΥ 5 σοηϑι ἀθραταν, 56 ἐ εὐαγγέλιον θεοσεδείας ἐστὶ γινωσχομένη" ὅταν ἢ 

ἴῃ 75{ΠΠ 0] ΟΠ 1} ι15 ΘνΔησ ΘΠ Ιοοῦ. ΗΘΔ 15 σοσΠΟβ01- 

ταν, ν 46! ὲ οαπὴ πὰ πάατιη) ΠῚ δχ Ἀ]ΠΠ]πια Ράγ το 

δχίσαια, ἀπ πο ἰπΊθ ον, ἅπ| Π0ἢ τὰ {|ν τι 511 

Ῥδὸ ἀσοορίιπι, ἀἄθο τα σΟΠ5.ΠΠπιπὶ Πα Π1Δ ΠῚ ΠῚ 

τἀπι τά πὶ οἰ σα τε κ αυεθίαηη ἀπ Θργὰ ἴπ πιὰ πάαῖο 

ἀΡΡάγθαῦ. ΝΘΟΘσϑα ΠῚ ἸΘΊ ΓᾺΡ ΘΓ ΒΘΠΡΘΓ ἢ αἰ 6}, 

πα ΧΙ Πη6 νΟΙῸ [ἀΠ|ὶ ἀὸ [15 ΠῚ Υ ΘΓ [ΘΠ] ΡΟ 6, 561- 

5. Οὐ». 7. ψᾷγ6 ῬΓΘΟΘρίιπ. ΑΡΟΒΙΟΪ ααΐ ἀϊοῖς : ἡ ας ἐβίτη 

᾿μανοπίος ρῥγοιιϊδείοπος, οἰιαγι 5 ςἰπεὶ, τητεπείθηιιις 

τιος αὖ οπιπὶ ἱπη τἰνιαμισιιῖο σαν πἷ5 δὲ δρίγίιις, 

μέγ [οίθηιος. δαποι οαιοπθπι ἐπ {ἰΠ10 Ὁ θεῖ ς Β 

συεί αν ἰτὶ εἴα τὸ ἀαπῖος οὔἤοποίοπθηι, τι υἷ- 

{ιρογοίι" πιἰτιϊδ γί τη, σϑεῖ αἰ 1)6ὲ πεῖπ δεν ἐπὶ 

ομιγίνιις. σοπιηιοθηατιδς τιοςπιοίΐρ5ο5. Τα [ἰδὲ 

45. ἀἴσπιιθ, «αὶ Ποπηϊηὶ τ ϑιθυ 115. Ἰαχτα, 1) οὶ 

ΘνΔΠΘΘ] 1 ΠῚ ΟΡ ΘΓΔ ΠῚ 5ΔΟΓᾺ ΠῚ πη ροπάαι. 

ΟΌΖΈΒΤΙΟ Π]. 

«1π σιιϊερίαπι, οηι αν οηϊπὶ δαγηὶς οἵ δρίτιΠπι5 

ἐηφιιῖπαπιθηῖο Ριισιιβ ποσὶ δςί, π0ὺ ἀὸ ΣΘΟΙ 6 

ἐάαϊ σογριις ]λοπιϊπί, οὲ δὶ αξ απ ϑιίτιομι. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

απ Ποιιβ ἴῃ [656 ΘΧ ΓΘ πὰ ΠῚ ῬΟΘΠΔΠῚ ἴῃ διιη], ὦ 

«αἱ ἴπ ἱπημηαη 114 ΔΕ ΠΟ ΓΘ Βα ΠΟΙα. Δ ΙΒ 115 6556 1, 

σοπϑι πους ς 51 φαϊάθηι τυρῖοο 115 φα!ἀθη, πὸ- 
Δου. 5. αν Οἷ5 νΘΡῸ Δι ΠῚ ΠΠΟΠΙ5 οατιϑα, 1ἴὰ ΒΟΡΙρ μὴ οϑί, δὲ 
--. ἰοηιιιείτις πὶ Τοπιίνιις αὐ Μογϑοπι, ἀϊσοτς: 7)16 

«(ατγοπι, εἰ {5 ἐ71ι5 - δὲ αἰτοπά αν ἃ δαποίϊς {1-- 

Τιογιιπι ]οΓαοὶ, οἴ ποτὶ ργο[ατιανιιτ τιοηιθπ, 5(π|-- 

δίπιπι τπθιίηι ; ιιθοιμπιητι ἱροὶ σαποιποαηπέ ταϊλιὶ. 

Ἔρο Τροπιῖτιις. [0 {ΠΣ 1πι ργοβθπῖθς ρβοτιιι 
οπιτὶς ἰοπιο, ἡιιοιιηιῆι6 ἀοοοοϑογὶξ αὖ Οπιτιὶ 56- 

΄, ΕΥ -ὉὋ-Ἢ -» Α 

παρ᾽ "ὀλίγον, ἢ ἐλλειπῶς γένηται ἢ ἐντολὴ, ἢ μὴ 
“ [2 - , εἰ »"Ὁ-Ὅ οὕτως, ὥσπερ εὐαρεστεῖται Θεός ὥσπερ οὐλῆς τι- 

μὴ ΄ τ. -Ὡ - - 

νος ἢ λέπρας ἐπιφαινομένης τῇ ἐντολῇ, τῆς ἄνθρω- 
, - τ ᾿Ὶ ΄ 

πίνης γνώμης. ἢ Αναγχαῖον οὖν πάντοτε μὲν, μά- 
λιστα δὲ ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ τοσούτου χαὶ τοιούτου 

μυστηρίου, φυλάσσειν τὸ παράγγελμα τοῦ ἀποστο- 

λον εἰπόντας - Ἰλαύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, 

ἀγαπητοὶ, χαθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυ- 
Ν ἃ Ξ μ᾿ ; 

σμοῦ σαρχὸς χαὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύ- 
ἘΣ ΘΣΡο, ἸΘε ΣΟ ΒΙΣΣ ΣΤ ΞΕ Τ ΝΣ 

γὴν ἐν φόθῳ Θεοῦ - μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες 
ὕονον ῳ, ᾿ Ὁ ΩΝ ῃ 57 2 

προσχοπὴν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἣ διαχονία, ἀλλ᾽ ἐν 
Ν τὸ ἿΝ ᾿ 

ς παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάχονοι. Οὔὕ- 
“ ὔ ,ὔ » - 

τὼς ἄξιός τις γένηται ἱερουργεῖν τὸ μυστήριον τοῦ 
τ τῃ ἈΦΟ ΑΘΩΝΑ Ἰπρέ εν 
Κυρίου κατὰ τὸ εὐαγγέλιον ταῦ Θεοῦ. 

ἘΕΡΩΤΗΣΙΣ Γ΄. 

3 9 ἣν , 5 , , ἘΞ ΟΝ 

Εἰ ἀκίνδυνόν ἐστι, μὴ χαθαρεύοντά τινα ἀπὸ παν- 
ΕΣ ᾿ : 

τὸς μολυσμοῦ σαρχὸς καὶ πνεύματος ἐσθίειν τὸ 

σῶμα τοῦ Κυρίου, χαὶ πίνειν τὸ αἷμα. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ νόμῳ τὴν ἀνωτάτω τιμωρίαν 

δρίσαντος χατὰ τοῦ ἐν ἀχαθαρσία τολμήσαντος 

ἅψασθαι τῶν ἁγίων " γέγραπται γὰρ τυπιχῶς μὲν 

ἐχείνοις, εἰς νουθεσίαν δὲ ἡυετέραν - Καὶ ἐλάλησε 
Κύριος πρὸς Μωῦσῆν λέγων " εἰπὲ ᾿Ααρὼν, καὶ τοῖς 

υἱοῖς αὐτοῦ " χαὶ προσεχέτωσαν ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν 

υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ οὐ βεδηλώσουσι τὸ ὄνομά μου 

τὸ ἅγιον, ὅσα αὐτοὶ ἁγιάζουσί μοι. ᾿Εγὼ Κύριος. 

Εἰπὲ αὐτοῖς, εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν πᾶς ἄνθρωπος. 
Ἁ ΕἸ Ν δὴ ΩΣ - 

ὃς ἐὰν προσέλθη ἀπὸ παντὸς τοῦ σπέρματος ὑμῶν 

τι ὑθοίτο αὐ σαποία, ιιδοιιπιηιθ δαποίίοα- γ), πρὸς τὰ ἅγια, ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῷ 

νογὶπε Π{{ἰ Ιςταοὶ Π)οπιῖΐνιο. οἱ {ποῦ ἱπαπιιπαϊϊα 3 

ὁ}ιι5 ἔτι ἐ110. ατονπεϊπαθίξιιν απῖπια ἐϊἸα α {αοῖο 

πιθα. [50 ])οηιῖτιις ; 5ἷὶ Δάνουϑιιβ 605 4 ΓΘ ΠΊΘ ΓΘ 

δοοδάϊηι δα θὰ τ. ἃ] ΟΡ  ΠΙθιι5. βᾷ που] Ποαῖα 
5. ηἴ, τ] η85 6] δι] ᾿πιθ τα Πα", 414 415 ἀἰ-- 
χουὶς οοηῖνα διπ, 411 δὰ ἰαπτιηι ἃ ἴὰ]6 τ γϑῖθ- 

λημε,. ταν αἰαπη πὸπ νοροῖαν δοοοάθνο ὃ Οαδηῖο Θπΐηι μ]τι5 
ο. 

ἃ οίογοβ ἄπο ΠΡ παρὰ λόγον, μηκέθ γαϊϊοποηι. 
ΑἸ Ν5. οἵ δά} παρ᾽ ὀλίγον, οἱπὲ δα ϊϑια μα πιαη- 

εἰαιὶ 4. διαϊῖπι ἄπο Νί55, ὡς εὐαρεστεῖται. διιθῖπ ὁ 

οα1| λέπρας ἐπιφεροιλένης. ΑἹ Μϑ5. {τὸ5 λέπρας ἐπιφαι- 

νομιένης. 

Κυρίῳ, καὶ ἣ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ’ αὐτῷ, ἐξολο- 
ἘΠΕ 0. Ἔ: ἀν αὐ λτῊ 5. ὦ , 
ρευθήσεται ἣ ψυχὴ ἐχείνη ἀπὸ προσώπου μου. 

ΘῊΡ ἋΣ “7 3 , 3 - Δ - 

᾿γὼ Κύριος" εἰ τοιαύτη ἀπειλὴ χεῖται χατὰ τῶν 
τ Ν ἐν 

προσιόντων ἁπλῶς εἰς τὰ παρὰ τῶν ἀνθρώπων 

ἁγιαζόμενα,, τί ἄν ἅ τις εἴποι χατὰ τοῦ εἰς τοσοῦ- 

χαὶ τοιοῦτον μυστήριον τολμήσαντος: “Ὅσῳ γὰρ 

πλεῖον τοῦ ἱεροῦ ὧδε, χατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν, 

ΡΈΔΜΙΕΙ ἀναγχαίΐως οὖν.... φυλάσσειν δεῖ τό. Ν εἴογος 

ΠρυῚ ἴα, αὐ οἀοπάιιπι οαγα υἽπτι5. 

ὁ Βοος. βεοιιηάτι5 ἐν παντὶ δέ, 
ἀ Τοπι 116 φιοπὶ πιοο αἴχὶ ΒΟΥ 



ΕῈ ΒΑΡΤΙΒΜῸ ΠΡΕΠ 1. 

τοσούτῳ δεινότερον χαὶ φοδερώτερον τὸ ἐν μολυσμῷ 
ψυχῆς τολμῆσαι ἅψασθαι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 

παρὰ τὸ ἅψασθαι χριῶν ἢ ταύρων, τοῦ ἀποστόλου 

εἰπόντος" “Ὥστε ὃς “ἂν ἐσθίη τὸν ἄρτον, ἢ πίνη τὸ 

ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ 

σώματος χαὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. Σφοδρότερον 

δὲ ὁμοῦ καὶ φοδερώτερον ᾿ παριστῶν τὸ χρίμα διὰ 
ἀφ᾿ ἴα ᾿ ( γα. ΡΥ 

τῆς ἐπαναλήψεως, φησί Δοχιμαζέτω δὲ 

ἑαυτὸν. χαὶ οὕτως ἐχ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, χαὶ ἐχ ΕΣ ΕῚ 
ἐξ 3 τοῦ ποτηρίου πινέτω. Ὃ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων 

Ε 

μ 
ἔχαστος 

οὐδὲν Ὰ ρει ον τ 
ἀναξίως, κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει χαὶ πίνει, μὴ διαχρί- 
νων τὸ ὃ σῶμα τοῦ Κυρίου. Εἰ δὲ ὁ ἐν ἀκαθαρσίᾳ 

μόνη γενόμενος ( τῆς δὲ ἀκαθαρσίας τὸ ἰδίωμα τυ- 

πιχῶς ἐχ τοῦ νόμου μανθάνομεν ), οὕτω φοδερὸν 

ἔχει τὸ χρίμα, " 
- "- ’ - ᾿΄ ᾿ 

χαὶ κατατολμῶν τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου, δεινότε- 

πόσῳ μᾶλλον ὃ ἐν ἁμαρτίᾳ ὧν, 

- ᾿’ ᾿ ΄ , ΄ , 

ρον ἐπισπάσεται τὸ χρίμα; Καθαρεύσωμεν τοίνυν 
“» , , - -.ι»"» " - 

ἄπο παντὸς μολυσμοῦ (ἢ δὲ διαφορὰ του μολυσμοῦ 

χαὶ οὕτω προσερχώμεθα τοῖς ἁγίοις, ἵνα φύγωμεν 

τὸ χρίμα τῶν φονευσάντων τὸν Κύριον, διότι Ὃς 
ἂν ἐσθίη τὸν ἄρτον, ἢ πίνη τὸ ποτήριον τοῦ Κυ- 

ρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος χαὶ τοῦ 

αἵματος τοῦ Κυρίου " σχῶμεν δὲ ζωὴν αἰώνιον, χα- 

θὼς ἐπηγγείλατο ὃ ἀψευδὴς Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν 

Ἰησοῦς Χριστός" ἐὰν ἐσθίοντες χαὶ πίνοντες "μνη- 

μονεύσωμεν αὐτοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντος, χαὶ φυ- 
λαξωμεν τὸ χρίμα τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος" Ἢ γὰρ 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, χρίναντας τοῦτο, Β 

ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες 
ἀπέθανον χαὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶν-- 

τες μηχέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ " ὑπὲρ αὐτῶν 

ἀποθανόντι χαὶ ἐγερθέντι - ὅπερ συνεθέμεθα ἐν τῷ 
βαπτίσματι. 

« ἙΑΙα ἐσθίει... πίνει, Αἴ Με. ἄυο ἐσθΐτι. «.. πίνῃ. 
ΓΆΡ ρῥγίπιυβ εἕ ἐεγιϊυ5 παριστῶν, τεοῖς. Ἐδπὶ πα- 

ριστῶντος. 

ε γείεγεβ ἅιιο ᾿ἰργὶ τὸ σῶμα χαὶ τὸ αἷμα τοῦ χυρίου, 
ποη αἰ ἴσαπα σογριι εἰ σαπϑμίπεπε Ῥοπιϊηὶ. 

ἔψς 

655 
πρὸς τὴν ἀχαθαρσίαν, φανερὰ τοῖς εὖ ξρονουσι .ν 

929 

τοι ρ]ο ἢΠἰς δϑῖ, Ἰυχία Ποιηΐηὶ νόσαπι, ἴδπῖο σταὰ- 
νἷμ5 δϑὶ δὲ [ογιη Δ 1} 15. σογρογο ΟΠ Υῖβεϊ ᾿πηρογα 

νεδοὶ δὐιάθγο, 4πᾶπὶ ἀγίθίοϑ ἀπ ἴαθιγοβ δάθγο, 

οἵα Αροβίοϊ τι ἀϊοαῦ : 7αημδ χείοιπιη 6 τπάπ-- 
ἀμεοανογὶ μάπεια, υεἱ δίϑεγὶε οαϊΐσεπι [)οπιϊπὶ 

ἱπάϊΐρη, τειις ἐγὶ τ σον μογὶς εἰ σαπριὶπὶς Ποπιϊπῖ; 

ἵπιὸ ἡἀϊοίτπη ρὲγ τορειϊοπειη ν δ πιθ πεϊι5 5ἱ- 
πλὰαΐ δὲ Γογπι 1} 15. ἀδοίαγοῖ, μἷ5 γνουθῖβ : ἔγο- 

νεῖ αμίσπι σοίρϑιιπι ἐγιιδη ἰδηιιθ, εἴ σῖσ εἶε μαπὲ 

εάαι, εἰ ἐδ εαἰΐοε δῖναι. Ομ οπὶπι πιαπάμεαϊ εξ 
δέϑιι ἱπάϊσπο, μά ϊοίιιτα, οἰ δὶ πιαπάμεαϊ εἰ νἰδῖς, 

ποπ αἰϊγιι σαπις σογριις Ποπιῖπὶ. Οὐοά 51 15. αὶ 

1π 5014 ἱπηπηιι πα τα σοηβεϊ αιτι5. 65 ὲ {Ἰπιτηπ Πα {1:5 
απο πη Ὀγορτγίθίαϊοπι ἔν ρίοα ὃχ ἰθθα ἀἰβοϊ πιιβὴ, 
ἡπάϊοῖο ἴὰπὶ πογγοπάο οὐποχίιι5. δὶ, ἀπαπῖο τηὰ- 
515 4 ἴῃ Ῥδοσαῖο δϑὲ, ΟΠ γι {116 σΟΡΡΙ5. ΤΟ ΠΊΘΓΘ 
εὐΐε, απ Ἰοίται τγαν 5 5:01 ἀσοθῦβοιῦ ΜΠ Πάδιητιβ 
ἰσίταν πΠῸ5 ἃ} οπηηΐ πηι παπιθηῖο (ἀἸ5Ο ΓΙ ΠΊ6 ἢ δ11-- 
ἴδπι, {οὶ ἱπααϊπαπηθηζηπι ἴπῖθ. δὲ ἱπη μη πά!-- 
εἴαπι ἱπτογοθαϊε, γι θ πεῖ ι5 δα ρὶ πε σαι οϑὲ 

πιαη][δϑειη), δὲ ἴτα ἀδπηιιὴ ἀοοδάδηηι5 ἃ 54η-- 

εἴα, αἰ δοσγιπὶ {{ἰ Ποπηΐηι πὶ σοί ογιπὶ οἴα- 

σἴαπιιβ Πα Ἰοίτιπι, ν᾽ ἀθιῖοθς Ομἰοιπεητο τη απιεῖπι-- 

ἐανογὶξ μάπεπι, υδὶ δὲν ογὶς οαϊΐοοπι Τοπιϊπὶ ἱπ- 

εἰἴστιε, τϑιις οτὶἱ σοτροτὶς δἰ σαπβιῖπὶς ])οπιϊπὶ ; 

Ῥοβϑι ἀθάπηι5 γ6ΙῸ ΥἱτᾶΠῚ ςο θυ ΠΔ ΠῚ, δῖος ὈΓΟΠΉΪσΙ 
νερὰχ Ποιηΐπιιβ, δὲ Πδιῖ5 ποβῖου 1}65ι15 (Ἠγίβτιβ, 

οἱ πηοάο βάθπίθς ὈΙ θη 5116 ΠΠΘΠΠΟΓ65 [ΠΟΤῚ ΠΊ115 

᾿ρϑῖτιβ, 4] ῬΓῸ ποθ που τα 115 δϑξ, ΒΕΓ ΔΥ ΘΓΊ Πηι15- 
46 βϑηϊθητίαπι ΑΡΟΚΙΟΪ 1, αὶ ἀϊοῖς : (λατγίίας 
ἐπῖπι ΟἸιγισιὶ οοπείγίπισίε τιος, ἡιἀϊοαπίες πος, τή 
ἡποά εἰ τισι ργὸ οπιτῖδιι5 πιογίμιι5 δῖ, ἜΥΘῸ 

οπιπθς ταργιμὶ ϑδπῖ: δὲ ῥγὸ οπιπῖϑιι5 πιογίμιτις 

ὁδί, μὲ φιιῖ υἱνιισε τιοπι ἀπιρὶζιι5 οἰδὲ ουἱνατιῖ, Ξεά 

εἰ φιιὶ ῥγὸ ἱρϑὶς τπογίτιις θδὲ δἰ τεϑιισταχὶξ : ἀπ 

ἂδ τὸ ἴπ βαριεἰϊδηηαῖο [δοῖπηι5 ῥδο ΟΠ ΘΠ). 

5 ὕπυ5 Μ5. πόσω πλέον. ΑἸΙφαδηίο ροϑὶ Μ55. ἀυο 

ἐπισπᾶται. 

ἃ ἘΘΙΕ μνημονεύωμεν. Ν᾽ εἴετε5 ἄπο ᾿ἰρτὶ μυημονεύς- 

σωμεν. 

υ" ἙΔΙ ὑπὲρ ἡμῶν. Ν᾽ οἴοτος. ἄτιο ΠΡγὶ ὑπὲρ αὐτῶν. 

Πνἴώ. ν. χ8. 

29. 

2. ον. 5. 
ἤ- 15. 



1 ΡΕΙΣ. 35: 
π 

ΔΙσίι], 5. 

18. 

Ζιις. 1.15 7. 

Δαιε]ι. τ2. 
ητ. 4. 

ἘΒ 2. Ὅον- 
ΤΌ: τς 

Μαῖα. τή. 
35. 

“20 ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΝΜ 

ΟΥΈΒΤΙΟ ΤΥ. 

υἡπ οπιπὶ ϑόγνοὸ 1) εἰ ογοἀθπάπιι εἷΐ οἱ ονἕοιπρε- 

τατιάιι., αὐἄθὸ μὶ τά φιιοά εἰϊοίειιτ, ὐϑγιίτη 

6556 ρογϑιιαδ 55 παι οἱ, Οἰϊαιγιδὶ απ αἰϊχιοά 

φογίρετηι απ ἐαοίτιην ἰροῖπις ]λοπιϊτιὶ σοἱ ςαπ- 

οἴοτίεσι ἱπινομϊαίιτ, σιοά υἱάθαίμ 6556. οοτι- 

ἐγαγίτπιτπ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

ι. Ηδο αιδϑιῖο, τ πηοῖϑὶ Ῥ᾽Ό 5115 πα ἴσηα δβὶ 

ἀποσαπηάιιθ, 41] ΠΟΠΉΙΠιλ ΠῚ ΠΟϑίνα πὴ «[6ϑιιπ (Πν]- 

5[π|}Ὶ πΠΙσ ΘΠ πὶ Π6ὶ νὶνὶ ΕἸ], ΡῸΡ ΠΠ16ΠῈ 

ΟἹ Πἰα ἴδ νἸ51}}}}1ὰ “Δ. 1Πν]51}}}1ὰ [αοία σα ηΐ, 
ΘΟΠΠΘυΪ πο Γδοιϑαγὶῖ, {πὰ πάἀοαυ θη] δὰ νοῦθα 

416 Ἰοσιι5 Θϑῖ, ἃ Ῥαῖνο διιάϊν!ϊ, [ ΠΠΘΠ ΤΈΒΡΟΠ- 

ἄθγθ ἤθοθϑ56. Πα θΘπηι5, Ομ θη ἴθ5. Αροβίοϊο ἐἰ- 
οοπε : Ῥαγαϊϊ εγὶἰς αὐ τοςροπάοπάιιτ ον εξ 

ἐπιίογγοσαηίϊ θοὸς ταϊϊοπϑηι 6715 πι τὶ υοὐὶς 

ἐεὶ Πάοὶ. ἘΠῚπΘ 51 46 ποβίγο Ια ἀἸσαμηιι5, 
ΤῊ] στ] [16 ΠΔΏ ἃ ΓΘ ΡΠ} 115. ΔῈ Π6 ΠΕ} 5115, ΤΟΙΉΙΠΪ 

Ἰρ511τι5. [ΔοΙ Δ Π}115. ΠΙΘΠΙΌΠΘΙῚ , αἀἸσθη 5. ν] ο]ϊοθῖ, 

«πιοηι, αηϊθπὶ εἰἶσο σοὐῖς, ἰοία πτειηιὶ ἀπε τίτιτις 

ἀρθα ποη ρικδίογινὶι α ἰΙ656 ἄοπθο οὁπιηΐα Παπί: 

Θὲ ᾿τοσιιπὴ : Καὶ τις ἐδ εἰϑἴπιτη οἱ ἰογγάπι ρτιρίοτ-- 

ἶγθ, ιιάπι ἰθρῖς τιητίσι αρίοοπι οαάεγο. Οὐοά οἱ 
αυϊάρίαμι ὁ5ι ῃΪο θ᾿] 115 ΘΔ] ΟΠ Π6, 5ἱ αα] ρἴδπ) δὲ 
Πΐϊο Ρ]ι5 ΤοΠὰ, σΟΠΒΘ 6 Π5 δδῖ αὐ ἀἸσαπηιδ: Οὐ] - 
Ῥίδηι εἰϊὰπι 65: ἢϊς ρ]1τι5 Μον56, Αροβίοϊο, ροβίθα- 
4πᾶτη Μοβὶ5. σ] ον Π) 5.46} 115. ̓ πασοθϑϑᾶπ γ6- 

σΘηβ111, Θα ΠῚ 116 ΘΟΠ 10 σὰ πὶ ΠΟ ΠΪ ΠῚ ΠΟΒΓῚ 1651 

ΟἸνϑεῖ β]ονῖα, δ} }πππσϑπῖθ, (σον δας τι τιοτὶ 

δεῖ, ηιιοιί οἰαχιῖ ἐπ ἰαο ραγίθ, ργΌρΙοΥ θαοεοῖ- 

ἰθπίθηι αἰογίαηι. «δ᾽ δπῖπι το Θναοιίαίιιτ,, ρὲτ 

δίἰογίαηι ὁδΐ : πιτιῖτο πιαβὶς χιιοι πιαποῖ. ἔτι σἰογία 

ἐ5ί. 1τὰ δἰδὶ δχ 115. 4τι85 ῬγΟΤᾺ] Πλλ15. ΙΟ οἶδ Θὰ {τι 

ἴῃ Ἐνδηθο]10 ἀϊοῖα δι ηΐ, θὰ. ΟΘΡΕἸβϑί πιὰ ρ6ι ἴπ-- 

ἀπθιταΐαμη ἤθη σΟσ Ποβοθνο ἃ6 σΟηΠΙουὶ ἀἸἀἸοἰ-- 

Τη1158, [ἀΠη 6 Προ ᾿ρϑῖπ5 ΠΟ ΪΠὶ νου θα ἴῃ τη θα π πὶ 

Γιλ51:15 Δἀἀ πολ ηλιι5 : (δμηὶ οἱ ἰογτα ἱγαποὶ τι, 

σϑνϑα ατθπι τπθα ποτὶ ρτιθιογ ὑπ. Τάτ Πο-- 

ΤΏΪΠΙ ν θᾶ ἸηαχὶΠ16 ΟΠΙΠἾΠΠῚ 51 θυιιηὶ δα πο- 

Μοχ Βορ. βθουπάιι ἐν τῷ βαπτίζεσθαι. 

“ΠΙυα ἣ αὐάϊιιπι δβὶ ἐχ ἐπι θι5 ΘΟ Ἰοῖθιι5. Νοχ οα]- 

τὶ παρὰ τῶν. Αἱ Μί55, παρ᾽ αὐτῶν τῶν. 

ἃ Βρρ. βθοιπ 5 ρουὶπάς τις 6 1ὶ ἀόρατα, ἀλλ᾽ οὖν 
τὰ δήυατα, ΑἸ ἄπο Μϑ5. ἀόρατα, λαλοῦντα ῥήματα : 

5. ΒΑΘΒΘΙΠΙ͂ ΜΑΟΘΝΙ. 

ΕΡΩΤΉΣΙΣ Δ΄. 

ΞΡῸΣ ; 
Εἰ παντὶ ῥήματι Θεοῦ δεῖ πιστεύειν, χαὶ πείθεσθαι 

9 , - ΠῚ “ἡ 

Ο ἐν πληροφορία ἀληθείας τοῦ εἰρημένου, χἂν εὗ- 
ἢ ῃ Δ «ὦ ΕΣ Ὗ 3. ἐπ ἄθταν ρίσχηταί τι “ἢ ῥῆμα ἢ ἔργον ἤτοι παρ᾽ αὐτοῦ 
ΕΑΝ τ ΞΕ ἌΣ ἂῈ 

τοῦ Κυρίου ἢ παρ᾽ αὐτῶν τῶν ἁγίων δοχοῦν ἐναν- 

τίως ἔχειν. 

ἈΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

το; : 
Τὸ ἐρώτημα, εἰ καὶ παντάπασιν ἀνάξιον παντὸς 

τ ἜΣΤΩ Ἐν τντ, ΕΞ 
τοῦ χαταδεξαμένου ὁμολογεῖν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἴη- ἰ 
σοῦν Χριστὸν μονογενὴ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, 

δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε δρατὰ καὶ τὰ ἀόρα- 
ἃ - ΦῸ, “Ὁ ΕΣ Ν τω 

τα, “λαλοῦντα ῥήματα, ἃ ἤχουσε παρὰ τοῦ Πα- 

τρὸς, ὅμως ἀναγχαῖον “ ἀποχρίνασθαι, πειθομένους 
-Ὁ- ΠῚ ," ,"“ ἡ 3 σ ἢ ΕΣ ᾿ 

τῷ ἀποστόλῳ γράψαντι" “Ετοιμοι ἔσεσθε πρὸς 
ὙΕ ΤΙ ἃ ᾿ ΘῈΣ 

ἀπολογίαν παντὶ τῷ ἐπερωτῶντι ὑμᾶς λόγον περὶ 
τῇ ΤΈΡΕΝ, ἐφ ψε: 2; 

τῆς ἐν ὑμῖν πίστεως. Καὶ ἵνα μὴ παρ᾽ ἑαυτῶν τι 

λέγοντες, ἀμφιδολίαν ἐυ ποιήσωμεν τοῖς ἀχούουσι, 
,ὔ ΕῚ -Ὁ -Ὁ ᾿ , ,ὔ 3 Ἂν μνημονεύσωμεν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου λέγοντος" ᾿Αμὴν, 

δ Ἷ - ἘΝ8 “Ἁ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρ- 
“) Ἂς ΤΩΝ “ , ε, δὰ , ΄ ᾿ 
ἔλθη ᾿ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται" χαὶ 

ἤν ΣΕ ΣΙ γα ΤΟΥ ΤΩΝ 
πάλιν, Εὐχοπώτερόν ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 

πο ἘΝΕΝ τσ τη ᾿ " ΝΕ Τυτς 
παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου μίαν χεραίαν πεσεῖν. Εἰ δὲ 
ἜΞΩ Σ δι Ἐν ὉΡΟΣ οὖ ἂν 3 ἘΣ ΩΝ 

πλεῖον Σολομῶνος ὧδε, χαὶ πλεῖον Ἰωνᾷ ὧδε, 
ΕΣ Σ ΜΡ ΠῚ Ἔ 
ἀκόλουθόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι χαὶ πλεῖον Μωσέως 
“ΝΜ - ᾿ - 

ὧδε, τοῦ ἀποστόλου, μετὰ τὸ τὴν ἀπρόσιτον τοῖς 
3 ; ἘΣ ᾿ 
Ἰσραηλίταις Μωυσέως δόξαν διηγήσασθαι ἐν συγ- 

᾿ ἐδ αις Ξϑ Ἐτόδεῦ Ἀλμοοδῖα τὰ δ: 
κρίσει τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
αὶ---- , -“ ΟΣ ΝΟ " ΡΨ , ἐπενεγχόντος ὅτι, Οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον 
τ σΩΝ ἐδ νομῆς αἰΤΩ ποόερ ἜΡΓ ΈΡ ΠΥΕΞ 
ἐν τούτῳ τῷ μέλει ἕνεχεν τῆς ὑπερδαλλούσης δόξης. 

" ἣ δ ,΄ -ὕ» τ: 

Εἰ γὰρ τὸ χαταργούμενον, διὰ δόξης " πολλῷ μᾶλ- 
ὝΕΣ ἊΣ ἴ ἐξ 

λον τὸ μένον, ἐν δόξη. Οὕτως εἰ καὶ ἐχ τῶν εἰρη- 
,, 5 ὃ ῃ, - 9 

μένων ἐπαιδεύθημεν τὰ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ εἰρημένα 

ἐν πίστει ἀδιαχρίτῳ βεδαιότερα γνωρίσαι χαὶ ὅμο- 

λογεῖν, ὅμως πάλιν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου μνημονεύ- 
ε Ν᾿ τϑτν ἫΝ; 

σωμεν λέγοντος" Ὁ οὐρανὸς χαὶ ἣ γῆ παρελεύσον- 
- 

ται, οἵ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. Ἤρχει 
ΝΡ εἶ - Τ᾽ , 3 

μὲν οὖν τὰ τοῦ Κυρίου ῥήματα πλέον πάντων ἐν 
" ἀν ἐπ τνας μὰ ἼΣΩΣ Τὰ τ 

ἐς Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ ἡγεμονικῷ στηρίξαι τὰς καρδίας 
ο οα, πος ον τὴν Ν ΣΈΟ: Ἶ 

Α ἡμῶν, ἀδιστάχτως χαὶ ἀραρότως ἔχειν περὶ παντὸς 

ΠΡῚ ποίατι ροίοϑί, ΘΥΓΟΓΟΙῚ δ 60 δυθπἶββο, «υοά ἱἴπι- 

ῬΟΓΙῚ ΠΡ ΓΑΓῚΪ εχ λαλοῦντα ἱπορίς ἔεοογῖπε ἀλλ᾽ οὖν τά. 

6 γοίεγοβ ἄπο ΠΡΡῚ ἀποχρίνεσθαι. ΑἸΙΦαδπΐο Ροβὲ 

Μβ85. ἴτεϑ παρ᾽ ἑαυτῶν. ἘΔ παρ᾽ αὐτῶν. 

Γ(οαϊοες ἄπο ἐχ τοῦ. 



ὉῈ ΒΑΡΤΙΒΜΌ {18}1π| 

ϑήματος ἐχπορενομένου διὰ στόματος Θεοῦ " ἵνα δὲ 
ἀο σου ΜΔὲ ἦ 2 ΠΝ ᾿ 

χαὶ τῇ τινῶν ἀσθενείᾳ βοηθήσωμεν, ἀκόλουθον ἂν 
Ν π Πποὺς 3 Ἢ 

εἴη χαὶ μαρτυρίαν ἑνὸς ἢ δευτέρου ἐχ πολλῶν πα- 

ραθέσθαι. Ὃ μὲν οὖν Δαύίδ φησι Πισταὶ πᾶσαι 

αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ, ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
οὖ ὙΡΡΗ 2. ΤΥ νΑ Χἢ ἐν 

αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ χαὶ εὐθύτητι. Καὶ 

πάλιν" Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ, 
») “ » Ν ΕῚ - κ ΕΥ 

χαὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ πολλὰ 

τοιαῦτα. Ὃ δὲ ᾿Ιηοὺ ἐν τοῖς " Βασιλείοις εἶπεν " 

Ἴδετε ὅτι οὐ πεσεῖται λόγος Κυρίου 

γῆν. 

ἐπὶ τὴν 

Περὶ δὲ τῶν δοχούντων ἐναντίωσίν τινα ἔχειν, 

κρεῖττόν ἐστιν ἑαυτοῦ καταψηφίσασθαι, ὡς μήπω 

ἐλθόντος εἰς χατανόησιν τοῦ πλούτου τῆς σοφίας, 

χαὶ ὅτι δύσχολον τῶν ἀνεξερευνήτων χριμάτων τοῦ 

Θεοῦ ἐφιχέσθαι, ἢ ὑπόδιχον γενέσθαι τῷ κρίματι 
"Ὁ ᾿ κ φὦ “ δι - "Ὁ 

τῆς θρασύτητος χαὶ τῆς αὐθαδείας, χαὶ ἀχοῦσαι, 

Ἀσεδὴς ὃ λέγων βασιλεῖ, παρανομεῖς" χαὶ, Τίς 

ἐγχαλέσει κατὰ ἐχλεχτῶν Θεοῦ; [Εἰ δὲ χαὶ τὰ πολ- 

λὰ τοῖς πολλοῖς φανερὰν ἔχειν δοχεῖ τὴν λύσιν. 

ὅμως ἐπὶ τῶν δοκούντων " ἐναντίωσιν ἔχειν ὀφείλο- 

μεν παρατηρεῖν, ὅτι ὅταν μὲν τῷ προστάγματι δο- 
Ἂ« ᾿ - 

χῇ ἐναντίον τι εἶναι ῥῆμα ἢ ἔργον, ἀναγκαῖον αὐ- 
᾿ - , - ᾿ 

τὸν ἕχαστον τῷ προστάγματι πειθαρχεῖν, χαὶ μὴ 

τῷ βάθει τοῦ πλούτου καὶ τῆς σοφίας ἐπισχήπτειν, 
᾿ » [-: , ᾿ Ὁ 

ἢ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίχις. 'Γοῦτο 
ὰ ΓᾺ; - Θεῷ Ἀν  μπ ἢ πεν 

γὰρ εὐάρεστον τῷ Θεῷ, χαὶ ἀχίνδυνον εἶναι μεμα- 

θήχαμεν ἐχ τῶν θεοπνεύστων Γραφῶν. “Ὅταν δὲ 

πρόσταγμα προστάγματι ἐναντίως ἔχειν δοκῇ, ἵνα 

τὰς ὑποθέσεις “ χαταμανθάνοντες, χαὶ δλόχληρον 

τὴν περιχοπὴν ἀναγινώσχοντες, οὕτω τὸ ἄμαχον 

ἐπιγινώσχωμεν, χαὶ τῷ ἑχάστῳ ἁρμόζον πρὸς τὸν 
Ε “- Ψ ,ὔ , 5" Ἂ “-“ 

σκοπὸν τῆς ἄνω χλήσεως φυλάσσωμεν, εἰς ὃν ἀμ- 

φύτερα τείνει τὰ προστάγματα τὰ μὲν νόσον θε- 

ραπεύοντα, τὰ δὲ προχοπὴν ἐμποιοῦντα πρὸς τε- 

λείωσιν ἄγουσαν τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, τοῦ 1") 

Κυρίου λέγοντος ποτὲ μέν’ Οὐδεὶς λύχνον ἅψας, 

κρύπτει αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυ- 

νίαν, χαὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ " οὕτω 

λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, χαὶ δοξάσωσι τὸν 

Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς : ποτὲ δὲ, Σοῦ 

" Ἄδρ. Ὀυγίπιιβ ἐν ταῖς βασιλείαις. 

ν Αὐτῖψαϊ ἄπο ἸΠἰρεὶ ἐναντίως ἔχειν. Μοχ οἴει δοχεῖ, 
ΑἹ Μϑ5. ἄσο δοκῇ. Βιατίπν, αὶ οὐ ἴῃ Δ55, οἵ ἴὰ οι 5 

ΤΟΝ, τιν 

909] 

5{Γ05 ΔΠΙΏΙΟ5. ἴῃ βάποίο ἴσιο ῬΥΙΠΟΙραὶ Βρ τ τα 

σοηΠυαπα]05, 516 αἰ ἱπά αι θ᾽ τὰ πίοι" ΘΟ ΒΓΔ ΠΙΘΡ 110 

τ. 

ΟΠ ΠῸ ψΟυ τι ὁχ 1)οὶ οὔθ Ῥγοσθθπ5. 5150 ρογο- 
Πλ115 : 56 τὰ πηθη, αἴ «που πναπὶ ΟΡ  Γα] Θηλα [πι-- 
βΟΟΙΠτατὶ, ραν Παοὴ. τοϑυϊ πιο ηἑτι πὶ 4 116 αι πἰτι5 
Ὁ ΑΙ ΤΟΥ τι5 ΘΧχ πλα} 15 ἀἀΠοονον ΑἿΣ αι Πανὶ : 

Μιαεῖία οπιπία τπαπιάίαϊα ἐπι5, σοπ γπιαΐα ἱπι 5- Ῥεαί, 

σαἶηι σοι, Καρίᾳ ἵπι υϑτίταἰὸ εἰ ὡηιίίαιο. Ας 5. 

Υ55 : ΚΜ αοῖϊίς Τοπιΐπιιδ πὶ οπιπίθψιι5 ὉογΡὶς Ῥεαί. 
Ξ τ δ 5 " ΤΆ: 

διεἶς, οἱ ςαποίτις ἐπὶ οπιπῖνιι5 Ορογί νι 5 δεῖς, οἵ 

δ] υϑπιοαδὶ πα] τὰ. Το πιι ἀπτθιὴ ἴῃ ἈΘσπονιιηι ΠΠ 15 
αἴχιε : “ἰάοίο χιιοί πον οακίοι σϑγϑειπι 1)οηιῖπὶ ἡ. πος. τὸς 

{π| [ΟΥΤΤΙ. το: 

“. 1)6 118 νθ]Ὸ ἤτπι85 νἀ θΠτι}" ἱΠΙΘῚ 56. 6550 ἤτπ6- 

ἄαπι το ο σΟΠ να να, 5 {15 Θ5Γ {ΠΠῚ1ΠῚ [ΘΠ 116 
56 Π ΓΘ ΠΠ Δ Π). ἀν θυθιι5. 56  ρ511Π|. ἔδυ} 6.) [ἈΠ] Π τι ΠῚ 

4] αἱ σοσπιοπθηι εἰν τ} 11 ΠῚ 5 θ᾽ ΘΠ 180. ΠῸΠ - 
ἀσαπὴ μουνθποῦῖτ, οἱ χαρά ΠῚ γνάϊοῖα απα ἰηνο- 
5 σαν] ΠΟ ῬΟΘΒΙΠ 7 ἀ[ΓΠ Πκονο αἰ ΠΠ 0116 511, ἀιιὰ πὶ 
ἀπ δοῖα ἀο ρου ποῖα ᾿ππ Ἰοῖο ΟΡ ποχίτιηι Π 6 νυ], οἵ 

Πα Ἶγ : Πηιρῖτι5 66 φιιὶ εἰϊοῖὶ γορὶ : Πιΐχιιθ ἀρὶδ Σ χουν πη, 

οἵ, Οεὶς ἀοοπσανὶῖ ἀαεἰνογδιις οἰθοὶος 1) οὶ ὃ Ουιὰπι- πον. 8, 

νἷβ ἀυιτο πη, πια] Οὐαὶ {ι Ἰοῖο, πλα! τὰ ρουϑρίοιο 9: 

50! νηί", [Δ ΠΊΘ ἢ ἴῃ 115. 4186. ΘΟΠ ΡΑΓὰ ἸΠΊΘΙ 56 
6556. νἱἀοπίιν, {ΠΠππ|| ΟΡ ϑουναῦο ἀθθοίηι8, «σά 
Θαπιὶ ἀἰ τοι νου ιν ἀπ [ἀστιπὶ ρυθοορίο οοπ-- 
{ὐΡ ΓΙ τ ΠῚ 6556. γιά θίιῦ, ΠΘΟθϑϑαντιη 651 ππιιη}-- 

4αθπιάιο ρυοθρίο ΟΡ θαι, πὸ ἀτιθηι Αἰ Εἶτιι-- 
ἀἴπϑηι αἰν᾽ αυιιην δὲ ΒΡ ΘΠ [0 πη ΡΟ Ραγ 6, δὰ} 
πη ρϑοοαιὶθ ΡΡῖθχτιβ μ᾿ θχθυθ. Ποὺ θηΐπι Π)60 

ῬΙαοθνθ, δὲ Ῥϑγίοι]ο σάγοΓο 6Χ αν ηἷ5. ΒΟ ρα 15 

αἰ άἀϊοίμηιι5. 56 5] ργοθρίιμηι ΡΥ ΟΘΡΙΟῸ γΘριι- 

σπαρο ν᾽ ἀθίιν, ἈΡΘΠΏΘΠ 115. ̓ ΠΊΘυῚ Π) ἰΠ|6]]1Θο 15, 
οἱ ἰδοῖο ᾿πίορνο ἰοοο, [1 ἀθηλιμ ΠἾ}}}} Ριρ πὰ π5 

0586. ΘΟΡΠΟΒΟΔΙ15, οἵ 14 αιοά οὐΐαιιθ οοηνο- 

ή. 

πἶτ,, Πχ τὰ ΒΟΟΡΙ ΠῚ ΒΡ νη νοσαιοηἶθ Οὔ βουνὸ - 

τηιι5. ἃ ἀτιθπι ν᾽ θ] 106 8 5ΟΟριι. τ[τά τ μγα»- 

οορία ἰοπάδηϊ, ραν την. ΠΟΥ) ει πὶ οὐρα πτα., Ραν- 

αἴπ ἃἰουθπ ἴα τὰ] 6} ῬγΟ δοίη), 410. ἃ] ρουίθοῖο 

Τὸ ῥ᾽] οθηάιιπι εἰθαιιοαμλιι, οἰιπὶ Τλοταΐ πῖι5 ἀἰσαΐ 

αἰϊψπαπο αυϊάθηι, ίέηιο ἱμοθγτιαν ἀσοοησαηι 

αὐοοοπαϊ! σεν πιοάϊο, 5θὰ σπρον οαπαοϊαυντιιπι 

Ῥοπὶϊ, οι ἰπιοοὶ οἸυτεδιι5, τὶ οιιπὶ ἐπ ἀοηιο : οἷο 

ἐμοθαὶ ἱμα ὐδοιτα οογαπι Πιοηλίνίδιι5 τιὶ υἱάσαπὶ 

ὕονα υϑϑίγα ορθγα, οἱ βἱογίποθεὶ Ῥαίγοηι υὸ- 

δίγιιηι φιὶ ἐπ οιδ ἰδ ὁ5ι : αἰ χα πο νον, 76 αἱ- 

ας 

Ἰερίτειν αὐτὸν ἕκαστον, Ἰοσὶ γα]: Οὐπιοἤϑἰιις αὐτῶν ὃ 

στον, Ἰιογαιπι {μοι νει, 

ὁ εἴονοβ ἄπο Πγὶ χαταμιαθόντες, 
[{Π|} 

ι6. 

ε10, 

Τραΐ. κήο, 

Δαιμιν. δ, 

Μᾶαιι Ὁ.3. 
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ἰόηι [αοϊοπί6 Οἰδοηλ 05... ΠΩ1}) ποδοίαὶ εἰτιϑιτα, 

ψιιϊά {ποῖαι ἀθαίογα πιὰ. 

3. Βὲ παπ]τα 4 σθητι5 ἱπνθηΪὰ5. δὲ ριι ὀνδη- 

σε] δία5 δὲ ἀραιὰ ΑΡοβίο]ιμην. Οιυοὰ 51 ρυφοθρίμπμηι 

«υίάδιι ἀατιμι {θεὶς 4ιυοιμοο νϑγὸ ἢὰϊ, πῸΠ 

ψοαν.5.39. ΔΙ ΔΠτππηὶ 511) οἰ νΘ ἀἸαηλῖι5 Ῥομῖῖπο, 4 αἷξ : δογιις 

(απιϊτιὶ ϑογίρ 1 68., ἐπι] ΓΘ λα! τι0 ἀρΟ5[0105, 4] 

Τοιαΐμαιπαι ἴρϑμι 6. Θουιιπὶ (1185. ἃ] ᾿ρ50. ἀἰοία 

[Ὁ ἘΠῚ 1: 1πιθΡ ΘΟ Δ ΠΟ Π6 ᾿πιθυγοσαγπηΐ: ΘΓ ΘΟΙΠΠῚ 

4085. Ὁ ἴρ50. ἀϊοῖα διιπῖ, οχ ᾿ἰ58 4 1π ἅ]10 

Ἰοοὸ αἰχῖε, νϑυϊταίθπη. δα αν] αϊθ πηι οὐ ἰδοὰ- 

Ια 1. 6. γαῖι5. ΕΧΘΙΊΡΙΙ οατιδα,. οἵὰπὶ ἀἸοΙτπὶ 6δὲ, 7 μόβαιι-- 

τὺ γίσαΐδ ατιΐοτη ονὶς 1], δαιτὸς ἵτι οὐρἶο, αυϊὰ Πεθς 

5101 ψϑιϊηῖ, τἀπὶ δχ 115, {πιὸ ΔἀοΙοδοθητὶ ργῶ- 

ξορία διιπιῖ, ϑαἀοοοηηιη", αὶ ν᾽ ἀθ] σοὺ Τοιμ Πι5 

Μαιάῖν τον ἴρ56. ἀϊοῖς : ζοπάο χιθ ᾿α γος, ἐἐ ἰα μαιιροτὶ- 
241. 

ΛΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 

Ρνιι5, οἱ Πιανεονὶς {πος απσιαη, πὶ ο(δῖο ς ἴατη οχ 115. 

ὃ. ΒΆΒΙΠΙΠΙ ΜΑΟΘΝΙ. 

δὲ Ξ ἢλ ; το δ αν, τον τ 
ὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην, μὴ “γνώτω ἣ ἀριστερὰ, 

τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου. 

Καὶ πολλὰ τοιαῦτα εὕροις ἂν παρά τε τοῖς εὐαγ- 

γελισταῖς καὶ τῷ ἀποστόλῳ. ᾿Ιξὰν δὲ ἢ μὲν ἐντολὴ 
ἘΤΑΤ ΚΈ ΣΟ τα ΝΣ παν ΗΝ , 
δοθῇ, πῶς δὲ γένηται, μὴ ἐπενεχθῇ, ἀνασχώμεθα 

Ε' τοῦ Κυρίου λέγοντος " ̓ Ερευνᾶτε τὰς Γραφὰς, καὶ 
; ΕΣ ΟΠ, ἀογ τον 

μιμνησώμεθα τοὺς ἀποστόλους αὐτὸν τὼν Κύριον 

ἐπερωτήσαντας τὴν ἑρμηνείαν τῶν παρ᾽ αὐτοῦ εἰρη- 

μένων, χαὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ ἐχ τῶν ἐν ἑτέρῳ τόπῳ 
3 ᾽ Ὶ εἰρημένων μανθάνωμεν τὸ ἀληθὲς χαὶ σωτήριον " 

“ . - , - 
ὥσπερ ἐπὶ τοῦ, Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν 
ἐδοχανς Ξ δ νον ἢ 

οὐρανῷ ἔχ τε τῶν τῷ νεανίσχῳ προστεταγμένων ἱ ἢ ι 
ἘΝ εσεον ΣᾺ μὲ᾿ ΕΣ , 

παιδευόμεθα,, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου εἰπόντος: Πώλησόν 
Ἔ Η͂ , ΕῸ “ . εἰ 

σου τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ δὸς πτωχοῖς, χαὶ ἕξεις θη- 
Ἐπ τ Σὰν πεν τσ Νὰ ἐσαν ας τ Νλα ΘΕΥΑΣ ἽῈ 

σαυρὸν ἐν οὐρανῷ" χαὶ ἐχ τῶν εἰρημένων πρὸς 

τοὺς ἐπιθυμοῦντας βασιλείαν οὐρανῶν χληρονομῆ-- 
᾿ Ἂ, Ὁ ν ᾿Υ ,ὔ εἰ 255, 

σαι Μὴ φοδοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι ηὐδοχη- 

4 δ 605 ({ὶ τοσπιιπι ΘρἸονιιαι ΘΟηΒΘάΙΙ οὐι-τθοησεν ὃ Πατὴρ ὑμῶν ὁ “οὐράνιος, δοῦναι ὑμῖν τὴν 

μμο.12.33, Ρίθραπι, ἀϊοία ἔπορο, Δ ἐπηθας, ρμοίΐϊο του, 

55: φιῖα οοπιρίαοϊζιηι 65: Ῥαιεὶ υϑϑίτο οὐὐἰθειὶ αν 
νονὶς τόση. Του. “μι ρμοσοϊἀοιὶς, εἰ ἀαίο 

δἰεθηιοςγπαῖν,, [ποῖ του ὶοὶροὶς σασοιίος σαὶ 

ποῖ υοίογακοιι, {]ιθ5απγιίην ποι «οΠοἰοη θην ἐπὶ 

εἰ ὶς. 81 νον ρϑρο!απλ. θεαταὶ. ΟΡδορν Δ ΟΠ Θ ΠῚ 
πιαπάαι σοπιϊαϊτν, 4185 651 Θ]ΟΡΊΔΠ0. ποβίρα, 

τ. Ὅον. 9. "ΘΠ ΠΟΥ Ἶπητι5. ΔΡΟΒίΟΙ, 4] ἀἰοῖ : Βοπιίηι 65: 

15. πιεῖ πιοτὶ πιαρῖςν {ιιαπι τι οἰοτγίαπι τπθαάπι “τις 

Ἀονι 8.35. δραοιιοῖ; οἵ Αἰ} [πβῖὰ5 : Ομῖς γι05 δοραγαὐϊϊ ἃ 
εἰιανίαίο ΟἸιυνὶ εεὶ  ἀτἱϑιιίαιο, ἀπ ἀπιϑιιιϊα, ἀπ 

Ρεγεθηταιίῖο, απ [απιθς, απὸ πιαϊία5., ἐπὶ ρογῖοιι- 

ἱμηι, ατὸ οἰαεῖϊιις ἢ οἱ αιι88 ϑϑαταιπῖαν. Ἐχ ΖαΠ]ιι5 

᾿πη ρθη 5115. δια ἴηλαν πιὰ πάατα Οαβιοάνο, αἴθ 

δοπιποπϑίλανο αΠ ΘΟΕ ΟΠ Θ ἢ} πὰ] ΟΥΘ ἢ. ΘΡμα Τ)ομηΐ-- 

ζοαν. τη. παπὶ, αὶ ἀἴοῖε, Ομ αἰϊῖρὶε πιο, πιαπάα!α τιθα 

55. ϑογραῤιϊ, δὲ σαπ }15 1π ἰοο5 51 Π}ΠΠΠ1Ο : πὶ ΡΟΙΙ τι15 

Πονιο αι. δονῸ ΑΡοϑίο αν ᾿Πλ [αν], ἃ ἀΐοογθ : Ὁ αἰκιιο 

98:38. εἰἰνείανιαν, οἱ σαρίθητα, οἱ δοϊοπιΐ 1)6ῖ, χιίαπι 

ἱπδογα αὐιϊα σις γεαϊοῖα ογ 5, δὲ ἰπιρορνθοιῖ- 

ξανῖϊος οἷς 6715 1 Οιἰες ἐπίην σοϑπονῖΐ πηεθηῖθηι 

Τοοπεϊμὶ, ααὶ οχ 8115 ἀθβοθηάῖῖ, δὲ Ῥαι5 πο ἷ5 

νοῦρα ἀππιηιαν}ῦ Οὐ ογθθυθ ΠΘΟΘϑβα ἢ 1} δῖ 

Α βασιλείαν. Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ 
»͵ 5 Ἂ ,, τς Ἐς Ἄς 

δότε ἐλεημοσύνην, ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μλ 

παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρα- 2 

νοῖς. ᾿Ιδὰν δὲ χαὶ χίνδυνος παρέπηται τῇ τηρήσει 
[Ἔ ΗΕ ῇ τς 
τῆς ἐντολῆς, ἥτις ἐστὶ χαύχημα ἡμῶν, μνημονεύ- 

- 2 , 4. (ἡ ἜΘΑΨΝ ἘΞ 
σωμεν τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος " Καλόν μοι μᾶλλον 
ἡ θαϑετνι Ὁ τὶ ΉΤΟ “ Ἐ ἜΘ ΤΩΝ 
ἀποθανεῖν, ἢ τὸ χαύχημά μου ἵνα τις χενώση " χα 
Ε - , δα. ὩΣ , ϑπῖν ὑδ νο, 
ἀλλαχοῦ πλατύτερον " Τίς ἡμᾶς χωρήσει ἀπὸ τῆς 

ο "α - , Ἄ ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ : θλίψις, ἢ στενοχωρία, ἢ 

διωνμὸς, ἢ λιμὸς, ἢ γυμνότης, ἢ χίνδυνος, ἢ μά διωγμὸς, ἢ λιμὸς, ἢ γυμνότης 7) ἢ χίνδυνος, ἢ μά- 

ΒῚ : χαὶ τὰ ἑξῆς. Δι’ ὧν σφοδρότερον παιϑδευόμε χαιρα; χαὶ τὰ ἑξῆς. ὧν σφοδρότερον παιδευόμε- 
᾿ ς ἣ ἐς 

θα τηρεῖν τὰς ἐντολὰς, χαὶ περισσοτέραν “ἣ δοῦναι 
ΓΦ {ς - ᾿ ᾿ , ἀΙΣ ἾΞ Εν, 
ἀπόδειξιν τῆς πρὸς τὸν Κύριον ἀγάπης, εἰπόντα" 
ε - - , “" , ’ Ἂ 

Ὁ ἀγαπῶν με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, χαὶ πολ- 
, ς , 9 δι Ὁ .- - ΝΥ 

λάχις ὁμοίως" ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν μιμεῖσθαι τὸν 
᾿ ᾿ ἡ Δ 

ἀπόστολον, χαὶ λέγειν, "Ὦ βάθος πλούτου, καὶ σο- 
,᾿ Α , - « ἘΣ Ἐ , }Ὶ 

φίας, χαὶ γνώσεως Θεοῦ, ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ 
4. 9 Ὁ Ν ς ’ ΄ ὌΝ » Ὁ 

χρίματα αὐτοῦ, καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἵ ὁδοὶ αὐτοῦ. 

Ὑίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου τοῦ ἐξ οὐρανῶν κατελ- 

θόντος, χαὶ τὰ τοῦ Πατρὸς ἡμῖν ῥήματα " ἀπαγ- 
Ἐ᾽ ἕΩ Ξ 3 - , ΄ 

γείλαντος; Ὥ πιστεύειν ἀναγκαῖον χαὶ σωτήριον, Ἷ ε 
: Ἔ ἐς ἵ Ξ 
ὡς τὰ τέχνα τοῖς γονεῦσι, χαὶ τὰ παιδία τοῖς διδα- 

ἃ βαϊαῖανθ, νό]α! ΠΠ]σοτῸ5. ραν θη ριι5,. Θὲ μι ΡῸ5 αὶ σχάλοις, χατὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

ῬυΘοθριον θιι5, Μχτὰ ᾿ρϑίτ5. Ποιμΐπὶ ΠΟΒΕΣῚ Φόδιι 

ἃ Τ]ηιι5 Μ5. μιὴ γνώτω σοὺ ἡ. ΑἸΙΖπα πο, Ρο58 ἦτο 

Ν55. γῆὸ ἀποστόλῳ μαροπι Παύλῳ. Βα ιν ς. ἐἀ {πὶ ἐὰν 

ἡμῖν ἐντολή. Αι Μ85. ἄπο τς ἴῃ σοπίοχίι. 

εἴσπυς Μ3. πατὴρ ὑμῶν, δοῦναι. 

4 Νοβιν ἴτὸς 85. δῶμεν, 561 1τὰ Τατηθι, ταῦ πιπτις 

ἐπποηε ἔπι 511 7ατὰ ἃ Ἰοῦσο Γοπιρόγο, μαθοαίιο διδό- 

ᾷ δὲ ἑ ἜΣΑ 
Χριστοῦ φωνὴν, εἰπόντος, ᾿Εὰν μή τις δέξηται 

ναι. ΝΊΒΙῚΙ ἴῃ να] σα 5. παι πε τη ΘΟ Πϑιυιϊ τι, 

». οοχ ἀπ ἀναγγείλαντος. ΘΓ α(πι ἄτιο Μ55, τὰ τε- 

χνα. ΑΙογὰξ αὐτοαζι5 ἃ σα] σαιῖς, ΝΟ τὰ τηα]ῖο μοβὲ 

οὐὗἴ χατὰ τὴν αὐτήν. Νεῖογος. ἄτι Ἰρυὶ χατὰ τὴν αὐ- 

τοὺς 



ὈΒ ΒΑΡΤΙΒΜΟῸ ΓΙΒΕΙ τι. 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθη 
ἔρος; 

εἰς αὐτήν. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Κ΄. 

Εἰ παντὸς ῥήματος ἣ ἀπείθεια ἀξία ὀργῆς καὶ θα- 
“" -»" - μι νάτου, χἂν ἰδιχῶς τῷ χαθ᾽ ἕκαστον μὴ ἡ συνημ- 

μένη ἢ ἀπειλή. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Περὶ μὲν τοῦ, “ εἰ παντὸς ῥήματος ἣ ἀπείθεια 

ἀξία ὀργῆς καὶ θανάτου, εἴρηται μὲν πλατύτερον ἐν 
τῇ περὶ τῆς συμφωνίας ἐπιστολῇ " ἵνα δὲ καὶ νῦν 
μιᾶς ἢ δευτέρας ἐχ πολλῶν μνημονεύσωμεν μαρτυ- 

ρίας, ἀκούσωμεν ᾿Ιωάννου μὲν τοῦ βαπτιστοῦ λέ- 
γοντος" Ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν, ἔχει ζωὴν αἰώ- 

νιον᾽ ὃ δὲ ἀπειθῶν τῷ ΥἹῷ (τὸ δὲ ἀόριστον παντός 

ἐστι περιληπτιχκὸν), οὐχ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἣ 

ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν" αὐτοῦ δὲ τοῦ Κυ- 
ρίου δριστικῶς ἀποφηναμένου, ᾿Ιῶτα ἕν, ἢ μία 

χεραία οὗ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα 
γένηται. Εἰ δὲ τὰ τοῦ νόμου οὕτως, πόσῳ μᾶλλον 

τὰ τοῦ εὐαγγελίου ; καθὼς αὐτὸς ὃ Κύριος πολλάχις 
ἐπιστώσατο. Περὶ δὲ τοῦ, χἂν ἰδικῶς τῷ χκαθέχα- 

στον μὴ ἦ συνημμένη ἣ ἀπειλὴ, ἀρχεῖν μὲν λογί- 

ζομαι τοῖς πιστοῖς, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου μνημονεῦσαι 

εἰπόντος ἐν τῇ περιχοπῇ τῆς μετὰ τοὺς μαχαρισμοὺς 

διδασχαλίας᾽ ἐν ἦ πολλῶν μὲν ἐμνημόνευσε τῶν 
ἀπηγορευμένων, χαὶ τοῖς μὲν προσέθηχε χαὶ τὴν 

ἀπειλὴν, εἰπών Πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ 
αὑτοῦ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει" ὃς δ᾽ ἂν εἴπη, ῥαχὰ, 
ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ " ὃς δ᾽ ἂν εἴπη, μωρὲ, 
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός " χαὶ πολλὰ 

τοιαῦτα" τοῖς δὲ μὴ προστιθείς" ὥσπερ ἐν τῷ εἰπεῖν, 
ὅτι Πᾶς ὃ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, 
ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ - χαὶ τὸ, 
᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ὀμόσαι ὅλως " χαὶ μετ᾽ 

Ὁ 

Ε 

999 

ΟΠ γίϑει νοσθπὶ, εδὶ αἷν, Διδὲ ἡ τὶς σα σοδροτὶς τὸ- 

δπιιηι 1) οἱ νοΐ γμαγνιῖις, ποι ἐπιγανὶξ ἐπὶ ἐἰμὰ. 

Οὔ Έ5Τ1Ο ν. 

ἔλιγισπι Ὅογῦο οἰεἰ νοι ποσὶ οὐδεηεὶ σἱὲ αἰϊψμία 

ἰγὰ δἰ πιογίε ἴρπιπι, εἰϊαπιδὶ ργὶναίίπι ποι 

οἰπσιϊῖς σοπ ποῖ εἰμ ταΐπω. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

τ. ΤΊοτα πη (} 6 Θδὲ [ιιϑῖτι5 46 πο ἀρριπιθηΐο 

ἴῃ θρίβίοϊα 6 οοποοράϊα, ἂπ νἹ δ] ]οθῖ, γουθὸ οἱ-- 

᾿ροὲ ποη ΟΡ ΒΘ], 58 ἰϊααιϊ ἴγὰ ἀὸ πιο ἐἰ- 
ΘΠΠ1ΠῚ : 566 τὰ ΠαΙΠῸ τιπιι πὶ ἅτ} ΔΙ ΓΘ Γαι [Θϑιϊ πιο - 

Πἰππ ΘΧ Πλ1}15. ΔΙ ΠΟ Θπλιι5, ἃ ἴα πλι5. ΦοΔΠ ΠΝ 
Βαρεἰδίαμη,, ἀϊοθηίοπι : (μὲ ογεάϊε Εἰ ο, παὐοὶ 
ίίαπι ὠἰθντάπι : φὶ ὍΘΓῸ ποτὶ ογθάϊε Εἰ ο 
(«ιοὰ ἀπίθιν ἀοἢ πἰ ειπὶ ΠΟΠ 65 :, 1ἃ σοπΊργομθη- 
41: ὁπιηϊα), ποσὶ υἱαοὐὶε αἱΐαπι, σοὶ ἰγα ΤΠ) οἰ πια- 
γπιθν τὲ σα ρΕΤ' ἐπέπε : δὲ ΤΟΙ Πα πὰ ̓ρ511}} τηογο ἐ6- 

{ππ| 6 ἢ 15. ΡΥΌ ΠΕ ΠΕ ἃ Πίθπη, ]οα τετειιτηι, αἰ τἰτεῖις 

ἀρθα τιοτὲ ργιθίογἰὑϊξ ἃ ἰ656, ἀπε οπιπία παπῖ. 

Οιοὰ 51 4165 Ἰϑρὶθ. δι η, 50 56 πάθθηῖὶ,, 4παηῖο 
τὰ 515, {1185 511} Θν Προ} ̓  οἵους Τομηΐηιι5. ἴρ56 

δ 06. σΟΠ παν, Π 6 60 ἀιιθη), ἃ ἢ [5 ἴα 511, 

ΘΕ δ᾽ θυ να πὶ ΠῸΠ 51 ΠῚ} 15. σΟὨ] ποῖος οἰπὶ 
ἸηΪΠ85, 58 {15 6556 ΔΥΒῚΓΓΟΙ ΟΥΘ ΠΕ θι15, δὶ πηθιηϊ- 

πουὶπὶ ῬΟΤΏΪΠΙ ᾿ρϑ1ι15., 4] δὸ ἸΙοοο, τὶ ἀοοιγί-- 

ΠαΠῚ ΡΟΒι ὈΘΑΙ μὰ ἀἴπ65. {ρα 1τ, θ ρα ῬγΟΒ Ια 
γΘοθηϑι}, δὲ ΑἸ Ια} λι15. Φα ἀθηὶ τη πὰ5 Δα] χὶξ, 
Πΐδ γθυθὶ5 : Ομςφεῖς ἰγαϑοίτιτ [γαιγὶ διὸ, οὔ-- 

ποχῖϊις ογὶἐ γμάϊοῖο : γμὶ σότοὸ αϊχεγὶι, ἤαρα, 

οὐποαίιι5 Θγὶ 1 οοτιοῖἑίο τ φεὶ ἀμίθτη εἰϊχοτγὶὶ, Εὰ- 

{ι6, οὐποχῖιις ογὶ σοϊιθππ ἱρπῖς, οἱ 6] αβιποάὶ 
Βλ] τὰ : Ια  θι5. νΘΓῸ ΠῚΠ1] Δα θοῖς τηϊπαγιιπι, 
ΘΧΘΠΙΡΙΙ σάτα οὐ ἀτοῖς : Οπιτῖς φαὶ υἱάεϊ ταῖι- 

ἐϊεγθηι αὐ σοπειρίδοοπάπηι, γαάπι τποροϊιαίιις δεῖ 

Δατε. τὸ. 
κο, 

“οαη,3.36. 

αεελι. 5. 

18. 

δαιιν. ὃ. 

22. 

Ἰυϊὰ. ν. ,8. 

ὀλίγα, ἼἜσται δὲ ὃ λόγος ὑμῶν, "ναὶ, ναί - οὗ, οὔ" 555 ἐάηι ἵπι ΘοΥ 6 δυο : ἴΐθῃη, ΕἶδῸ αἰιίόηι ἴσο νονὶς, γριὰ. 31. 
Ἂν ᾿ ᾿,ὔ 2 - "5 , ᾿Ὶ 

τὸ δὲ περισσὸν τούτων, ἐχ τοῦ πονηροῦ ἐστί. Καὶ 

πολλὰ τοιαῦτα εἰπὼν, ἄνευ τοῦ ἐπαγαγεῖν τῆς τιμω- 
ρίας τὸ ἰδίωμα, γενικώτερον χατὰ πάντων ἀπεφή- 
νατο προειπὼν μὲν, ᾿Εὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἣ 

δικαιοσύνη πλέον τῶν γραμματέων χαὶ Φαρισαίων, 
-" ν .} Ἁ ,ὔ - ᾿ - 

οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν" 

ἐν δὲ τῷ τέλει ἐπαγαγὼν, ὅτι Πᾶς ὃ ἀχούων μου 
, ἄράροις τΑ 

τοὺς λόγους τούτους, χαὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς, ὅμοιω- 

« Ἐδιὶ περὶ μὲν τοῦ ὅτι. ΑΙ Μϑ55, ἄϊτιο περὶ μὲν τοῦ εἰ. 

ἃ Ἐπὶ ὑμῶν, τὸ ναΐ, ναὶ" καὶ τὸ οὗ, οὔ" Ὑοίοτος ἄτι 

Δ ποὴ ἡσάγα οπιτῖπο : ΘΓ ράυ]ο Ροβι, ᾿ἔσὶε ἀπείοπι ἡ, 

ΒΟΡΓΠΙΘ Ὁδδίογ, Θ5ί, δδὲ ΠΟΤ, ΠΟΤῚ Σ ψιιοά αἰίεπι 

μὶς αἰπιιαπίϊι5 δεῖ, ἃ ππαῖο δεῖ. ἘΠ᾿ πὰ] τα αἰϊα 

14 βϑπιιθ Ἰοαυμαῖι5, πΘῸ ΡΥ ΟρΟβίτα. ἈΠὰ ργορτία 
Ῥώπα, βοποΡα ἢπ|85. Δάν Υβ 115. ΟΙΉ ΠΟΘ. 5616 ΠΕ ὰ πὶ 

ἀπ}, σαὶ ῬΡῖτ5 ἀἰχῖς : Δσὲ αὐιμιάανεγιι ἐιεεῖ- 

ἐᾷ σεσίγα ρἷπ5 ψίάπε σογὶ ϑαγιίπι οἱ Ῥ]ιαγίσαο- 

ΤῊΠι, τεῦτὰ ἐπε ταὐ 5 ἴτὰ τοσπτέπι εἰδίογεπιε. ϑυι» 

Τ|ρνῖ αν ἴῃ σοπίοχίι Ἰοσὶ Ῥοίοβε, ΑἸ απ! ΡΟΣ᾿ ἢ1ες, 

ἀπὸ προσειπών. 

60. 

νυ. 87- 

Μαιιλι. 

20. 

9». 



 αιιμ. 7. 

26. 27. 

τ, ον. 5. 
1ι. 

Οοίοςς.3.9 

ἤονι τ. 28. 

-3:2. 
2. 

εξ ες. 

904. 

ἤπϑηι νόγὸ ἱπίογι : Οπιγιὶς {ει απ! εγθα πιθα 

πώς, οἰ ποη [αοῖξ ἐα, αϑϑὶπιϊανιει" οἶγο δἐμίίο, 

ψιιὶ ααϊθοανῖε ἀοπιιιπι 5μιαπι ΣΙΡΕΤ τοτιάπι. Εἰ 

ἀεςοεπαϊε ρίμνῖα, δὲ “σεποχγιτι Πιμπῖπα, εἰ Πα- 

νογιιπὶ ὐδπίϊ, δὲ ἱγγιογιισιὶ πὶ ἀἰοπιιίπι ἐἰἰαπι, θὲ 

εθοϊαϊε, δὲ {εὶξ ταΐσπια εἰ{πι5 πιάβπα. 

4. ΑἸ΄ῈΘ ἴπ 8115 Ἰοοἶβ, ῬΘΟΟΔΙΟΓΙ ΠῚ πη] ΓΟΥΊΙΠῚ 

[ἀοῖα πιθητίοπθ, ποι ΔΔ ΔΙ: ἀδϑεπαΐαπι πιπὶοαὶ- 

{πὸ ραπδηι : 5 ἘΠ σε γατας. 185 Θοπεγᾶ Ομ Πα 

ἴπ ὈΠΙ  ΘΥΘΙΙΠῚ 5 ΡΘΗ ΠΠΘΙῸ ἀἸοῖα δυᾶπε. ΘΟ ΠἸΔ ΠῚ 

ἀαῖθπὶ ἱπάϊσοπὶ ΔΌΧΠΠ]Ο Ἰη ἢν πηογθ5., ΑΡΟΌΒΙΟΪΪ 

4υοάιι6 πηθπεϊοπθπὶ [δοίδηηιι5. Νὰπι οἱ 1ρ58 θο- 

πλϊπιπὶ ἱπηϊ ἴα π5, πηοάο ααϊάθπι ΑἸΧΙΕ : δὲ ψεῖς 

ΑΡΡΕΝΡΌΙΝ ΟΡΕΚΝῸΝ 

γαίετ πιοπιϊνιαίτις, απξ Γογηϊσαῖοῦ 65έ, απ ἀνα- 

σις, αἰιὶ ἰάοΙϊς σογνίοπς, αὶ πιαίθάϊοιι5, αἰεΐ 

ὐγίοσιις, αμὶ ταρακ 5 οππὶ (αἰὶ πὸ οἰδτιτη φείάεπι 

σιπεῖίδ ; ταοο νοτο, οἰ πιθμεϊγὶ αἰϊις αἀνογ- 

σις αἰΐμπι; οἵ Π1}0], Οπιῖς τα, εἰ ἱπαϊσπαίῖο, δὲ 

εἰαπιον, εἰ ὑϊαςρίιοπιία οἰ αίιιτ ἃ σοῖς, οτεπὶ 

οπιπὶ πιαϊιῖα. ἘΠῚ πνυτα 5᾽ 11 5806. Ρ Γεθ: η]5-- 

οἷς. τηϊπῖβ αἰχῖῖ. ΑἸΠΡῚ τἀ πηθ η ΒΘ ΠΟΓΆΪ 115. ΡΟ ΠΆΓΗ 

. 4θοηιιο δά ἤιοῖε, αὶ ἀἰϊοῖς : Διο (6 ἜΡΓαΓΟ : πϑῆιιθ 
Πογηπϊοαίοσος, πϑῆτι ἰάοἰϊς σεγνίεπίος., πϑῆι 

ααιιϊιοτὶ, πϑηιι6 πιοί ε5, τι πιασοιείοτιιην οοπ- 

οὐδίίοτος,, πότ {πΓῈ5., πϑῆτι ἀναγὶ, πϑήτιε 

δντγιοςὶ, τιθητιθ πιαϊοαϊοῖ, πόιθ γαραοες γοϑπτιηι 

Τοεὶ ρονοίάοντωει. 56 ἰϊθυιιπὶ [10 ἸθθῸ ἤιιδῖλι5 

βουῖρι : ΕῈ κίομε ποτὶ ρτοῦανγιιπί 1λθῖσπι παν θγα 

ἐπ ποιίιῖα, ἱγααιαϊε ἐἰϊος ΤΠ] διε ἐπι τερτοϑιιηα 56 ηι- 

δέῃ, εἰ [αοίαπὶ θα χιι πον εοπνεπίμπε; το- 

Ρίδιος οπιτιὶ ἐπ ψιίίαιο, βογιιϊοαιίοπο, πεηιίέϊα, 

ἀναγί(ϊα, πιαϊιια, ρμίοπος ἱπνιάϊα, Ποπιϊοίάϊο, 

δοπίοπίϊοτιο, ἀοῖο, πιαϊϊαπιϊαΐο, ςιιδιγτοπος, εἶ6-- 

ἐγαοίοτος, [οὶ οδον 65, σοπίτιπιείϊοσος, διιρογϑος, 

ἀττοσαπῖθς, ἱανθηίοσος πιαίοιμπι, ρατοπίϊδιις ποτὶ 

οϑοαϊοτῖος., ἱποὶρίεπίος, ρμαοίογιιπι υἱοίαϊοτος, 

δπθ αἰζοοίίοιε, αὔδηιι Γράεγο, ἐπιηιϊξοΓοοτά ες. 

Ομ ομα ἡμδιϊαιι 1)εὶ σοππονῖπσϑθπ, υἱάοίϊοοῖ, 
φμοα ἰὶ φτιὶ ἑαϊϊα αϑτιιπί, ἀϊσηπὶ εἰπὲ πιογίθ, πὸπ 

σοἴμιπι δα [αοίιπὶ., σοί δἰΐαπι ἀϑϑδθπεπιπίιτ [α- 

εἰοπιῖνιις. Ῥτορίον φιοά ἱποτοιιαὐιϊὶς 65, ὁ πο- 

πιὸ οπιτιὶς, ιιὶ ἡμάϊοας. Πὶ {το δπὶπι ἡμάϊοας 

αἰϊογιιπι, ἐδίρσιιμι σοπάεπιπας : δα άθπι δπῖπι [α- 

εἰς τς φιῖ γιάϊοας. Αἰάὰθ πλμ] 15. πὶ Ἰοοῖσ δἰπεῖ- 

Ἰτορ. Ἐκ ψυῖθ5. πὰ σοπβρίουι δδῖ, αοα 
διϊαπιϑὶ δἰ πθαδτῖπη 51 Π6Ὶ}}15. ΘρΘΟΙθτι5. ποῃ 5ἰπὶ 

ἀ]δοῖαθ Βα ρΡΡΙΙΟ πλΐπεθ, ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΟ. ΘΟΘΠΟΒΟΘΓΟ 

ἀδίσθπιιβ, δα, πὶ ν 6] ππιιπὴ Ργθοθρίαηι ἔγᾶη5- 

διθάϊεαν, 1πϑυ 4 Ὀ}}} πϑοθϑϑι αἴθ ΒΘ πθη 185 σθη6- 

» ἘΔΙῚ προσέπεσον. Απεχαὶ ἄπο ΠἰΡυὶ ποοσέπεσαν. 

" 

5. ΒΆΞΙΠΙΠ ΜΆΑΟΝΙ. 

΄ ΝΥ - ΓῚ 3 5 θήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾧχοδόμησε τὴν οἰχίαν 
“3 --«-»:Ἀ Ν; ᾿ . ᾿Ὶ 

αὑτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον, χαὶ χατέδη ἣ βροχὴ, χαὶ 

ἦλθον οἱ ποταμοὶ, χαὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, χαὶ 
Ἐπτροο ΣΕ σαυ ες οἰ ΧΩ ἐπε ΐ ΤΈΡΕΙΞΕ . τ 
προσέπεσαν τῇ οἰχίᾳ ἐκείνη, καὶ ἔπεσε, χαὶ ἣν ἣ 

πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

Α Ἃ - "»"ου Καὶ πολλαχοῦ πολλῶν μνημονεύσας ἁμαρτημά- 
Σ ; τὰντι ΦΡῈ 

των, οὐ προσέθηκε χαὶ τὴν ἀποχειμένην ἑκάστῳ 
, 5 ; ὲ τῷ 

τιμωρίαν, ἀρχεῖν ἡγούμενος τὰ χαθόλου πολλάκις 
3 ’ Ἂ, ω ΕῚ »ν οὡὦι , Ν εἰρημένα κατὰ πάντων. Ἐπειδὴ δὲ χρείαν ἔχουσιν 

ὩΣ ΦΉΝ, ; τ 
οἱ ἀσθενέστεροι βοηθείας, μνημονεύσωμεν χαὶ τοῦ 
Ξ ; σα τε Ν 
ἀποστόλου. Μιμούμενος γὰρ τὸν Κύριον χαὶ αὐτὸς, 

Η ᾿ν 21 7 » 
ποτὲ υὑὲν εἶπεν “᾽ν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος, ἢ 

, τσ ΄ Ἔσο τὸ τὰ Τ᾿ ΕΥ "" 
πόρνος, ἢ πλεονέχτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, 
ΕἾ , Α “ 5 - , ΠῚ ἢ ἢ μέθυσος, ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν" 

ποτὲ δὲ, Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους" καὶ ἀλλαχοῦ " 
ἷ -᾿ 5 Ἀὶ δὴ Πᾶσα ὀργὴ, χαὶ θυμὸς, καὶ χραυγὴ, χαὶ βλασφη- 
,ὔ '"- ,ὕἷ - Ν , - 

αἵα ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, σὺν πάση χαχία. Καὶ πολλὰ 
, 3 ἊΝ "Ὁ" - 

τοιαῦτα πολλάχις εἰπὼν, ἄνευ τοῦ προσθεῖναι τὴν 

ἀπερ Ὁ γενικώτερον ποοστίθησι χαὶ τὴν 
-» “, , - Νὴ πλανᾶσθε᾽ οὔτε πόρνοι, οὔτε 

ἀρ- 
Ξ ὑϑρῖες ΞΞ Ἔ Φ ΩΣ 

σενοχοῖται, οὔτε χλέπται, οὔτε πλεονέχται, οὐ μέ- 

Ἀ ΕΥΆΕῊΣ . ΤΡ ἜΠΟΣ 
εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοὶ, οὔτε μαλαχοὶ,, οὔτε 

θυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες, βασιλείαν Θεοῦ 
ΣΥΑΡΝ ; - Ἐπ προ πυβμετε τεν 

οὗ χληρονομήσουσιν. Ἀλλαχοῦ δὲ πάλιν πλατύτερον 
΄ σι Ν Ἁ ἊΨ Ὁ ὃν , . ᾿ Υ̓͂ 

γράφει" Καὶ χαθὼς οὐχ ἐδοχίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν 

ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ Θεὸς εἰς ἀδόχι- 
ξ: ϑ ἥ ; 

νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ χαθήχοντα᾽ πεπληρωμένους 

πάση ἀδικία, “ πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, χαχία" 
ἢ Ἶ Σ δ Ξ 

μεστοὺς φθόνου. φόνου, ἔριδος, δόλου, χαχοηθείας - 

Ψιθυριστὰς, χαταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑδριστὰς, 

ἐπιγνόντες, ὅτ! οἵ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θα- 
νάτου εἰσὶν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ 

συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι. Διὸ ἀναπολόγητος εἰ, 

ὦ ἄνθρωπε, πᾶς δ χρίνων. Ἔν ᾧ γὰρ χρίνεις τὸ ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὃ χρίνων. ᾧ γὰρ χρίνεις τὸν 
[ Ἁ δ 

ἕτερον, σεαυτὸν καταχρίνεις" τὰ γὰρ αὐτὰ πράσ- 

σεις, ὃ χρίνων. Καὶ πολλαχοῦ ὁμοίως. ᾿Εξ ὧν δεί- 
-: “- " ΄ ΑΥ ΕΣ 

χνυται, ὅτι χἂν ἐν τοῖς χατὰ μέρος μὴ ἡ προσχει- 
᾽ » κ -Ὁ ΄ « ᾿ ὟΝ 9. 

μένη ἢ ἀπειλὴ τῆς τιμωρίας ἑκάστῳ εἴδει, ἀναγ- 
" 5 , Ἧ εν τ δι ἘΞ ἐπεν σι σῖτα ξΦΑΜΕ 

χαίως ἐπιγινώσκειν ὀφείλομεν, ὅτι ἀφύχτῳ ἀνάγχη 
- -ὉὉ , ᾿ , 

τῇ γενικῇ ὑποδάλλεται ἀποφάσει ὃ χαὶ μίαν ἐντολὴν 
, ἘΡ κρ το πὰ σι χτ Ὁ τ Ν 

παραθαίνων - τοῦ μὲν Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
φ΄ « “ἤ ΕΑΛῚ 

ἀποφηναμένου, ὅτι Ὃ ἀθετῶν ἐμὲ, χαὶ μὴ λαα- 
ἘΝ ἘΡΕΤΑΣ Ἡτὰ απ κέ ἐὐρρνατος 
δάνων τὰ δήματά μου, ἔχει τὸν χρίνοντα αὐτόν" ὃ 
ἀπο ν “Ὁ ῳ ΠΣΟΡΑ πα  οιτ 5. “-Σ ᾽ 
λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτη 

΄ ᾿ Δ ἐν ὌΞΡΤΆΑΞΕΙΙΙ ΞῊ] ΄ ΡΥ -“ 

ἡμέρα, καὶ τὰ ἑξῆς φοδερώτερον" Ιωάννου ὃς τοῦ 

εὟοχ πορνεία ἄςε5ὲ ἴπ Πρ τὶς νεϊογίθις, 



ΕῈ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΠΡΕᾺΚ 

βαπτιστοῦ, οὗ μείζων οὐδεὶς, “ δριστιχῶς μαρτυ- 

ροῦντος, ὅτι Ὃ ἀπειθῶν τῷ ΥἹῷ,, οὐχ ὄψεται τὴν 

ζωὴν, ἀλλ᾽ ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μενεῖ ἐπ᾽ αὐτόν. Τοῦτο 
γὰρ σύνηθες τῇ θεοπνεύστῳ Γραφῇ χαὶ ἐν τῇ πα- 

990 

τα] δα ἤασονο, οἵἵπὶ Τλομΐηιι5 ΠΟΒΙΟΥ 165115 ΟΠν]- 
55 Ῥγοπιιητίαγίτ, Ομ ςρεγπὶξ πιὸ, οἱ ποτὶ ἀσοὶρι 

σϑέγϑα πιθα, παϑοὶ φιιὶ ἡιάϊοσῖ διεπι; ΣΘΓπὶῸ ΟΝ " 

ἰοψιαείιι 5. σιιπὶ, αἰ ἡμμαάϊοανὶ διεπι τι γχιονί 5δῖπο 

λαιᾷ Διαθήχη. Καὶ γὰρ διὰ Μωσέως, " πολλὰ τῶν 659 ἴδ, δἵ 415 56 ατλπιαν πιοίῖο [ον πη! ἀα Πόντος οἵ 
“ - ὰ Α 

ἐν τῷ νόμῳ γράψαντος, ἄνευ τοῦ προσθεῖναι τὴν 

ἀπειλὴν χατὰ τοῦ παραῤαίνοντος ἢ ἀμελοῦντος, γε- 

νιχὴν χατὰ πάντων ἐπήγαγε τὴν χατάραν, ἥτις 

ἐστὶ τῆς δεινοτάτης τιμωρίας προχαταρχτιχὴ, εἰ-- 

πών" ᾿Επιχατάρατος πᾶς ὃς οὖχ ἐμμένει πᾶσι τοῖς 

γεγραμμένοις ἐν τῷ βιδλίῳ τοῦ νόμου τούτου. Καὶ 
ἀλλαχοῦ, ᾿Ἐπιχατάρατος, φησὶν, " ὃ ποιῶν τὰ ἔργα 

Κυρίου ἀμελῶς. Εἰ δὲ ὃ ἀμελῶς ποιῶν ἐπιχατάρα- 

τος; ἄρα ὃ μὴ ποιῶν τίνος ἐστὶν ἄξιος ; 

ἘΡΏΤΗΣΙΣ ς΄. 

ΕἸ ἢ ἀπείθεια ἐν τῷ ποιῆσαί τι τῶν ἀπηγορευμένων 
. , ᾿ Σ - - -- - 

ἐστὶν, ἢ χαὶ ἐν τῷ παραλιπεῖν τι τῶν ἐγχε- 
χριμένων. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

ΩΣ ν , δ ᾿ ΄ ͵ 

Τοῦτο τὸ χρίμα σφοδρότερον πιστούμενος ὃ Κύ- 
ρίος ἡμῶν ᾿[ησοῦς Χριστὸς, εἰς ἀθέτησιν μὲν τῆς 

προλαδούσης πλάνης» στηριγμὸν δὲ τῶν ἡμετέρων 

χαρδιῶν ἐν τῇ ὑγιαινούση πίστει, ηὐδόχησε παιδεῦ- 
σαι ἡμᾶς τὸν φύόδον τῶν χριμάτων, οὐ μόνον διὰ 
ῥημάτων, ἀλλὰ χαὶ δι᾿ ὑποδειγμάτων " ὡς τῶν 
πραγμάτων μᾶλλον ἐμποιούντων τὴν πληροφορίαν 

τῆς ἀληθείας. Καὶ πρῶτον μέν φησιν᾽ Ἐὰν μὴ 
περισσεύσῃ ἣ διχαιοσύνη δμῶν πλέον τῶν γραμμα- 

᾿ Α ͵ 3 Ἁ 2 ΄' 3 Αἴ 

τέων χαὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βα- 

σιλείαν τῶν οὐρανῶν. Καὶ μεθ᾽ ὅλην τὴν περιχοπὴν 

τῆς διδασχαλίας αὐτοῦ, ἐπήγαγεν ἀπόφασιν μεθ᾽ 
«᾿ -ἀτὸ Ὑν  γη» "ΡΆΚ, ᾿ 
ὑποδείγματος, εἰπών" “Πᾶς ὃ ἀχούων μου τοὺς 
λόγους τούτους, χαὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς, ὁμοιωθήσεται 

ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ὠχοδόμησε τὴν οἰχίαν αὑτοῦ 

ἃ Βορσὶϊ ρυίπιιβ. οἱ Γογεϊι5 οὐδεὶς εἰ χαὶ μὴ ὁριστιχῶς, 

Μοχ εὐϊεὶ μένει, αἱ Μ95. μενεῖ, 

ἃ Οοά αἷξ δογίρίου., πηι! τα δοχιπὶ υε ἴῃ Ιοπὸ διιπΐ, 

ἃ Νίογσο βογῖρία {ῖδδο, ᾿ ποῦ ρα 0 ὁπ ηἶδιι5. ρτοθα- 

ἴτπιὶ ἰγὶ : 451 πλϊτα ποι ὁδοοπί, {τὰ ποὴ 50 Υ]- 

Τοάππος Βαρτϊ5σϊα, 40 πιαΐον ποιὸ, ἴπ πιοάπιπι 

ἀοἢηϊοπτῖβ. πος τοϑεϊπηομίαν. γοίαι ; Ομ ποῖ 

οὐοάϊε ΕἸΝο, ποι υἱάενὶς υἱΐαπι, «οἰ ἵγα 1)εῖ 

τπαπονὶλ σιιρον θιπι. Ὸς. οπΐπι [ἀπ] Ἰὰγρ ὁδῖ 

ΒΟΡΙΡ τὸ. δαονοθ, δια πη ἴπ Τί απιθηῖο Ὑ οἰουῖ, 

Νὰ ρον ΜΙ Όβθηι, 4 Ρ] ον τι [6615 βου ρ5 1, 01 - 
τὰ ΟΠ Π65 σΘΠΘΙ ΔΓ ΘΗῚ πηα] ΘἸο ΟΠ 6 ΠῚ. “ιιᾶ» 510- 

ῬΠ ον ασὰν 155] πλιὰ ΠῚ ἀπι5 ρ᾽ σάτα, ΠΙΪΠ15. ἀν υϑιι5 
ἘΠῸ πὶ Ὁ] τι6 πὶ ἐγ πβσν  ἸΘη 6) ἀι ΠΕΡῚ ΘΠ Θ ΠῚ 
ΟΠ 5515, 5.0) 6οῖῖ, ἀϊοοηβ, 37 αἰδεϊϊοιτι5. οπιτεῖς “τι 

γιοῦ ρογηιαπθί ἐπ οπιπῖϑιις μι ἐπὶ ἰἰϑγοὸ ἰορὶς 

Μιιγιις σοτὶρία σιιπῖ. Ἐὺ ΑἸ} ὶ, 27] αἰφαϊοίιι5, παῖε, 

γεὶ [αοὶξ ορέγα οπιϊμὶ πορθμοῦ. 8ὶ νΘΡῸ 
ν} ἃ] οἴου ὁδὲ υΐ πο! σϑηίον ἔδοῖτ, αὶ πο [ἃ-- 
εἶτ, Φασπαπὶ ΘῈ ρὈΡ]]οῖο ἀἴρπιιβ ἐδ 9 

ΟΥΈΒΤΙΟ ΥἹ. 

«1π|ϊπονοαϊοπίϊα ρμοσῖία οἷξ ἐπὶ 60, οἱ φιιϊά τνοῖῖ- 

ογιεπα ἤαὶ, απ δίϊαπι ἰν 60, δὲ τά οοπι- 

Ῥγοϑφαίογιιην οπιαίμιΓ. 

ἈΈΒΡΟΝΘΒΙΟ. 

ι. ὑπ ομηΐηιι5. ποβίθι }16515 Ομ γίδια πος 
ἡπα τοί. να] άτι5. σο Πγηιαγοῖ, ἔπι τα ΘΥΓΟΓΟΠῚ 

Ῥνφῖθγίτιι αν ἀυ ΟΠ ΓΘ π,. ἔπ πὰ τὸ ποβίνα οονάα ἴῃ 
δᾶπα ἤάθ δια ἢ γοῖ, νό ας πὸ5 ἀοοοῦο {ΠΟΙ ΠῚ 

ἡιαϊοϊονιιπη, ΠΟ 50] τιπὴ ρ 6. γ θα, νθυιιη δἰϊα τὶ 

ΡΟ ΘΧΘΉρ]α : δἰ απ θη γῸ5 ἰρ585 νου 16) πλὰ-- 
σἷ5. Ρουδιαάίοηι. ΕῈ ρυϊπιιπὶ ααϊάοπι αἷΐ : ρὲ 
αἰπάανον ιδιζα υεδίγα ρὲϊι5 χιιαπὶ κογὶνα- 
τιπι οἱ ῬΠαγίςιογιιηι, ποσὶ ἐπι γα ιἰς ἴπι Τρ πτέπι 

εὐὠϊοτγιιηι. Αἰάιιθ μοβὲ ᾿πίοσνιιθα. πὰπο Ἰοοιιπὶ ἴῃ 
40 ἀσοινίπαπι διὰ πὶ ΡΥΟΡρΟϑβαΐ, βθπ το πιά τπὰ 

οὐαὶ ΘΧΘΙΡΪΟ Δα πηχὶς, 5 νου δ : Οπισῖς ψιεὶ 
αἰάϊε σόγῦα πιθα ἰκθς, ἐξ ποῦ Γαοῖξ δα, αϑοϊπιὶ- 
ἰανίταν υἶγο σἔμιο, φεὶ Θαἀϊξοανιι ἀοηιιν σιίαπε 
δΙΡΟΤ αγϑτιάπι, δὲ ἀσοοπαϊῖι ρἰμνία, οἰ συεποτγιιπῖ 

Ρδίδβοι, [ν1άς “ἀάἀεπάα.] 
»  ρίογοβ ποβίσὶ Πρνὶ πᾶς ὁ ποιῶν, 

« Βορ ἰογίϊι5 πᾶς ὅστις ἀχούει μου τοὺς λόγους τούτους, 
χαὶ μὴ ποιεῖ αὐτούς. 

οαπ. 15. 

ἠδ. 

“οαη.3.36. 

δειι. 27- 

26. 

εν, η8.10. 

ΔΙαῖελι. 5. 
20 

Ἀ!«κι}ι. 7. 
5δ. 27. 



520 ΟΡΕΒῸΜΝ 

Μιωνῖπα,, εἰ βανοτγισιε δῖ, δὲ ἐπιροβεγισιε ἐπ 

ἀοπιιηι ἱἰαια, οἰ οοοϊαϊέ, δὲ {μὶξ τῖπα ἐἰ{ϊπι5 

ἄμο. 13. 6, πιάσπα. Ἐπ Ἰτογιπὶ : «{(γϑοότεπι ἤοὶ πανεῦαΐ πιιῖς 
7: γίαπίαίαπι ἱπ υἷπθα σα, οἱ ϑδπὶξ φμσθπς {ππι- 

εἴν ἐπι ἐἰ1α., οἱ ποτὶ ἱπνοπῖξ. Επ ἀϊοῖε αὐ ομΐιο- 
τόπι οἴπιε : ἔσοο αἀπρὶ τς διεπί, δὰ τι0 ετιῖο 

φιιθγθτς [γικοίτεπι ἐπὶ ἴρδα, δὲ ποσὶ ἱπνθηῖο : 5μ6- 

οἷάς ἰἰίαηι : αὐ σι τεἱ ἰογγάμπι οοοιραὶ ὃ Εἰ 
ΑἸ1}0ῖ ἀρουα5. ποὺ Τά ϊοῖαπι. οχροπῖς, ἐϊσθηβ, 
Τὶξοοάϊιε α πιθ. πιαϊφαϊοιϊ, ἐπ ἴσποπι (ρἰθγπί 

φιιὶ ραγαΐιις 6εὶ αϊαοῖο, εἰ ἀπϑεϊὶς ἐ}ι5. Ἐπ δά- 

Τπησῖε ποη δἰ ιιοά [Δοϊητι5 δα πη ββιιπη, Ἔχ [15 4118 
ΡΓΟΒΙ ΘΠ αν, 5641 Ορτι5 Αἰ αι ΟΠΊΐβϑιιπι, ΘΧ 115 
485 ΘΟΠΊρΡΓΟΒΑΠει", ἀἰσθηβ :  σεγινὶ ϑτεῖπι, εἴ 

σιοτπι ἀδαϊειῖς ταϊμιὶ πιαπάμιοανδ : οἰζνὶ, δὲ τοτὲ 

ἀοαϊοιὶς πιϊ]ιὶ ροιτπι, εἴς. Οὐΐη δὲ πη] τα 5: μὰ 

Ἰηνθηὶνδ οϑῖ, δχ {ιθι15. οβίθ πα ϊ ροϑϑὶζ ΠῸΠ 50} 11Π| 
605 41 πια]ὰ δσιπῖ, ΠΠΟΓΙΘ. 6556 αἴσηο05, {1115 

δι ᾿σπὶβ ᾿πο χε σα 115 ραγαῖαβ 6ϑῖ, ο πὶ ἉΆΙΡι5 
οἵ 1 4αϊ ἃ Ροηὶβ οροεῖθιι5 ναοαηΐ, οοπάδιηπδη- 

ταν", 564 605 διΐδῃι, {αὶ θο πὰ ΠΟρ] σ που [Δ  Πΐ. 

Ζένοπ. ἠ8. ΒοΥυΙρίιππι ΠαΠΊΠ6. εϑὲ : ἤ]αϊθαϊοίιι5. οπιπὶς τ 
το: “κεῖι ορονα ])οπιϊπὶ τιεαἰϊπεπίετ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

Μαμπλ. 25. 
ἡι. 

Ἰνιά. ν,ή5. 

. ΤΟΙ ΒΕ ΠῚ ἃ 6 ΠῚ [ἘΠΟΡῚ ΤῊ Θ ΠῚ  ΠΪ556 ΘΕ Ϊα Πὰ 

Τολππῖβ, δὶ θο5, 41 Ρ6ὺ ᾿»αριε[5π|1πὶ ψΘΠΪΔ ΠῚ 

Ια 11.3.7. ῬΘΟΟΔΙΟΙ ΠῚ ΔΟσθρογαΠΐ, ἀἸοοπεῖβ : Ργοσοπῖδς οἱ- 

ἰπ ς Ρόγαγιίπι, ηιιὶς ἀδηιοτιδίγανῖς υονὶς ἔμ Βόγε α σεπ- 
ἔμγα γα ὃ Εαοϊΐε Ἔγϑοὸ {τγιιοῖτις ἄΐσπος ροπίΐεπ- 
ἐς. Ἐξ τι ἰϊεεαὶ υοὐϊς ἄϊσογα ἱπίγα αοσπιθίϊ-- 

}5ο5 : Ραίτγεπι δαϊνοπιις «4 ὑγαΐιαπα ; αἰἶσο δτεῖπτι 
νονὶς φιιοά ρμοϊοεὶ 1)ειι5 δα ἰαρίαϊϑιις ἰδεῖς διίδοι- 

ἔατὸ Πἰϊος “1 ὑγαΐι. «απ ατιίθηι σεοιγὶς αὐ τα- 
εἴϊσοτι αγϑοτιιπι ροσίία 65ι. Οπιπὶς ἜΓΒῸ ἀγΡοτ, 

τ ποτὶ Καοῖς γημοίτιπι Ῥοπιιπι, ἐαοϊἀϊίτιτ, οἕ ἷν 
ἔσποπι δοπ]ϊοίιιτ. Οὐδθ. βἰπϑσιϊα πο οβίθπάιπιηι 

τηάΐαπι ΑἸ ψοα [556 ραίγατιπη, 564 ρνθο θυ η15-- 
511Π}Ὶ 6556. Ρἱδἰαιῖβ οἰ Ποῖ απ). 51 ΘΠἰπ} πη] Ἰοῖτ5 
δϑῖ, “Ζυϊσ4ι]5. Οροτὰ ΠΟΙΉΪΠΙ ἴδοις πΘοΠ ΘΠ ΓΘν, 
4ποι δὰ ΠΟΠ Οἴπὶ σΟΠΘΓΙΘΠΓ ΔΠΙΠηΪ ἀἰδογ [αῖδ 

ἔδοουῖξ, αυδηῖο πηὰοῖβ. τη] Θά ἴοι, 4αΐ π6 ἔλθου 
αυϊάθπι θοπιιπὶ 110 πηοάο νοϊαπὶ ἢ Νδο ἱπηπιοεῖ- 
ἴο απιάϊπηϊ : Π δοοαϊί6 α πιδς πιαϊοαϊοιϊ, ἔτι ἴστιθπι 

“ἰογπῖιπι, ιὶ ραγαίι5 εδὶ αἰϊανοῖο, εἰ ἀπροϊὶς 

6Ἶμ5. Οὐδτα δχ ἢῖ5 μ᾽ παι Π Θϑῖ, ΠΘΟΘσβαυΙΟ ἢ Ρτο- 

Μίαιεἶι, χ 5 

ἀ Ἐ4 1 χαταργῇ. Ἀδρ. βεοιπ 5 χαταργεῖ. 
ε (οαϊοε5 ἄπο μόνοι. 

{ ΠΙμυὰ εἴν εχ σνεΐογιθιις ΠΥ αἀἀτάϊτηις. 

ΕΔ ἀξίους χαρπούς. Ν᾽ εἴετες. ἄτιο ΠΙΡΥῚ ἴπνειθο 

ογάϊπο χαρποὺς ἀξίους. Οὐοά Ργοχίπης Ξοχαϊΐταν, ἴα 16- 

δίταν σοηνουβαπι ἴῃ  υ]σαία, εἰ γιὲ τεἰτἰς ἀΐσενε ἰη- 

660 ᾿ «"» 

ἃ μὴ δόξ 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΑΘΟΧΝΙ. 

ἐπὶ τὴν ἄμμον, καὶ χατέδη ἢ βροχὴ, καὶ ἦλθον οἱ 
" τοῖς τὶ ΕΝ ᾿ γος 

ποταμοι, χαὶϊ ἐπνευσαν οἵ ΟὐΈμΟΙ: χαὶ πρθσεθδηξαν 
ΓΕ Ὶ ΚΕΠ 5 

τῇ οἰχία ἐχείνη, καὶ ἔπεσε, χαὶ ἦν ἣ πτῶσις αὐτῆς 
"» ; ἊΝ - 

μεγάλη. Καὶ πάλιν - Συχῆν εἰχέ τις πεφυτευμέ ἔγὴν 

ἐν τῷ ἀμπ' ελῶνι, αὑτοῦ, χαὶ ἦλθε ἕπτῶν, χαρπὸν ἐν 

αὐτῇ, καὶ οὐχ, εὗρε. Καὶ λέγει πρὸς τὸν ᾿ἀμπελουθι 
,ὔ ΔῪ 

γόν " ἰδοὺ τρία ἔτη ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, 
᾿ 

χαὶ οὐχ εὑρίσκω" ἔκχωψον αὐτήν " ἵνα τί χαὶ τὴν 

γῆν “χαταργεῖ ; Καὶ ἀλλαχοῦ φανερώσερον ἐχτίθε- 
ἀν ΕΣ ἊΣ ᾿ , ΠΑ τς 

ται τὸ χρίμα τοῦτο, λέγων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

οἵ χατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἥτοιμα - 
Ἢ μὴ Ε "" ἐξ 4: 

σμένον τῷ διαδόλῳ 9 χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Καὶ 

χο “ 
ἔρει οὐχὶ ἐρ γασίαν τινὸς τῶν ἀπηγόρευε ἕνων, 

ξλ ἐλειψιν τῶν ἐγχεχριμένων ἔργων, εἰπών " 

Ἐπεί " ΤῊΝ, ἘΠῚ ΡΣ ΄, μα τ οΎ 5. 
πείνασα γὰρ, καὶ οὖχ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν ᾿ ἐδί-- 

Ἰ ἘΝ ἐὉ ,᾿ , ἘΡΩ͂Ν, φγῦ κι 
Ψψησα, χαὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ πολ- 

“ ᾿ ἜΕΡ ἍΕΠ ἡ φασι 6.5 
εὕροι πρὸς ἀπόδειξιν, ὅτι “οὐ 

θανάτου εἶἷ- 

λὰ τοιαῦτα ἄν τις 
δονωζά ΜῈ ἐργαζόμενοι, ἄξιοι 

, εν Ἐν " 
μόνον οἱ τὰ πονήῆρα 

τὸ ἀσόεστον ἡτοιμάσθη, μεθ᾽ ὧν 

χαταχρίνοντ' οἱ ἀ ἜΣ ἀπὸ τῶν χαλῶν, 

ὥς ποιοῦντες. Γέγραπται 128 
- δον 

τὰ ἔργα Κυρίου ἀμε-- 

ἀλλὰ χαὶ οἵ ἄμε 

ἜἘπιχατάρατος πᾶς ὃ ποιῶν 

λῶς. 

Καιρὸς δ᾽ ἂν ἔ 
» »"ὋὉὋὉ ΕΣ , 

εἴη μνημονεῦσαι χαὶ Ἰωάννου 

πρὸς τοὺς λαθόντας τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημάτων 
ΕΝ 

τοῦ βαπτίσματος λέγοντος" Γεννήματα ἐ ἐχιδνῶν, 

τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλ οὔσης ὀργῆς; 

τε οὖν καρποὺς Ἁ ἀξίους τῆς μετανοίας. Καὶ 

Ἴδε ἐν ξαύτοις; πατέρα ἔχομεν τὸν 

ὅτι δύναται ὃ Θεὸς " ἐ 
ἐς Ξ 

ψ τ 

[Ἢ 

Ὁ γὰρ ὑμῖν, 

ὙΩΣ τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ Αὐύραάμ. Ἤδη 

ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων χεῖται. Πᾶν 

ρον, μὴ ποιοῦν χαρπὸν χαλὸν, ἐχχόπτετα:; 

χαὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Ὧν ἕχαστον οὔχ ἐργασίαν χαχοῦ 
Ἐξ 

τινος δηλοῖ, ἀλλ᾽ ἀργίαν τοῦ τῆς θεοσεθείας διχαιώ- 

πᾶς ὃ ποιῶν τὰ ἔργα 
. , 
τπιχαςαρατο ς ματος. Εἰ γὰρ 

Κυρίου ἀμελθος ὅτι οὐ μετὰ τῆς πρεπούσης ἐποίη- ᾿ ᾽ ι ͵ Π Π 

σε προθυμίας, πόσῳ μᾶλλον ἐπικατάρατοι οὗ μήτε 
ἐν ἶρϑ τ ἈΡΑΚΕ  εὐα λο- , ας ΕΟ ῸΝ, 

ποιεῖν ὁπωσοῦν τὸ ἀγαθὸν ἀνασχόμενοι; Καὶ διχαίως 

Β ἀχούουσι, Τορευεολειά ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ κατηραμένοι, εἰς 

τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαδόλῳ, καὶ 
Β ἐπρρα χτς 

τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ὡς ἐκ πάντων δῆλον, ὅτι ἀναγ- 
- ’ 

χαΐως τάχους πλείονος χαὶ σπουδῆς ἀόχνου χρεία, 
᾽ν ΝΣ θ , 5» θ7 χ Ν ᾽ ετε , το - ΞΞ 

μετ᾽ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς χαὶ ἀμετεωρίστου, ἐν ταῖς 

ἔνα τυὉὦῦϑ. 

»͵1πιυς ΝΞ. χαὶ ἐλ. δέατίπι Νίςξς. ἄπο ἤδη δὲ χαί. 
ς ἘΔ ὅτι μή. οσι Ῥυΐπηις ὅτι οὖ. ΤΙ Ιάεπι Μϑες. 

ἄπο Ρτὸ πρεπούσης Βαθεπὲ προσυχεύσης. ϑαθῖπάςε ΘΠ 

οἵ μὰ ποιεῖν. ΑἹ Μ55. {τὲς οἱ μήτε ποιεῖν, 
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ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα 

ἄξιοι τοῦ μαχαρισμοῦ γενώμεθα καὶ αὐτοὶ, χαθὼς 

εἶπεν αὐτὸς ὃ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὃ μο-- 

νογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος " Μαχάριοι οἱ 

πεινῶντες χαὶ διψῶντες τὴν διχαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ 

χορτασθήσονται, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ΄. 

Εἰ δυνατόν ἐστιν, ἢ εὐάρεστον, ἢ εὐπρόσδεχτον 

Θεῷ, τὸν ἁμάρτίᾳ δουλεύοντα ποιεῖν δικαίωμα 
-᾿ “, Ὁ Γ᾿ [Δ ,ὔ 

χατὰ τὸν τῆς θεοσεύείας τῶν ἁγίων χανόνα. 

ἊΣ 
“-“-" ΛΠΟΚΡΙΣΙ 

᾿Ἐν μὲν τῇ παλαιᾷ Διαθήχη τοῦ Θεοῦ λέγοντος " 

Ὁ ἁμαρτωλὸς ὃ θύων μοι μόσχον, ὡς δ ἀποχτεί-- 

νων χύνα, χαὶ ὃ προσφέρων σεμίδαλιν, ὡς αἷμα 

ὕειον, καὶ τοσαύτην περὶ τῶν προσφερομένων εἰς 

θυσίαν νομοθετήσαντος ἀχρίδειαν, καὶ τὸ φούερὸν 

χρίνα κατὰ τοῦ πλημμελήσαντος θέντος" ἐν δὲ τῇ 

χαινὴ Διαθήχη τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 

δι’ ἑαυτοῦ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις εἰπόντος, ὅτι Ὁ 

ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας" ἢ 

καὶ, Οὐδεὶς δύναται δυσὶ χυρίοις δουλεύειν " χαὶ, 

Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν χαὶ μαμωνᾷ, καὶ φανε- 

ρώτατα δογματίσαντος " Οὕτω πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς “οὐχ 

ἀποτάασεται πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύ- 

ναταί μου εἶναι μαθητής" εἰ δὲ περὶ τῶν μέσων 

τοιαύτη ἀπόφασις, τί ἄν τις εἴποι περὶ τῶν ἀπη- 

γορευμένων ; Διὰ δὲ τοῦ ἀποστόλου " Μὴ γίνεσθε 

ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις" τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ 

χαὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίς χοινωνία φωτὶ πρὸς σχότος ; τίς 

δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ ; ἢ τίς μερὶς 

πιστῷ μετὰ ἀπίστου ; τίς δὲ συγχατάθεσις ναῷ 

Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; τὸ παντάπασιν ἀδύνατον χαὶ 

ἀπαρέσχον Θεῷ, χαὶ ἐπικίνδυνον τῷ τολμῶντι δε - 

δήλωται. Διόπερ, παραχαλῶ, ὡς διδάσκει ὃ Κύριος, 

ποιήσωμεν τὸ δένδρον καλὸν, χαὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ 

καλὸν, καὶ χαθαρίσωμεν πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτη- 

ρίου χαὶ τῆς παροψίδος, καὶ τότε τὸ ἐχτὸς αὐτοῦ 

ἔσται καθαρὸν ὅλον. Καὶ διὰ τοῦ ἀποστόλου παιδευ- 

ἀ ψοίογος ἄπο Πρ νὶ ἀποκτένων. Μοχ οὐἰεῖ αἴμια ὑῶν. 
Αι Μϑ5. ἄνιο αἶμα ὕειον. 
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οορεὶν. Πομΐμὶ πορινὶ 7οϑ ΟἸιρδεὶ, οοϊονίίαῖο 

". 

Δ] 1 οἵ ἰπηρίρνο διυἀϊο πὰ οὐ ΠΟΠῸ. ἃ0 ἴη- 

ἴθηιο ἀοϑἰἀουῖο Ορῖι5. 6550 5 αἱ Θὲ ᾿ρϑὶ οἰ οἴαπλιιν 

ἀἴρηὶ  οαιάϊπο, δἷοας ἴρ5θ Ἰθοπηΐπι8. ΠΟΒΙΘΡ 

Τόϑιιβ ΟἸνυϊδίιισ απ σοηΐτι5. Τ)οὶ νἱνὶ ΕἸ 5 αἰϊχὶς : 

ΜΒεαιὶ φιιὶ ὀσιιγίετι οἱ οἴεται ἡμδιϊἴαπι, “ιιοτῖαπι 

ἐροὶ σαἰιγα νειν. 

ΟΥΈΘΤΙΟ ὙἹΙ. 

«Ἷπ Ἰἱοοαί, απ σοπιρί αοίτιτηα, απ σταῖιπι ΤΠ εῸ 
δἰ, δπὶ αὶ ρϑοοαῖο βοννὶϊ, ἡμδι{{ὰ Οριι5 

7άσονο, ςθοιμπάϊιηι τορείαπι μιοίαιἰ5 σαποίο- 

ΤΉ ι. 

ἌΞΒΡΟΝΒΙΟ, 

απ Τθοιι5 ἴῃ δ οῖονὶ αυϊάθη Τοβίαπιθηῖο εἰ- 

οαϊ, Ῥοδοοαίοτ σαογὶ Π ατις πεϊλιὶ οἱτιεΐιια, δεΐ 

ψοῖμι φιιὶ οοοϊαϊι οατιεπι, δὲ Οὔ ογθνς οἰπίϊαηι, 

φψοῖιις ηιὶ Οὔ [ον σαπριίσιοια δαϊ ἐπι, Ῥνδοβουῖ- 

Ῥϑουΐτχιιο βου ταΐοπι τἀ πίδῃ) οἷγοὰ Θὰ αιι8ς 'π 8ἃ- 

οὐἰΠοίαπι οὐ ον ρα πτιι", Οἱ δίαιταν! γι ]Ἰοἴτπιπι ΠΟ Υ- 

τοπάπηαι ἀὐνούϑιιβ ἀοΠ]πατιθητο πὶ: ἴῃ ΝΌνΟ γὙ6]Ὸ 

Τοβιαπιοηῖο Τομΐπιιβ. Ποϑῖον 916 5115 ΟΠ ιν Ἰδῖιι5. Ρο 

δοίρϑβιυιπι ἴῃ Ἐναηρ6 115. ἀἰχονῖι, Οὐ γαοὶξ μϑοσα- 

{ἀπι, δογνιις θεῖ ρεοσαίὶ : οἵ, δίοπιο ρμοίθ5ι εἶπο- 

νιις αοπιϊτιὶς σογνῖν ; οἵ, ον ροϊοειὶς 1260 56Γ- 

ἷγὸ οἱ πιαπιπιοπίῦ, τρασ] θυ ἀοσηνα ρον 55ϊ-- 

γη 1}, ἀἴοθη5, δὲ. ἐηιηὶς θὰ σονῖς, {ει πολι Τὸ- 

πιιιπειϊαϊ οπινεϊδιι5 ψπι ροςοἰοι, τίου μοίθ5ὲ πιθιι5 

6556 εἰϊδοϊριιῖιις ; 51 Ἰδῖταν ἀδ πηϑα 5. ϑοπίθητα 

1Ὰ}15. Ἰαΐα ὁδί, {14 ἀυῖϊς. ἀἰχουῖς 6 ργομ 15} 

Οὐμαιιθ μοῦ Αροβιίοϊαιη ἄϊοαι, Νιοίϊι6 Πισιπ 

ἄπιοογο σιν ἰν{{ἀοἰϊνιις : “τι ὁπῖηι ρμαγιϊοίραιίϊο 

ιδιίεϊα οπιπν ἐπϊηιίίαιο ἢ ἀπὶ ψιώ ϑδοοίοίας {οὶ 

αὐ τοποῦτας ἢ σῷ απίοπι οοπινεπίϊο ΟἸγίςιὶ αὐ 

Βοϊίαν 9 αἱ μα ραγς Παοῖϊ οπιηι ἐπα εἰὶ ̓ φιιὶ 
αἰοπι σοτιδϑηιδῖι (οι ρῖο ΤΠ οὶ εἰιπὶ ἰάοἱϊς ἢ ἀδοϊα- 
γα απ 681 τϑῖ ὈΓΟρΟβί δ Πα}}10 πιο Ἰΐσθνο, 

Ἰησγαίαπηηιθ Π 60 6556, δὲ δι θητὶ ρθουν σα] ϑαπι. 
Οπαρνορίον, Δα πουίου, [ἀοϊαπιι5, Φυθιδ πηοά τι 

Τθοιηΐπιι5. ἀοσοῖ, ἀγρόν ο πὶ ΠΟΠᾶΠῚ., δὲ {ππ ΠΟ 1 ΠῚ 

᾿ρϑίτιβ θοπῖιηι, ἀἴ τι Ρα ΘΘπλιι8. ὈΥΪΠλπμ ἱπίου-- 
πὰ) ΡΟΟΌΪ 80 Ῥαϊ πῶ Ρανίθη), Θὲ τὰπὸ ΘΧ θυ Πὰ 

᾿ρϑῖτι5. Ῥὰγ5. ουὶσ ππηἀὰ τοῖα. ΑἸΔΘ. ΡῸΡ Αρο- 
βίοι θη. Θυ ΝΠ... τι π θηλι8. ΠΟΒΙΠΘΙΙΡ505. ἃ}} 

εἴϊμιυς Νί5. ὅστις οὐχ. 

Μαιιλ.5.6. 

Εςα.60.3. 

οαη. 8 3η. 

Δίαιιι, 6. 

26. 

Ζὰε.νη.33. 

Μαιιλ. τ. 

48: 

δαιιλι. 53. 
20. 

ἃ. (ον.7.}. 
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ομμπὶ σαγηὶθ δ βριγια5. ἱπφαϊπαπηθηῖο, εἴ πῃ 

πὰ ἈΘΙΡΝ Ξα που Ποσιοποην ἴῃ ἀΠθοῦοπα Ομεὶ- 

“αἰ τοάάαπηαν Π60 στα ἂς ΠΟΙΏΪΠΟ Δοσθρτὶ, 

ν ΓΟΘΉΠΙ ΟΘΘΙΟΡΆΙΠ,. 

ΟΥΒΘΤΙΟ ΥὙΠ|. 

“π᾿ αὐοορίμπι οἷξ [60 ορτις ρτιθοθρίϊ, οἱ πὸπ 

οοπροπίοπίογ [)εἰ ργωοορίο Παΐ. 

ΒΈΒΡΟΝΘΙΟ. 

τ, Πυ]ὰ5. σιθοϑιϊοηὶβ ΘΧ Ρ απ το πὶ δὲ “αὶ 

«υδπιάαπι γΘΡΌΪ πὶ ἥτιαπὶ ἴπ ΟΠΊΠὶ 6] Π5πι οἱ πο- 

δοῖῖο βοαιιαπηι", ΘΧ Υ οἴου Τ δια πηθιτο αἰδοῖ  πι5, 

Ὁ ἈΡῚ ναι ἐχ ρουβοπα Πδὶ ἀἰοῖς : δὲ σθοῖθ χιιϊάεπι 

οὐτμϊογὶς., τϑοῖθ ϑθγῸ πον αἰνιδογὶς, ρμεοσαείϊ. 

Ομίδϑοο, αὐ 16 σοπινεγσῖο 6} ; 516 αἰ ΠΟῚ 50 181 

ἀοοθρία τ ΠῸΠ 511, θα ποη ἐδὲ οὐ ᾽ατιτα θα 1}- 
πὴ ; 5664 ἱπιρατῖθιιι οἰϊαηι 5. οἴ δρθ με ἃ ρθοοὰ- 

ἀππ : {αϊη δὲ Παχία ἈΠ] αἴδην ἃ ΑΡΟΒΊΟ]ο. 5᾽π|}}} - 

ταάίποπι, ἀἴβοθυθ 6δὲ ὑθ]αϊ Ρ6 ν᾽ ΠῚ ΠῚ ΠῚ1ΠῚ ΘΧΘΠῚ- 

ΡῬἴαπι, γοσα!αμν Ῥἰ δία 5. ΒΘΏΘΡΔΙΠ πὶ ἴπ ΟΠΊΠἾθῚΙ5 
Τὰν Ἰο] Δ ]Π6 ἢ 6556, 0] ἀἴοῖς : Εἰαπιδὶ σοῖο {ιιῖ5» 

σιοτὶ ΘΟΥΟπαίτιτ, τισὶ [δαὶ ἐἴτι οογἐανοτὶ. ΤπλῸ ΟΌ]η 

ἄππονθ πηαΐογθ Ἰϊσθὶ ἰρϑβίτιβ ΤΟ πλϊπὶ ΠΟΒΕΡῚ {651 

ΟΒυῖβ ππθπλὶ πῖ556, 4υὶ πιοάτιμι ἃς Τθσι!απι 6Χ- 

ΟΡοας, [ἷ5 ν θυ ὴ5 : Βθαίι5 ἐἰ16 5ογριις, τίθπι οτεπὶ 

φοπογὶξ Τοηιΐπιις, ἐπιρθπογὶὶ οἷο Γαοϊοπίεηι. Ἐτθ- 

πἰπὶ οὐπη πὰς νοσρ, δὲ, πιϑὰ5 65, οϑίθη 1 ἃ θθὰ- 

εἰ ϊπθ Ἔχ οἰ ἀϊ556 διιτ, {πὶ ΠΟῸΗ 510 [δοῖτ, αθιὴ- 

αὐτποάτιη οχ τη α]5 ἐπ πὶ Ὑ οίθυϊβ τὰ τὰ ΝΟΥ. Το- 

οἴαιπθ πῃ Πἰβίου 5. δὸ ἀἸοΠ}5. δοσαγαῖθ Θά σδυὶ ἃ 

σον βϑίπηθ σοην ᾿ποὶ ροββιιηγιβ. ΠΛ ἀὐιῖθηι, ποτὲ 

οἷο, ἔτ, σαπὶ αἰαῖ ἢ ἀὰὶ ρρθῖθν Ἰοοιη, ἀμ} 

ῬΡΘοῖου [ΘΠ Ρ 115, ἃ ϊ ΡῬΓΩΙΟΡ ῬΘΥΒΟΠΆΠῚ, δ ΡΥ ΘΘΙΟΡ 

γ6Π}, ἅπ| ργδῖθυ πηοά μι, ἀξ ρυδοΙΘ ΟΡ Π6 ΠῚ, 

ἀπὰς ἀδηΐϊχιιθ οαπὶ ποη ἢΐ 6ο, {πὸ ἤδοθὶ, ἃηϊμηο. 

“. Ῥυϊμασπι. δαΐθπι, Ζαοπιοίο ργϑοῖου ἸΟοιιπὶ 

ΔἸ φαϊὰ ἤδε, ν] ἀθαπιιβ. ΑΡοβίο τ. βὰπο, 10 γῸ5 

οἴανίπβ οα μΙ θθυοῖ, θοϑάαθ, 4 ἀπάϊαπι πα ρἷο- 
ταΐθπι ἀδοθπῖ, Ἰαναγοιῖ, 115, 4126. σΟΠϑθ 1 Π6 ΠῚ 

ουϊπαιθναπῖ, αἰ ταν, οὐπὶ ἋἸΟΙ: : ““πποηὶ τα τα 

ἔρξβα ἀοοοὶ ὑὸς, ψιιοί υἷγο φιιΐάεπι οἱ σοηιάπι τεῖι- 
τπτιϊϊοῦὶ ὉΘΤῸ ςἰὶ σοιπαπε ἱἐταϊ, ἱσποπιπια σιΐ, 

μειταϊ, σἴοτῖα οἱὰ {118 οἴο. Ῥὰν Ἰσῖτζαν [ον ΠῸ5 

ΕΑπεχαὶ ἄϊιο ΠΡνὶ γενώμεθα. 
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ἌΡΡΕΝΕΣ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΊΙΠΙΙ ΜΆΟΘΝΙ. 

, θέντες, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσυοῦ 
Ὦ ΩΣ Κ τς Ξ 

σαρχὸς χαὶ πνεύματος, χαὶ τότε ἐπιτελῶμεν ἁγιω-- 
Σ » Σ Δ Ἐπ περ 

σύνην ἐν ἀγάπη Χριστοῦ, ἵνα εὐάρεστοι τῷ Θεῷ 
Ξῃ ᾿ » » ο(ᾳ ἐπε - ᾿ ᾿)  - ἈΕῚ οἵ 8, 

χαὶ εὐπρόσδεχτοι τῷ Κυρίῳ γινώμεθα εἷς τὴν βα- 

σιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

ἊΝ 
- ΕΡΏΌΤΗΣΙΣ Ἡ-. 

ΠΝ ΤΡ ΓΩΤῚ σεν κεν τα αι αν Ἔτι 
Εἰ εὐπρόσδεχτον ἐστι τῷ Θεῷ τὸ ἔργον τῆς ἐντολῆς» 

δ ᾿ν , ᾿ 2 ᾿᾿ Ὁ - ΠΩΣ 

μὴ ἀχολούθως κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ γινόμε- 

νον. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣ 

Τούτου τοῦ ἐρωτήματος σαφήνειαν χαὶ ὥσπερ 

χανόνα τινὰ χατὰ παντὸς τοῦ τοιούτου πράγματος 

παρὰ μὲν τῆς παλαιᾶς Διαθήχης, 

ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ 

πάρι 
παιδευόμεθα, 

λεγούσης ᾿ ᾿Εὰν ὀρθῶς 
" , 9. τ ἢ 

μὲν προσενέγχης; ὀρθῶς δὲ 

πρὺς 

μόνον ἀπρόσδεχτον 

Ἀ Ν᾿ ἐῸ Ψ σης, 

μὴ, διέλης, ἥμαρτες. 
ἘΣ Ο ἃ ᾿ ἣ ἐξ 
Ησύχασον σὲ ἣ ἀποστροφὴ αὐτοῦ: ὡς μὴ 

εἶναι τὸ προσενεχϑὲν μὴ νομί- 
“»)πολΔι Ὄ Τὶ , - “ὦ 

χως, ἀλλὰ χαὶ εἰς ἁμαρτίαν οΩΘ Πα τῷ οὕτω 

προσενέγχαντι. Καθ᾿ ὁμοιότητα δὲ τοῦ ἀποστόλου 

ἐστὶν, ὥσπερ δι’ ὑποδείγματος ἀνθρωπίνου, τὸν τ' ἧς 
3 

θεοσεύδείας ἀπαράθδατον χανόνχ χαδύλιτϑὲ χατὰ 
ἀπ ΘΉδας Ὁ ΑΜ ΟΝ πεν πεν - 

πάντων μαθεῖν, εἰπόντος" Κἂν ἀθλῇ τις, οὗ στε- 
- ν “» " 

φανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. Μετὰ πλείονος 
ΚΤ ΤΙΣ δὴν χρλτ τες "Ἢ ἘΓΕΣῚ ες 
δὲ φόβου, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ Χριστοῦ 

μνημονεῦσαί ἐστιν, ὅρον ἐχθεμένου ἐν τῷ εἰπεῖν " 
; ΤΘΟΣ ΕΣΕΞ ἈΝ ἌΟΡ 

Μαχάριος ὃ δοῦλος ἐχεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὃ Κύριος εὗ-- 
΄ - “ ΠΣ ῃ “, ΟΡ ν ρήσει ποιοῦντα οὕτως. Τὸ γὰρ Οὕτως εἰπὼν 

" ἩΤῈ ὟΝ ΡΤ - -" 
ζεν. ὁτι ὁ ἡ οὕτὼς πόιὼν, τοὺ μαχαρισμ. 

τ κα ΣΥΝ ἐ - - 5» -“ Ἐς 5. . 
πτωχεν᾽ ὡς ἐχ πολλῶν τῶν τε ἐν τῇ παλαιᾷ χαι 

«- “ ὅιοϑ 

Ξ , 
χαινῇ Διαθήχη ἱστορουμένων χαὶ λεγομένων 

ιν ἀχριδῶς μαθεῖν, χαὶ τε σε δ  ηλξος Τὸ δὲ, τ (τυ [Ὶ “ 
Α μὴ οὕτως, γίνεται ἢ παρὰ τόπον, ἢ ἐλριξς καιρὸν ; 

- κἹ ἢ παρὰ πρόσωπον, ἢ παρὰ πρᾶγμα, ἢ παρὰ μέτρον, 
ὰ ἿΞ 
ἢ παρὰ τάξιν, ἣ παρὰ διάθεσιν. 

ὙΓ5 ιν , -“ τῆ Η͂ Ρ 
ἴδωμεν δὲ τὸν λόγον πρῶτον τοῦ παρὰ τόπον. 

Τοῦ ἀποστόλου τοίνυν τοῖς ἐν τῇ συνηθεία χεχρατη- 
΄ ’ ΄ 

μένοις χρησαμένου εἰς σαφεστέραν παράστασιν χαὶ 
- , - ἄτα ες ἢ 

βοήθειαν τοῖς ἀχούουσι τῶν τῇ εὐσεδείᾳ πρεπόν-- 
Ξ τὸ Ἐν 8 ν 

τῶν; ἐν τῷ εἰπεῖν" Ἢ "οὔτε αὐτὴ ἣ φύσις διδά- 

σχει ὑμᾶς, ὅτι ἀνηρ μὲν, 

ιν» γυνὴ δὲ 
ἘΞ ἌΣ νὴ τον νος ἀν ΞΞΉΘΡΣ 
ξῆς- ἀχόλουθον ἂν εἴη χαὶ ἡμᾶς τοῖς ἐν τῇ φύσει 

2 - ᾿ -Ὁ 

ἐὰν χομᾷ,, ἀτιμία αὐτῷ 
Ε » 9. σωϊ (53, , δ ΝῚ 

ἐὰν χουᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστί: χαὶ τὰ ἐσ 

ε 
ξ 

ΝΜ οουΐα ἢ ἴῃ ποσιτὶς ΔΝῖξς. ἀθεσῖ. 



ὍΞ ΒΑΡΤΙΒΜΟ 

χεχρατημένοις πρὸς τὰ ἀναγχαῖα τῆς παρούσης 
ζωῆς χρήσασθαι. Ἵ οὔ γὰρ ἐσθίειν χαὶ πίνειν συνέ- 

γχοντος τὴν ζωὴν, τίς τῶν σωφρονούντων ἀνέχεται 

ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐσθίειν χαὶ πίνειν; Ἢ τίς ἀνέχεται 
ὰ » Ὁ [-- - , “4. Ἔ 

κατὰ " πετρῶν χαταθαλεῖν τὰ σπέρματα ἐπὶ ζη- 

μίαν αὐτῶν τούτων, χαὶ τῶν προσδοχηθέντων χαρ- 

πῶν; Καὶ πολλὰ ἄν τις εὕροι παρὰ τόπον ἐπιχιν- 

δύνως γινόμενα, ἤτοι χατεγνωσμένως. Πάλιν δὲ τοῦ τ γ ἢ μ 
ἀποστόλου μνημονεύοντες εἰπόντος" Ταῦτα τυπιχῶς 

συνέδαινεν ἐκείνοις" ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, 
, - "," ε , ΤΉ 

εἰς οὺς τὰ τέλη τῶν αἰώνων “ χατήντηχεν ἴδωμεν 

εἰ μὴ τὰ νενομοθετημένα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς θεο- 

σέδειαν, χοινωνίαν ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, τὴν δια- 

φορὰν ἐφύλασσεν ἀπαραθάτως. 'Γὰ μὲν γὰρ ἀφώ- 
ρίστο τῇ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἔξω ποιήσαντες ἐχινδύ - 

νευον᾽ τὰ δὲ χαὶ πλέον, ὅτι χαὶ ἐν αὐτῷ τῷ ναῷ χαὶ 

τῷ θυσιαστηρίῳ, χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ἱερουσαλὴμ., ἢ 
ἄλλοις τόποις, ἃ ἄλλα τοῖς πρὸς Θεοῦ λατρείαν ἦν 

ἐγχεχριμένα, χαὶ οὔτε τὰ ἐν τῷ ναῷ χαὶ ἐν τῷ θυ- 
τ ᾽ Ἴ Ἵ ἥ ς ᾽ πῆς 

σιαστηρίῳ γινόμενα, ἐν ἀλλοις τόποις τῆς ἱἹΙερουσα- 
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Θαἴαπι 118, {πὸ ἴπ παῖαγα ΟΡ Ϊπιιοτο, δ ᾿Γαῦβοπ ῖβ 

νἱτο προθϑϑι [ἴθι αἰ. ἘΠῚ οπὶπὶ νἱζα ἴῃ οἶθὸ ἂς 

Ῥοια σοπεἴπθίι", 4115. Τἀ Π]6 ἢ Βα ρΙΘ ἢ Γ11}}} ν ΘΠ 1π 

ἴον δάθιθ ἂὸ ὈΊΡοτο ἢ Αὐτὰ 45. γ6ΠΠ σθπιῖπα ἰπ 

βᾶχα ΘΟΠ] σΘνΘ, αὶ οὲ 1Π|ὰ ᾿μ5ὰ 56 Π|1Π8, δἱ [Γι Οἴ5 

Θχϑρθοίαϊοβ ρου αι 7 ΑἸ Ζ16 πλλ]τὰ ᾿πν ἢ Ϊα5 ὈΓΦΊΟΥ 

Ἰοσιιν ΡΘυ ου] 56, ἀπ δεΐαπι ν 056 Ποιὶ. Ἀπιγϑιιθ 

ΔῈ ΓΟ ΠῚ ΠΊΘΙΠΟΙ 65. ΑΡΟΒΙΟΪ 1, «πὶ ἀϊχῖε ; Μὰ ἐπ 

ἤδιισα δοπιϊπροναπὶ ἱἰϊὶς Σ δογίρία σιεπΐ αἰίοπι 
Ῥγορίον «εἰπιοπιοποηι τιοςίσὶ, ἐπὶ ψπος {ἶπιος σ- 

ΠΒΕΠ ΤΠ, 

Β ομϊοσαπι εἰενοπεγιιτῖ; νἱἀθαμλι5. Πιιπὰ Θὰ {{π|85 

5Ά ΠΟΙ δι ηΐ ἃ Π6Ὸ δ μἱθίαϊθπι, οἱ ἥτις βοοϊθία-- 
16} πίοι 56 παροπι, εἰ πτα πὶ ἐπ ν 04 Ὀ] 116 

βθυναγίηῖ. ΑἸΪὰ ΘΠ ΠῚ ἀϑϑίσπαΐα ογᾶηΐ Τογόϑοὶυ- 
ΠηΪ5, εἴ σαὶ Θχίγα (δοίβϑοηι, ρϑυο τὰ θα πετι : ἀ]1ὰ 

γΘΙῸ, Θά 16 θ] γα, δ ἵπ ᾿ρ50 16 Π10]0, οἱ ἴῃ ἃ] (αν, 

οἵ ἴῃ ἴρ8ἃ {6 γ1ι58}6Π1, ἃ] 1541 Ἰοοἶ5, ουᾶ πη: δα οὐ]- 
τππ Πθοὺ ΘΧ ἢ θοπάϊιηι βο]θοία : πὸ “ιυϊϑηταπι 

480 ἴθ ΤΟ} }0. δὲ ἃ] ταν! ἤθθαπι, ἴῃ 4115. Τογο- 
50] γ π]85 ΙΟοἷ5 [λσθ ΡῈ ἁάθθαϊ, πϑάτι6 {1|20 [πὶ 4111|5 

λὴμ. γίνεσθαι ἐτολμᾶτο - οὔτε τὰ ἐν ἄλλοις τόποις, 602 Ιοοἷδ {6 απι, δεΐαπι ἵπ᾿ Το πιρ]0 Πουὶ ρϑγιη 6 Ραη-- 
Ἦν .ἅ, “οι, ᾿ὥρττο. Ἡμῖν δὲ προ ἡ» 

χαὶ ἐν τῷ ναῷ συγχεχώρητο. Ἡμῖν δὲ παρὰ τόπον 

μὲν κινδυνεύει ἣ ἐντολή " μάλιστα, ἐὰν τὰ τῆς ἱερω- 
Σ Ε Ξ ; ᾿ 

σύνης μυστήρια ἐπιτελῶμεν ἐν βεδήλοις τόποις " 

τοῦ τοιούτου πράγματος ἀπόδειξιν μὲν ἔχοντος τῆς 
χαταφρονήσεως τοῦ ἐπιτελοῦντος, σχανδαλίζοντος 

δὲ ἄλλον, ἐπ᾽ ἄλλο τι πάθος πολυτρόπως, διὰ τὴν 

τῶν πολλῶν ἐν τῇ γνώσει διάφορον ἀσθένειαν. 
᾿Ιὰν δέ τις λέγη, τί οὖν ὃ ἀπόστολος εἶπε - Βού- 

λομαι οὖν τοὺς ἄνδρας προσεύχεσθαι ἐν παντὶ τόπῳ, 
» , Ἃ ὁ πρ πο Τρ Τοῖς , 5 
διὰ τὸ τὸν Κύριον ἐν " παντὶ τόπῳ τὴν ἐξουσίαν τῆς 

Ἷ , - 9 , “ 

προσχυνήσεως διδόναι, ἐν τῷ εἰρηχέναι - Οὔτε ἐν 

Ἱερουσαλὴμ, οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσχυνήσετε 
- , ἜΑ ΜΒΡΟῚ 5" - .} ᾿ 51. ᾿ 

τῷ Πατρί; ἐχεῖνό ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι τὸ, ᾿Ιὴν παντὶ, 

οὗ περιλαμβάνει τοὺς ἀφωρισμένους τόπους ταῖς 

ἀνθρωπίναις χρείαις, χαὶ ἀκαθάρτοις χαὶ βδελυχτοῖς 

πράγμασιν, ἀλλὰ πλατύνει ἀπὸ τῆς περιγραφῆς 
τῆς Ἱερουσαλὴμ. εἰς πάντα τόπον τῆς οἰκουμένης, 

χαὶ χατὰ τὴν προφητείαν τῆς θυσίας, τὸν ἐσπουδα-- 

σμένως δηλονότι ἀνατιθέμενον τῷ Θεῷ, εἰς " τὴν 

ἱερουργίαν τοῦ ἐνδόξου μυστηρίου. Καὶ γὰρ ἀχού- 

σαντες τοῦ προφήτου λέγοντος" “ Ὑμεῖς ἱερεῖς Θεοῦ 
᾽ν 0 . ῃ Ἢ Υ͂͵ , 9 -“ δὲ Ὅς ΄ τι μῚ 

χληθήσεσθε" οὔτε πάντες τῆς τοιᾶσδε ἱερωσύνης ἢ 

»  οἴογεβ ἄπο ΠἰΡνὶ πετρῶν ἣ θαλάσσης, ἐπ δαχα, 

αἰ ἱπ πιανδ. ΝΊΟχ ἀπιι5 Νί5. τούτων τε χαί. 

ςοἶοχ τὑπὰ5 χατήντησεν. 

ἀά1ι| ἀλλὰ τῆς πρὸς θεὸν λατρείας ἦν χεχοιμένα. (ο- 

ἄοχ Οοιηβοεῖϊ5, ἀλλὰ τοῖς πρὸς θεοῦ λατρείαν ἦν ἐγκεχριμέ- 

ναι τ δὶ 1Π 4 τοῖς ἀας τοι παν, ἀπε βυπιΐ ἀοΡ. .. θγῸ 

ἐπὶ τοῖς, πος ο5ΐ, ἐπὶ τούτοις, ρηοίεγοα. Ἐλ αἸϊυς Οοἶοχ 

τ ἀὰνς ῬοΡΙ σα] τὴ Θϑὲ “πο 116, Π6 ΠῸ5 Ρ ΡΙΘΥ ἰθοιΙ πὶ 
. 

τη ἰαττιτη. ΘΟ ΠΟ ατητ5 ; ΤΠ ΧΙ ΠΊ6, 51 ϑυσθυ οι 

τυ ϑθυία ΘΟ ΟΡ Θππτι5 'π ΡΓΟΙΔἢΪ5 Ἰοοἶβ, οἰιη] 6]115- 
πο ἱ γὸ5. ΘΟΠΙΟΠλΓ1 ΟϑΘΠογθὲ π᾿ οἰ ργαηῖο, 

δἵ Δ}1Π 6556: οἰ πα οι]. ᾿ΓῸ α]ϊα νανϊαηιο ἀ[6-- 
οἴἴοπο, ο εἰνθγβαπι ΠΕ] ΓΟ ῚΙ ΠῚ ἴῃ ΠΑΡ ΠῚ ΓΘΙΓῚΙΠῚ 

σΟσΠ ΠΟ ΠπΘ ΤΠ Π ΡΠ Γἀ 6]. 

ὅ. Οιἰιοά 51 ἀϊοαΐῖ ἀ5ρίαπι : (αν ἰσίταν. Αρο- 
5[0] 15 ἀϊχις : Χο δΥσο Οἷγος ΟΓΩΓΘ ἵπ ΟἸΙΤ τ. Τιν. Ὁ 
ἰοεο, Ῥιορίογθα νά ο]ϊοθι, πιο Τοπιΐητι5. ἀο- 
γα ΠΕ ᾿ὰ. οπμπὶ ἰΙοσο ροϊοϑίαίθηι ἀεαἶε, ἢιἷ5. νου 5 : 

«ἀἰον ας Ῥαίτοπι ἢ ᾿οο ἀἴσογο Ἰἴσθι, φιοα ΠΠπ|4, 

1πι οπιπὶ, ποσὶ σοι ρΓ ΘΠ πα Ιοσὰ Πιιπηὰ Πἰ5. τιϑὶ - 

Ῥι5 ἀο ἱπημηιι 4115. ἂς ΡιΟἴαΠ:5. ΠΟΘ 5 ἐθϑεϊπαία, 

566 ἃ} ΤΟΡΌΒΟΙΥ ΠΊΟΥ ΠῚ Ἐ567116 ΔΠῚ 1 τ ἃ(] ΟΠ ΠΟΙ 
τοῦ 5. Οὐ ἷβ. ἰοοιι. Δ ον Ομ Θ πὶ Θχτοπἶτ, οἱ 

Ταχῖα ϑδον οἷ} Ργορ βθιῖαπη, ἀ(ἱ δαπὶ Ἰοοιιπ αὶ 
δ ἴο56. νἱ ἀο]οοῖ 60. ἀϊοαίι5. 511, δα σἹουϊοϑὶ 

Ἰ ΠΥ 516 1} δου Ποἴτι πὶ οΘΙ να πάιιην. Εἰσὶ δηΐτη ατι- 

αἰνίπηι5. ΡΙΟρΡμδίαπι ἀϊσθηΐθηι : 7 Ὸς 5αὐογάοίος κα. οι. 

1)εὶ σοσαν πεϊπί ; ἴαυηθπ ΠΘΩτ6 ΟΠ 65. δ] ιϑπηοίὶ 

μάθοι φαοάπε ἐγχεχοιμένα, 

ἃ Ἄερ. ρυΐπλιις ἐν παντὶ τρόπῳ διδόναι τὴν ἐξουσίαν τῆς 
προσχυνήσεως ἐπαγγείλαδθαι ἐν τῷ εἰρυκέναι, ἔρχεται ὥρα 

ὅτε οὔτε ἐν ἱεροσολύμοις, οὔτε ἐν, εἴς. Μοχ ἄτι Μϑ85. 

ἐχεῖνα ἐστιν εἰπεῖν. 

ΊΤιερο Τασώιπι τη ἢ], εἰς τὴν ἱερουργίαν, οἵα. 
«Ἐδι οὐ Βορ. κοοιπάιις ὑμεῖς δὲ πάντες ἱερεῖς, τος 

Ι. ον. 

1. 

8. 

Β Δίέχιιο πὶ “εγοσοϊ γηῖδ, ποήμθ ἐπὶ πιοπίε ᾿ς υσαπιή. 

ίαΐακοι. 

τὸ, 

21. 
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5 ΘΟΕ} ἀπ ΤΠ Ἰ5Γ6}}} ΡΟ βία ΓΘ ΠῚ Ἐ5Ὲ ΡΔΠΊ115. 
ΠΘ΄τι6 Ἀ]1π|5. Δ}11 «ἰἀΐαπη σαν τα πὴ 5101 βαηθγο Ρὸ- 

τοϑι, 56 Π 6165. βπσα} πη ρα ΡΡΌΡΙΪΟ5. ἄθη1 )6ὶ ὦ 

ἢποϑ τπᾶπϑηΐ, ἰἴὰ ἀοοθηῖθ ΠῸ5 ροβίοϊο, οὰπῃ εἰ - 

οἷν δὶ Θμηπ65 σαὶ θη), ΟϑϑθογῸ ἀτιίοπι ὑο5, [γα- 
1765, ΘΓ πιϊδογαίϊοτιος 71)6ῖ, μὶ οαμιναιὶς οοτ- 

Ροτὰα τυϑείτα Πποσρίϊαμι οἱνοπίθηι, δατιοίαπι, 1260 

Ρίαδοπίοπι, ταϊϊοπαΐοηι οὐἰπι ϑεπίσιιπι : οἱ πιο- 
{ϊι6 σοπ ονπιαγὶ μπιῖς σιδοιιῖο, σθά ἔλαθ ογπια- 
γηϊτιὶ ἵπὶ τιονίίαϊθ δρίτιίι5 υδείγὶ, τι ρῥγοὑοίϊς, 

4ιι6 οἱ υοἰμσιίας Π)οἰ θότια, οἱ νεπορίασοπς, οἰ 
Ρογζθοϊα : πἀπϊοιίαιιθ γοργὸ ρουβρίοιιθ αἰβεϊπσα 
ΠῊΪ ΠΙ5[ΘΥ πὶ ΟΠ] {1186 σΟΠνΘΠΪΘἢη5.. ΡΓΟΒΙθο  τι6 

ΙΙΘ παι πὶ οὐ ἀϊπϑι ᾿πνδάθυθ, 0] αἷῦ : 1). ὁπίπι 

ΑἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΝῸΝ 8. ΒΑΒΙΠΗ ΜΑΟΝΙ. 

λειτουργίας τὴν ἐξουσίαν ἁρπαάζομεν, οὔτε ἀλλος 
ν' Ὁ " , 3 ϑΥν͵ , 3 Α « - 

τὴν ἄλλῳ δοθεῖσαν χάριν ἐν ἐξουσία ἐστὶν ἑαυτῷ 

λαμόάνειν᾽ ἀλλ᾽ ἕχαστος τῶν πιστῶν ἐν τοῖς ἰδίοις 

ὅροις μένει τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀποστόλου 
τὶ Αἱ ι 

παιδεύοντος ἡμᾶς ἐν τῷ λέγειν πρὸς πάντας μὲν, 

Παραχαλῷ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, διὰ τῶν οἰχτιρμῶν 

τοῦ Θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν 
Ὡ ΠῚ; 9 Ἢ - - ἣ 

ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λα- 
Ἔ ᾿ ἘΟΡΕς 

τρείαν ὑμῶν  χαὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι 
9 “ὦ -ᾳ "» , Ξ- 

τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε ἐν τῇ ἀναχαινώσει τοῦ ΤΙ ἸΡΕΉΜΕΕΕΙ τὸ κοι χορ ΠΜ ΊΟΣΝ, ἀν τν ἀπαραθαν 
νοὺς ὑμῶν, εἰς τὸ δοχιμάζειν ὑμᾶς, τί τὸ θέλημα τοῦ 

Ὁ ΑῪ τὴ ᾿ Νὴ ἐν ᾿ 

Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν, χαὶ εὐάρεστον, χαὶ τέλειον " πρὸς 
ἿΞ ᾿ 

ἕχαστον δὲ σαφῶς διαχρίνοντος μὲν τὴν ἑκάστῳ πρέ- 
ΝΥ , :" 

πουσαν λειτουργίαν, χωλύοντος δὲ ἐπεμόαίνειν ἀλ- 

ΡῈΓ ])εὶ σγαίίαπι ἡ ἀαΐα ὁ5ὲ πεϊζιῖ, οι δι Ὁ λοτρίῳ τάγματι, ἐν τῷ λέγειν " Λέγω γὰρ διὰ τῆς 

φεγδατγιὶ ἱπ! γ᾽ Ὁ05, μὶ τι ρἷτις σαρίαϊ ψιίατι Οροτ- 

εἰ σαρεγδ, 5ϑ βαρίαϊ αἰ ξουγιοιίαίεηι, σἵσιι ατιῖ- 

οιψιιο [εις εἰἰνιςὶτ ταθπσισαπι βοὶ. Οὐϊηθεϊαπὶ 

ῬΘΙ τη αἴια ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙ ΠῚ] 16 ΤΠΘΠῚ ΒΟΥ ΠῚ ΘΟΓ- 

ῬΟΡΘΟΥῚ ΠῚ ΟΡ ΠΑ ΓΙΟΙ 61], {1125 δα οἰθσαπεαπι 56- 
ΘαΡΙΓα θη 16 [ΘΠ τ, τποάθυαιταν π΄ πος. πο- 
5[Χππ1 1ΠΠπ|Π} 5᾽ατι πη τη ατπὰπππη}. τι ΠΘο ἴῃ αἰ] Θοιο- 

πὸ (μνῖϑεὶ }6ϑιι ἰπ αἰ Προ π τα ἀοποῦιμι μ]αοθα- 
πλι5. Οὐ ρ 06 ἀἸο1 : ϑέστ ἐπὶ πὐπιο ΘΟΓΡΟΓΘ πιεἰα 
τηοηιῦτα παϑοηῖις, οτιῖα αἰ θηα τα θηι θα. ποτὶ 

διπιείθιν αοίτιν, ἰιαθπε τ ἴα πιιιϊτὶ τιτειετγι ΘΟΡΡι5 

διμγῖις πὶ ΟΠιγδίο, εἰπεῖ ἀπίθην αἰτοῦ αἰτονῖτις Ἑ, 
τιιοηιῦτα ; πανοπίος απίθηι ἰοτιαιοτιδς ςδοιιιείπενι 

διγαίϊαπη σι αία ἐπὶ τιονὶς αἰ ογθπίος, οἰνθ 

Ῥιορ]ιοιίαηι σϑοιπάμηι ταϊοποπι Παοὶ, εἶνο παϊτιῖ- 

ϑἰογίιπι ἐπι πιϊτιϊςίταπο, οἴω. 

Δ. 81 νΘΙῸ 11 4ἰ ΟρΘΡ ΠῚ πηι πιὰ πὶ σΟΠ ει πῖαῇ 

ἀὰπαιμ {ΠΠπππὰ τη κθη πὶ 5Οοριιη, {πο νἹ ἀο]ϊοοὶ 
ὈΪαοθαης 1)60, ἃ Τἀ πίδπι ᾿πῖο 1 56 Πα θΘ τ τ οοπ τ π- 

ΟΙΪΟΠΘ ἢ 50 ΙΔ {15 1η ἀΠθοιοπο ΟΠ 511, ᾿ρ5] Γὰδ ἢ 

ῬΙΟΡΥίσι πὶ ̓ΘΟιμ ΠῚ ἀσοθ θ 1} ἀπ ἐΡὰ πϑστθάϊ πο Ρον- 

χάριτος “τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης υοι, παντὶ τῷ ὄν- 
τι ἐν ὑμῖν, «ἡ ὑπερφρονεῖν, παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, 
π ΩΝ ᾿ ς 
ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑχάστῳ ὡς ὃ Θεὺς 
᾽ ’ὔ ’ , δ »2Ρν" τ 5» . ,ὔ 

ἐμέρισε μέτρον πίστεως " χαὶ διὰ τῆς ἐν ἀλλή- 

λοις τῶν μελῶν τοῦ σώματος πρὸς τὸ εὔσχημον 

χαὶ ἀχίνδυνον χατηναγχασμένης εὐταξίας χανονί- 

ζοντος ἐν ἡμῖν τὴν ἡμῶν πρὸς ἀλλήλους εὐάρεστον 
ἄβόκο ας Ἐκ οθεῖρ Ξ βιαεονενε τ τ τ έτος π΄ 

τῷ Θεῷ ἐν ἀγάπη Χριστοῦ ᾿Γησοῦ εὐταξίαν, ἐν τῇ 

διαφορᾷ τῶν χαρισμάτων. Λέγει γὰρ, Καθάπερ ἐν 

ἑνὶ σώματ' μέλη πολλὰ ἔχομεν, πάντα δὲ τὰ μέλη 
ΕῚ Α᾿ ἊΝ; Ἂν Ν -» “ « ΤΟ - ΄ 

οὗ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν: οὕτως οἱ πολλοὶ ἕν σῶμά 

ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὃ δὲ χαθεῖς ἀλλήλων μέλη " ἔχον- 

τες δὲ χαρίσματα χατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν 

ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν χατὰ τὴν ἀναλογίαν 
[ ͵ ν » , 3 ᾿ , ᾿ 
τῆς πίστεως, εἰτε ὀιαχονίᾶν ἕν τη θιαχονια., χαὶ 

ὲ οἵ συνεργοῦντες ἀλλήλοις πρὸς τὸν ἕνα 

[Ὶ Ὡ- ΓΝ 

“ “ἡ τί 
σχοπὸν τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστήσεως, καὶ τοσαύτην 

ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους συνάφειαν χοινωνίας ἐν 

ἀγάπη Χριστοῦ, τὸν ἴδιον τόπον τοῦ χαρίσματος 

ὑπερθαίνειν οὐκ ἐπιτρέπονται, πῶς οὐχὶ πολλῷ 

μλΓππππ τι", ΟΠ 0. ΠΟ πὶ 1] ΠᾺΡ 5 Ἰθσὰ 4}16-- (ρ5 πλέον τοῖς ἀλλοτρίοις χαὶ ἐναντίοις πράγμασιν 
ΠΪβ δ᾽ σΟΠ ΓΑ 5 ΤΌ θι5 δ ἀϊοΐα ἐδ] Θηλι5. ἃ σα ποις. ἃ 

5θοον πον ἢ Ετοπίηι ἴππὶ ΘΧ ΟΠΠΠἾ] 115 {τι οχ ἰ- 

νἱπὰ Βου ρἴαγα γο]ατα βιιηῖ, [1 π ΟΧ δ] αβιηο ἃ]115, 

ΘΓ ΟΧ ΠἸΘΙΠΟΓ ΤΙΝ. ῬΥΪτι5. ΘΧΘΙΊΡ}15 ἀἸβοα πλιῖ5. Ορου- 
τοῖ, Ορτι5, πο Ῥνδτον Ἰοοιμι ἢτ, ἴπ ἤηθπι υγῸ- 
ῬΟΒΙ[Ο. 5600 ΘΟΠΕΡΆΡΙ απ οθθυθ. Τὴ6. 60 δυο η), 
4υοα Ῥυοῖθυ ΓΘ 115. πο τα}, ἰρϑιιπὶ ΤΟΙ ΠῚ] ΠῚ 
ΠΟΒ ΓΛ. δθϑιιηλ ΟἸ ιν Ἰδειιαν Ἰὰ πὶ Δ ἶτθ Ἰοοι, αὶ 

αἰίοπι οπιπος δαρουεοίεος Π])εὶ υοσαδιὶπιϊχιϊ. ΑἸ ἄπο 
-- Ἰροῖδονν δι εἴδ ἵερεῖ» " Η ᾿ Νς5. δἰπρ!ϊοῖτον ὑμεῖς ἱερεῖς, τιὸο ΑἸΤτον Ἰορίταν ἀρὰ 

Ἐαΐατη. 

ἃ ΠΙμ, τοῦ Θεοῦ, οοκὲ ἴῃ ορ. βοοιηο, πος Ἰερὶ- 

τὰν ἜχΡΓοβδιιπὶ ἴῃ Ὑ α]σαία, 

Φ , Η ω ῃ 
ἀφωρισμένους τόπους διαχρίνειν ἀπὸ τῶν ἁγίων 
- } “- ΄ ὀφείλομεν ; Ἔχ πάντων γὰρ τῶν ἃ μνημονευθέντων 
ἘΜῈ: τ πνς " 
ἐχ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, καὶ τῶν τοιούτων, χαὶ 

τῶν προῤῥηθέντων ὑποδειγμάτων παιδεύεσθαι ἡμᾶς 
ὲ πρὴν ὉΞΤ» ΤΡ τ ἤλύμος ἄγε: 

χρὴ; ὅτι ἣ παρὰ τόπον ἐνέργεια εἷς τὸ ἐναντίον τοῦ 
ΕΞ Σ Ἶ 

προχειμένου σχοποῦ περιτρέπει τὸ τέλος. Παρὰ 
Ν ἊΝ ΕῚ Ὁ - » Ὁ 39 Ὁ Τ᾿ ΩΣ 

χαιρὸν δὲ, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
, “- Ἂ -- ε 

ἔστιν ἀχοῦσαι, λέγοντος" Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἣ 

ὁ Ποσῖ Ῥυίπιιβ οἱ Το 15 τῆς πί διδασχα- 

λίαν ἐν τῇ διδασκαλία, εἴτε ὁ διακονῶν ἐν τῇ διαχονία, χαὶ 
ΕΣ 

τὰ ἑξῆς. 

ἃ οίοχοβς ἄπο Πρ τῶν τε. 



ὈῈ ΒΑΡΤΊΙΒΜΟ ΚΙΡΒΕᾺ 1. 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέχα παρθένοις, αἵτινες λα- 

ῥοῦσαι τὰς λαμπάδας αὑτῶν, ἐξῆλθον εἰς " ἀπάντη- 
σιν τοῦ νυμφίου. Πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν φρόνιμοι, 
χαὶ αἵ πέντε μωραί " αἵτινες μωραὶ, λαθοῦσαι τὰς 
λαμπάδας αὑτῶν, οὐχ ἔλαθον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔλαιον - Β ἐμῷ 
αἵἷ δὲ φρόνιμοι ἔλαθον ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὑτῶν. φρόνιι ΥΥ 
Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, ἐνύσταξαν πᾶσαι χαὶ 

ἐχάθευδον. Μέσης δὲ νυχτὸς χραυγὴ “ γέγονεν " ἰδοὺ 
δ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. μφίος ἔρχεται, ἐξερχ: ᾿ Ί 
Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἵ παρθένοι ἐχεῖναι, χαὶ 
ἐχόσμησαν τὰς λαμπάδας αὑτῶν. Αἱ ὃὲ μωραὶ ταῖς 

ονίμοις εἶπον " δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, φρον!μ' μ μι. 
ὅτι αἵ λαμπάδες ἡμῶν σδέννυνται. ᾿Απεχρίθησαν αἱ μ' μω βινη 
φρόνιμοι λέγουσαι" μήποτε οὐ μὴ ἀρχέση “ ἡμῖν 

94] 

ἀϊεῖς, Ομ αρΤΌΡΙΟΥ οἰηιίϊθ Γασίιιηι 65 τορτίηι ο(δ- Μαι,. οὗν 
ἴογιιπι ἀθοοπι υἱγρίπῖνιις, ψιία ἀοοὶρίοπίος ἴαπι- "πτλὉ: 
Ραάες 5ιιας, ϑαϊοσιπὶ οὑνίαπι σρόπϑο. Ομίπηιο 

αἰίοηι θὰ οἷς ὁγαπὶ ρῥγμίθηίθς, εἰ φαίη {α-- 

4 Τα», αοοορίϊς ἰαπιραάίνιι5. σεῖς, 

ποτὰ διπι ρσογιασί οἶδιεπι σθομηι : ρῥγμάοπίος ὑθγὸ 
αοοορογιεπί οἴθιιηι ἐπ υαϑὶς σεῖς. ογαπι ἀπίθπι 

71}αοἰεμῖδ σροόνδο, εἰογπιϊ[ανϑγιπιξ ὁπαπος, δἰ ἐἶον- 

πιίογιπὶ. φαϊα απίθτν ποοίο οἰαπιου [αοίτις δεῖ, 

Ἐδοὸ ςροπδιις υϑπῖϊ, οαϊίθ οὔνίαπι εἰ. Τιιπο 5ιμ- 

τα ΘΥ ἐπεὶ ΟἸλτι6 5 Οἰτσἰτιθ5 ἱἰ]α;, εἰ οττια νοΥππὶ ἰάμι- 

Ραΐδς σίας. Εαίι ἀπίθπὶ σαρίσηεδιι5 αϊαϑγιισι : 

Ταῖς ποιὲς εἰ6 οἷθο υϑϑίσο, χιιῖα ἰαπιραάος τιο- 

δίγι δχοίπιριμπίιν. Πθοροπάογιεπε ρῥγμάθηῖος, 

χαὶ ὑμῖν " πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦν- ὦ αϊοοτιίος : δ  ἤοτί6 ποτὶ δι οἷαι πιοὐὶς οὲ νονὶς ; 

τὰς, χαὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν 

ἀγοράσαι, ἦλθεν ὃ νυμφίος, καὶ αἵ ἕτοιμοι εἰσῆλθον 
μετ᾽ “ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐχλείσθη ἣ θύρα. 
συ" φι΄υ ν ΔΎ ς ᾿ ΄ ΄ὕ 

Ὑστερον δὲ ἔρχονται χαὶ αἵ λοιπαὶ παρθένοι λέ-- 
γουσαι, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἣμῖν " ὃ δὲ ἀποχρι- 
θεὶς εἶπεν αὐταῖς " ἀμὴν λέγω ὑμῖν. οὐχ οἶδα ὑμᾶς. 

Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐχ οἴδατε τὴν ἡμέραν, οὐδὲ 

τὴν ὥραν. 
Διόπερ τὴν περὶ τοῦ αὐτοῦ χρίματος πολλάχις 

γινομένην παραγγελίαν σφοδρότερον χαθάπτεσθαι 
ν᾿ , - ΝᾺ Τα ΄, ῃ χαὶ πιστεύεσθαι μᾶλλον εἰδὼς, καὶ ἐν ἑτέρῳ τόπῳ 

χατὰ τὸν αὐτὸν νοῦν εἰρημένην παραθήσομαι. Φη- 
σὶ δὲ αὐτὸς ὁ Κύριος " Πολλοὶ ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, 

καὶ οὖχ ἰσχύσουσιν. ᾿ψφ᾽ οὗ ἐὰν εἰσέλθη, ὃ οἰχοῦε- ἢ 
σπότης, χαὶ χλείση τὴν θύραν, χαὶ ἄρξησθε λέ- 

, Ἂ Ψ ,“ - Ἕ ᾿ » 

γειν, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν, χαὶ τότε ἀπο- 

χριθεὶς ἐρεῖ" οὐχ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. Διὰ τοῦτο 

λέγω ὑμῖν, γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ἢ ὥρα οὗ δοχεῖτε, 
ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται" καὶ πολλαχοῦ ὁμοίως. 
ἰ δὲ δεῖ χαὶ τὸν ἀπόστολον προσχαλέσασθαι εἷς 

μαρτυρίαν, ἀχούσωμεν αὐτοῦ μνημονεύσαντος μετὰ 
τοῦ προφήτου λέγοντος" Καιρῷ δεχτῷ ἐπήχουσά 

σου, χαὶ ἐν ἡμέρα σωτηρίας ἐδοήθησά σοι" ἐπενεγ- 

χόντος δὲ τὸ παρ᾽ ἑαυτοῦ ᾿Ιδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσ- 

δεχτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας " χαὶ πάλιν" Ἄρ᾽ 
οὖν ὡς χαιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς 

, -" , 

πάντας μὲν, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰχείους τῆς πί- Εὶ 

στεως. [εἰ δὲ χαὶ ἄλλης μαρτυρίας χρεία, "μνημο- 

νεύσωμεν τοῦ Δαδὶδ εἰπόντος - Ὑπὲρ ταύτης προσ- 
᾿ δ "Ὁ δ᾽ - “, ἐς « Α εὐξεται πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος, ἐν χαιρῷ εὐθέτῳ “ καὶ 

»ΈΘς. τογίϊι5 εἰς ἀπάντησιν τοῦ χυρίου, καὶ τὰ ἑξῆς, 

{]ητ|5 ΜΞ. χραυγὴ ἐγένετο, 

ἀτῆηυ5 Οὐάοχ ἀρχέσῃ ὑμῖν τε χαὶ ἡμῖν. 
ὁ Ἄοσ, Ῥυΐπιιι5 εἰσῆλθον μετὰ τοῦ νυμφίου. Τοίαπι 

ἐ6 ρμοίϊιι5 αὐ σνοπάοπίος, οἱ ἐπι υοὐῖς. 1)μηι 

αἰίθηιν ἱγοτιῖ ΘΠΊΘΓΘ, θη ΣροτδιιΣ, δὲ ἡπι μα- 

γαί ὁγαπί, ἱπιστανογιτεῖ σμηι 60 αὐ πιριϊας : δὲ 

οἰαιιδα δδὶ απιια. δονίςθίπιθ ὑθγο τϑπίμτιΐ οἱ 

τοϊϊχ υἱγρίτιος, αἰϊοθπίες : Τροπιῖτιθ, 7)οπεῖτιο, 

ἀρογὶ τιονὶς : αἱ {116 τοςροηάθης εἰἰατ οἷς, αἴπιοπι 

ἄϊοο οὐ», πόδοῖο συὸς. ἢ ϊρίϊαιο αι, χαῖα 

χιθδοϊἰς εἴδη, τοι Ἰεοτάπι. 

5. Οὐλγ6 οἰμΠῚ 501) Δ ΠἸΟ ΠῚ ΠΟ ΠΘ ΠῚ 5θορὶτι5. 46 
δοάθηι γιάτοῖο Δ Π]ἴταπὶ γα!" 5. ΘΟ ΠΟΥ ΘΙ, 
Π]ασἼ 5116 ΟΡ ἢ, Θὰ Π) ο΄ τι6, αι ἃ]1ὸ Ιοοο ἴῃ 

ΘΠ 6} 56 η!6 {18 πὶ ΘΓ αἴα οϑὲ, δα ]οἴαμ. Ὀ]οὶς 

ἀπο} ΠΟΙ ΠῚ15. ἰρ86 : ἤμ{ἰ φιιώγοηὶ ἱπίγαγο, Πη.ι3.τή. 

οἰ ποπὶ μοϊθγιῖ. Οὐ ατίοην ἱπρτόσοιις [μονὶϊ 35. 
Ραϊογ αππϊϊας, οἴ οἱ αιιδογὶξ οϑίζεπι, οὲ σωρογ εἰς 

αϊσογθ : Τοιιῖπθ, Τοπιῖνθ, ἀρογὶ τιονὶς, {ππς 

γϑορονάθπς εἰϊοθῖ : οι πονὶ θο5, εἰπεῖ οἱ ἐἶς. λ᾽α τ), χή. 
Ῥτορίεγθῳ αἰἴοο υονῖς,, Θδίοία ραγαῖὶ, ἡιιία χιια 44. 

πόα ποὸπὶ ρεαιὶς, ΚΕ λι5. Ποπιϊτῖς ὐδηίσις δσὶ; 

ἀἴάιιθ πλα} 15 10 ο]5. 51} ΠΡ. Οὐοα 5ἱ οὲ Αροβίο- 

Ἰυ5 π΄ τοϑε ηοπίπμ ἃ νοσαπέιιϑ δὲ, ἃυ Ἰα 115 

Ἰρϑιιπλ, ῬΡΟΡ Θἴδο γθυθὰ 11 το θυ πίθ πη, 7 πιρογὸ τα, ἤ9. . 

αὐοοσορίο δα αμεἰίνὶ 16, οἱ ἐπ εἶδ ςαἰιιὶς αὐ ενὶ τ : 

οἵ ροβίπαο ΟΧ 56 1050 ἱπί ΓΘ 6), ΕδοΟ τείτιο (οιηι- 3. (ογ.6.α. 
Ριι5 ασοορίανιϊο, δοοθ πιπὸ εἰϊθς σαῖς: οἵ ἴτο-- 
τη], Εσρο πηι ἐθηιριι5 ᾿ανθηιι5, ΟρΡΟΓΘπιμ" ᾿ο-- αὶ. 6. το. 

πηι αἱ οπιπος ψιϊάθηι, πιαχίηιθ αμίθηι αὐ ἐο-- 

πιοϑίϊοος Πἰοἰ. δὶ γοτὸ δὲ τοϑ πο πἶο ἅ110 Οριιβ5 

Θ5ῖ, ΠΙΘΙΙ ΠΟΙ Πητι5. Τὰν 15, «αἱ ἀἴοῖ! : Ργὸ μας 

ογανῖς ἀεὶ [6 ΟΠ τῖδ δ ατιοίτι5., ἐπ (ΟΠ ρΟΥ 6 σρρογίιι- 

ΡῬεαὶ.3ι.0. 

11, «ρα πιοχ βοχυΐίν, ἐν ἡ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἔρχεται, ἴῃ Ποβι 15. ψο ΟΊ 1ι5. ΠΠ} τς ποῖ Ἰορίταν. 

ὕπιι5. ΝΞ, πολλάχις γεγενημένην. 

5 ΙΕ ὑνημονεύσομεν, Ατ Μ85. μυνυμονεύσωμεν, 



Ἑσοὶο, 3. 

Νηι. ι6. 

ΠΟ 

Ια, τῆς 

“.- 
Μανς.2.27. 

λ:αίας.τ.8. 

Ιανο. 7.6. 
7: 

Ἵζουι, τὸ.3. 
9. 

ῬλιρΡ. 3. 

ὃ. ὃ: 

012 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΝΜ 

χιο : ϑα]οπηοηἰδ 1 ἀθ πη, αι ἴπ πη νουϑαι) ΡΙῸ- 
παι πεν τ, οὐμπἰα ΒΟ πὰ ΠΘΥῚ ἴΠ [ΘΠ ΡΟΓῸ 5110. 

6. πῃ ὙοιθΡῚ ααϊάθιη Τοβίδιηθηΐο,, μια ἰπ 

(ον, δὲ ἴῃ 115, 4] ϑασθυ οι. 510] ΠῸη Θ0Π- 

οΥΘἸτα πὴ ̓π να θυ 6 ἁιιδὶ δι ηΐϊ, οἵ. ῬΥΌΡρ ον ᾿γτὰ 56- 

ψοΥ ἀ 6 ΠῚ π΄ ῬΘΡΠΙΟΙΘ ΠῚ Θὲ ΘΧ Γι πὶ ΠΟΡΡΟΠα 1] 

ποι θυιη!, ν ἀθιητι5. 4111} σΥΆν 6 51} ργοοῖθι" ρον- 

50Π Δ} ἰ αϊ [ἌΟΡ : ἃ ᾿ρ50. νϑῸ ΠΟπΊπο, τ 
Θατι11 51 Π}1155. ΘΡα ἀἸπλ" : 4αὶ ν] ἀθ σοῦ δὰ ἀϊδβο]- 
Ρ.]οΚ ἀἰχίς : Δομι πιΐσδιι5 διίηι τιῖϊδὶ ἀκ ον 5. ψπ 
Ρεγί ον ἀἰοηιις 15 αοῖ : οἱ δὰ τη]]θθιη, ογὶ 

65: θοπιιη δι γ8 ραάποπι {{{το υτη., δὲ ΡΓΟ] ΠἜ ΓΘ 

οαἰοἰ ἰδ. Ῥυτοῖθν "ΘΠ νθΡῸ αυρίαπι [ον], οχ γεὲ- 
τον φαϊάθηι ΤοϑίαιηθπτῸ ΕἰἸἰβο  λ1155. 0] οἰιη ρθ0-- 
ὁδρίτι πη Θϑϑοῖ, αὖ 58 Υ ΠἸοἴτιιη ἤΠΘΡοΓ Θχ ἸΏ ΠΠ 615 οἱ 

1Π ΓΟ ΡῚ5. ΘΓ ἸηΔοῖ 85 ΘΧΡΘΥΓιΙ5, [ἀπ θη. ΠΟΠ ΘΧ ἰἃ-- 

ἸΠ0ῖι5 Οθ] αι [ἀοῖὰ ὁ50 : {πὰ 46 τὸ Τ)θῖι5. ΕἸΧῚΙ, 

ΟΥ̓ ον ἐἰμι ρτινιοὶρὶ το, οἱ αὐιιίοι ἐἰἱια, οἱ 

διιδοίρίοι ξιοίοηι ἱπάπι : ΟΧ ΝΌνο νθ]Ὸ Τοβία- 

ΠΙΘΏ[Ο ἃ] 050 ΤΟΝ ΠῸ ΠΟΒΙῸ {681 ΟΠνῖδίο ᾿ς 

1άθι. οἀἠοσοιηαν : {πὶ ΡΡΟρ δια. Εβαϊο ΟΠ νὰ 

Διιάφοβ ρυοίοσι, πος πιοάο : δόπο ρῥγορἰιοίανῖι 

Πξαΐας εἰὁ υοὐὶς, αἰϊοθης : Ῥοριεῖις μεῖς ἰανὶϊς πιὸ 

Ποπογαί, ΠΟΥ αἰίθηι θουιίηι ἰοπρθὸ ὁδί ἃ τπ6: πὶ 

“άπ, αἰίοπι εοἰιιιί πιθ, ἀοοθηίος εἰοοίτίπας, 

τιαπείαϊα ᾿ιοπαίμιι ; ΑἸ Δροβίοίο. ποαιιθ, {{| 

(ον τοϑιϊπηοπίτ 6 οοπβοϊθητα Πιεονιπ, σ0Π- 

ἀδηιπαῖαιθ ἴρ505. ΟἹ» Ππ|5{{π|ὼ0 ΠΟΘ πτῖα μη}. 5 1- 

Ῥλ: ἀπίθηι 56: 7 δϑεϊμιοιίμηι θην ρον είν ο ἐἰἰϊς 

ψιιοί «πιιϊαιοηοιι 1) 6ὶ ἰκαίνονι!, 59 ποπὶ 5θοιε-- 

ἀἰίηι σοἰοπίιάμηι. ΠΤ πο γι 65. Θγῖτι ἡιδίτἴαῖι ἰλεὶ, 

εἰ διατὶ {ιν τι 5 δ αἰπιονο, γι ἰώ 1)εῖ σιοτὶ 

διπὶ σι ]οοιί. Οπαρνορίον. ΑΡοβίο!θ, 4πὶ Τ)6Ὸ 

Ρίασθνθ γϑνο 5[π|6} 01, Οἵι πὴ (π|ὰ5. ἴῃ ΙΘ 6. [8 η}- 

ἄτι [δοθραι {5 ΕΠ|Δ5. ΠΑΡ 5561. Πδδο. 51] Π 6} : 

Ομίποίϊαπι δαϊδίίπιο οπιπΐα εἰοίγιηιθτίτηι 6550 

Ῥ᾽Όρί6ς δπιϊ θη θην δοϊθηιίαπι Οἰιγὶδιὶ 65 1)0- 

πιΐμὶ πιοὶ  ρΓΟρίθν ιν οὐιπῖα αἰοἰΓι γι θη [τι 

{εοὶ, οἱ τ ίτῸΥ οἰθγοογα 6556. τι (τί ϑίιν, {π|-- 

οὐ [αοϊαηι, οἱ ἐτιρθιὶαν ἵτι ἐἰο ποτὶ αθοπς πιθαπι 

ἡπδιἰἴαπι, {τι δὰ ἰοθ6 ἐδῖ, βϑὰ ἐάν χι δεῖ 

Ρδν Πάοινι «]65ιι (ὐινὶ  εὶ γιιδεϊ αν, σιία ὁ 1260 65ῖ 

ἴω Πάο, αἱ σοβηοκοοτίμηπ ἐἰζεηι, οἷο. Ῥὸν Προ 

ἀαιτοι δὲ δ᾽ Π}}}1ὰ ΘυῚ {1 ΠΟ5.. τιῦ τη α]10. ΤΠ 15 σας 

γΘαμηιι5, Π6 πη] τι} ΓΘ ] {1185 ἃ Π)ΟμλπΠῸ Ππο- 

500 9651 ΟΠ δίο δα μ]ασοπάτιπι. Π 60 ργοροϑιτὰ 

δῖ, Πυιπη  ΠΔ ΠῚ 115 01Π|ὰ 1 Δα} 1  Ἀ Π,115. 

᾿ Βοσ, βοοιιηάιι5. χατὰ χοινοῦ. Ἑάτὰ χατὰ καιρούς, 

γα ]ε, 

5. ΒΆΒΙΜΠΙ ΜΑΟΝΙ, 

ΝΥ 

" 

τοῦ Σολομῶντος " χατὰ χοινοῦ ὁρισαμένου, ὅτι Π|άν- 
τα χαλὰ ἐν χαιρῷ αὐτῶν. 

ἢ ᾿, Ὁ - Παρὰ πρόσωπον δὲ, ἐν μὲν τὴ παλαιᾷ Διαθήχη, 
(3 3 ἃ .» ζ ᾿ , ἣ :) ᾿ - ἐς 

ὡς ἐπὶ τοῦ Κορὲ, καὶ τολυνησάντων ἐπεισελθεῖν τῇ 

μὴ δοθείσῃ αὐτοῖς ἱερωσύνη, χαὶ ὑποπεσόντων 

ἀποτομίᾳ ὀργῆς εἰς ὄλεθρον χαὶ ἀπώλειαν φριχω- 
) δδή δεστέραν " παρ᾽ αὐτοῦ δὲ τοῦ Κυρίου " παιδευόμεθα 

Β , ᾿ ᾿ ὃ 
ἀσφαλίζεσθαι, εἰπόντος πρὸς τοὺς μαθητὰς, Οὐχ 

, Β Ξ 
ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόδατα τὰ ἀπολωλότα 

ν ᾽ ΦΑΥΣ αἱ τλδν - 5, πον, 
οἴκου Ἰσραήλ᾽ πρὸς δὲ τὴν γυναῖχα, Οὐχ ἔστι χα- 

ΞΕ " σία 
λὸν λαύεῖϊῖν τὸν ἄρτον τῶν τέχνων, καὶ βαλεῖν τοῖς 

, Ὶ - δϑὰ ῳ Α -- -" χυναρίοις. Παρὰ πρᾶγμα δὲ, ἐχ μὲν τῆς παλαιᾶς 
΄ Ψ 5 -- Ω 

Διαθήχης, ὅταν ἐντολῆς δοθείσης προσφέρειν θυσίαν 
εν Ὲ ᾿ ᾿ τ ταν ΩΝ 
ἀπὸ χαθαρῶν χαὶ δλοχλήρων χαὶ ἀμώμων, μὴ ἐκ 

; πΡεερν ἐὐατ ἡ δ τς 
τοιούτων προσενεχθῇ " περὶ οὗ ὁ Θεὸς εἶπε" Προσ- 

ἄγαγε αὐτὸ τῷ ἄρχοντί σου, εἶ προσδέξεται αὐτὸ, 
ἥ ᾿ ᾿ ἘΣ Ἦν 

εἰ λήψεται πρόσωπόν σου " ἐκ δὲ τῆς καινῆς Διαθή-- 
ΣΟΥ αΡ φὰς ἐπ Σ ετονεε ιν τς ἐξ 

χῆς παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
τ 7, ε Βὲ “- 

τῆς προφητείας “Ησαΐου μνημονεύσαντος χατὰ τῶν 
ϑ᾽ , “ ἝΝ ε . 
Ιουδαίων, ὅτι Καλῶς προεφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ 

υἱῶν λέγων - ὃ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἢ ὑπ Ξῇ ς οὗτος τοις χείλεσί μὲ τιμᾶ, ἢ 

χαρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ " μάτην 
ἘΝ ΕῚ ΟΝ ς ΧΑ ΥΩ 

σέῤονταί με, διδάσκοντες διδασχαλίας, ἐντάλ- 

ματα ἀνθρώπων" παρὰ δὲ τοῦ ἀποστόλου μαρτυ- 

ροῦντος μὲν τῇ συνειδήσει τῶν ᾿Ιουδαίων, χαταγι-- 

νώσχοντος δὲ αὐτῶν ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς δικαιοσύνης. 
, δὴ ὁ -Ὁ- ΕῚ »" ἢ τὰ 

Γράφει δὲ οὕτως" Μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς, ὅτι ζῆλον 
ἄς, ΞΡ ὩΣ Ἔν ᾿ δὶ 

Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. ᾿Αγνοοῦντες 

γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, χαὶ τὴν ἰδίαν ζη- 

τοῦντες στῆσαι, τῇ διχαιοσύνη τοῦ Θεοῦ οὐχ ὗπε- 
. ᾿ ΟΡ ΤΟ τδτὶ Ἢ ς ΕΝ ἐν 

τάγησαν. Διόπερ ὁ ἀπόστολος τῆς πρὸς Θεὸν εὖ- 
7 ͵ Ἂ; 

ἀρεστήσεως γνησίως πεφροντιχὼς, μετὰ τὴν διήγη- 

σιν τῶν ἐν τῷ νόμῳ ἀνωτάτω χατορθωθέντων αὐτῷ 

δικαιωμάτων, ἐπιφέρει" ᾿Αλλὰ μὲν οὖν καὶ ἡγοῦ ικαιωμάτων, ἐπιφέρει "᾿Αλλὰ μὲν οὖν καὶ ἡγοῦμαι 
. , " ἐμ κΥ ΔΝ Ἄ  Φ , - ᾿ 

τὰ πάντα ζημίαν εἰναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώ- 
Υ̓ - Ὁ Ὁ ιν ͵ 3 4 Ἂ 

σεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι᾽ ὃν τὰ 

πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σχύδαλα εἶναι, 
Υ - - Α » 

ἵνα Χριστὸν κερδήσω, καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ μὴ ἔχων 
πα Δί, τς , ΠΣ ψὸ , 55 Ν ᾿ δ , 
ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πί- 

ΕῚ - 7 Ὁ δὴ . - Ν , 

στεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ἐχ Θεοῦ διχαιοσύνην 
“Ἡγῦ ὅὦ Ἐπ -“ - “΄ν Δ πλ νν Η 
ἐπὶ τῇ πίστει, τοῦ γνῶναι αὐτὸν, χαὶ τὰ ἑξῆς. Διὰ 

᾿ - - Ν 

δὲ τούτων χαὶ τῶν τοιούτων ἡμᾶς παιδεύει πολὺ 

περισσοτέρως φυλάσσεσθαι ἐπεισαγαγεῖν ποτὲ τῷ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κανόνι τῆς πρὸς 
Ἶ ᾿ 

Θεὸν εὐαρεστήσεως ἀνθρωπίνην δικαιοσύνην. 

Ἅ ΒΔ παιδευόμεθα ἀσφαλίζεσθαι. {Ππιι5 ΝΙ5, τὸ ἀσφαλ. 

ΑΙ τοῦ ἀσφαλ. ϑδιαιηπι ττπιι5 Νῖ5, πρὸς τὰ. 



ὈΝ 

Κυρίου " 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μνημονεῦσαι πρὸς ἀντιδιαστο- 
λὴν τοῦ μέτρου τῆς παλαιᾶς ἀγάπης ( γέγραπται 
δὲ Ἂ Ά, λ , ε " " ’ 

δὲ, ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτὸν), εἶπόν- 

τος" ᾿Εντολὴν χαινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 

Παρὰ μέτρον δὲ, ἀρχεῖν ἡγοῦμαι τοῦ 

ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύ- 

τῆς ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 

θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. Καὶ χαθόλου περὶ " πάν- 
τῶν ὁμοῦ τῶν δικαιωμάτων ἐστὶ μαθεῖν παρ᾽ αὖ- 

τοῦ τοῦ Κυρίου διορισαμένου - ᾿Εὰν μὴ περισσεύσῃ 
ὑμῶν ἣ δικαιοσύνη πλέον τῶν γραμματέων χαὶ 
Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ΚΕ 

οὐρανῶν. Παρὰ τάξιν δὲ χαὶ ἀχολουθίαν, ὅταν τὰ 

πρῶτα ἐν δευτέρῳ τόπῳ ἢ τρίτῳ τις σπουδάζη, καὶ 
, ΄ ’, ΕῚ ι ,ὔ τὰ ἐν τρίτῳ τόπῳ προστεταγμένα ἀρχὴν ἡγήσηται 
- ε " ’, ᾿ “" ͵ »» - 

τῶν “ προτεταγμένων. Τοῦ γὰρ Κυρίου προστάξαν 
- Π Ὁ , , 

τος τῷ εἰπόντι, ᾿Γαῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐχ νεὸ 
, ἢ οΑΔ 

τητός μου, τὸ, Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, χαὶ 

δὸς πτωχοῖς, καὶ ἄρον τὸν σταυρόν σου, χαὶ δεῦρο 

ἀχολούθει μοι᾽ εἴ τις τῷ μηδὲν πεποιηχότι τῶν 
προτεταγμένων , τὸ “ δεύτερον, ᾿Αχολούθει μοι, ἐπι- 

, ε , , πῶς ΘΓ ν 
τρέποι" χαὶ ὡς πάλιν λέγοντος τοῦ Κυρίου, [Εἴ τις δε 

Α ἔρχεται πρός με, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω ᾿ 

τὸν σταυρὸν αὑτοῦ, χαὶ ἀχολουθείτω μοι, τὸ ἀχο- 
λουθεῖν προτάσσοι τῶν " προτεταγμένων" χαὶ πάλιν 
τοῦ Κυρίου μετὰ πολλὰ ἐπενεγχόντος τὸ, Οὕτω 

Ὁ ες “" " 5» , ἜΝ Τ᾿ “- 
πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐχ ἀποτάσσεται τοῖς ἑαυτοῦ 

ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητὴς, πρὸ 
- δ » Ὁ 

τοῦ τὰ προειρημένα φυλάξαι, μαθητὴς εἶναι φαν- 
ἢ - Ξ 

τάζοιτο. Διόπερ ἀναγχαῖον φυλάσσειν τὸ τοῦ ἀπο- 
Σ , Ε 

στόλου παράγγελμα, εἰπόντος" Πάντα εὑσχημόνως 
χαὶ χατὰ τάξιν γινέσθω. 

Παρὰ διάθεσιν δὲ, ὡς ὅταν λέγη ὃ Κύριος περὶ μὲν 

τῶν πάθει ἀνθρωπαρεσχείας ποιούντων ἐλεημοσύ- Ρ 

νην, ἢ ἄλλο τι διχαίωμα " πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς 

ἀνθρώποις, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν 
αὑτῶν. Ἔτι δὲ σφοδρότερον παρίστησι τὴν χαχίαν 

τῶν διὰ πάθος ἀνθρώπινον ποιούντων τὴν ἐντολὴν 

τοῦ Κυρίου, δεικνύων, ὅτι οὐ μόνον μισθοῦ ἐχπί- 
πτει, ἀλλὰ καὶ τιμωρίας ἄξιος ὃ ποιῶν ἐντολὴν μὴ 
χκαὰ θεγσέδειαν, ἀλλὰ χατὰ ἀνθρωπαρέσχειαν, ἤ 

ν Μείογοβ ἄπο ΠΠΡνὶ περὶ πάντων. δ οχ ργῖπια ἴῃ οὐϊ- 
τἷ Δεορϊἀογαίαν, Μοχ δαϊεῖϊ παρὰ τοῦ αὐτοῦ. Βορ ρτῖ- 
πιι8 παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ. 

« Ἀερ. 5εοιπάιι5 προστεταγμένων., εἴ ἴα ἀιιοάιο Πὰ - 

μι Βορ. ῥυίπηιβ ἐπηο παι, 
ἃ ἘΔ1ι τὸ δεῦρο ἀχολούθει, Ν᾽ οἴογος ἔγος ΠΠΡγὶ τὰ ἴὰ 

ΒΑΡΤΙΒΜΟ 1181 π 0413 

7. 1) 6. δὸ ἀπθη), αιιοε ῬγΩΡΓΟΥ ΠΊΘΠΒΙΓΆΠῚ {Π|, 

5. {15. 6550 ΔΥΒΙ ΓΟ ΠΙΘΠΊ  Πἶ556 ΠΟ Ἶ πὶ ποσὶ Ψ} σι 

ΟΠ ἰδεῖ, δα αἰδεϊπσιιθπείαπν πε πϑι γα πι νϑίουὶβ (1-- 

ἸδουϊοΠἰ5 (βου ρίιπι ἃιιο πὶ δι : 7215 ργοαίπιιπι δ]ατι}.. το. 
. “ . ἀν ς 10. 

{παιπι δἰ οι ἰοίρδιιτ), ααϊ αἰχὶν : απαάαίιπι πο- 3". 1.3 

μαπι ο τοῖς, πὶ αἰ ραιὶς. ἱπινίσοπι, σἷσμ! 50 34. 
᾿ Β ᾿ Ι -  Χόχη, δὲ 

ἀϊοαὶ νο5. Μαζογοπι ἤαο αἰϊϊδοιίοπιεπι τιέπιο ἐα- 13. ἢ 
ὑθῖ, πὶ χιῖς ἀπῖπιαπι σίάπι ροπαΐ ργὸ ἀπιΐοὶδ 

δες, ἘΠ 1π δηθὰ πος Ἰάθπι 6 ΟΠ Π 115 5. π}1}} 

Τυ5 ΕΠ α ΟΠ Ριῖ5. 40 ἴρ50. Ἰ)οηλΐπο αἴβοογο ᾿ΐσοι, 
αὐταὶ ἰτὰ ἀοῇηϊοιῖε : Διο αϑιπάανεγὶι γιιδετα 

νοδίγα ρἱπσφιίαπι σοῦ θαγιιπι οἱ Ῥ]ιατγιςαονιίηι, 

σιοσι ἐπιίταὐχιἰς ἐπι τό σπῖίηι οδἰογιπι. Ῥυθοῖον οὐ ]- 

ΠΘΠῚ γΘΙῸ Θὲ ΓΘΡΙΛΠῚ 56} 16 ΠῚ ΘΓ, ΟἸΙΠῚ (1115. ὈΓ]-- 

πιὰ ἴῃ ΘΘο Π600 δ [ΘΓ ιο Ἰἰοσοο ἐγαοίαϊ, οἵ δὰ {π|:8 

ἴπ τογτο ἰοοο ΘΟ] οσαία 5ιιπῖ, ΘΟ ΠῚ, {{π|8 ΟΓΙΙ5 

Ἰοσαία ἔπθυᾶηΐ, ΟΥἿΠΟΙΡΙ ΠῚ 6556. μιταΓ. Ὑ 6π1 

αὐταὶ Το ΐπιι5 οἷ, {αὶ ἀϊχοναῖ, ἤθο οπιτῖα εἰ5ῖο- 

αἰϊνὶ α νου θ πιθα, μος τπδπάατιπὶ θά! : 

7 οπάθ χε μαῦρος, οἱ εἰα ρμαπρογίψιι5, οἵ τ0}}6 

ΟΥαΙσΘ πὶ {πᾶ ηὶ, δὲ Ὁεέπῖ, θη 66 ΤιΘ; δὶ 4115 οἷ, 

«αΐ πἰ 11} δουῖι πὶ {π|80 ᾿ Δ ἶδδα 58 Π| Ὀ ΩΘΒΕΠἸ556 1, 
114, ϑεψιογο πιὸ (αὐ ροβίθυϊιβ. 651), 1η]ιπ-- 
ΘογΘῚ τ δὲ ν Πα ΟἸΠΠῚ ΑἹ 5115. ΠΟΥ Πτι5. αἴ]: τ δὲ 

ιιῖς πὉϑπὶϊ αὐ πιὸ, αὐ ποσοὶ σθηιοίίρϑιπι, οἱ (οἷϊαὶ 

ἐγ θπι διιάπι, δὲ φοριαί τ τι, 8ὶ 41118 56 6 Π6] 

ΡΓΘσΘρί ἢ ροηυΐ ἀπῖθ ρυϊονα. ἘΠῚ ΓἸΙΓΘῚῚ5. ΟἿ 

Τομλπιι5 ροϑὲ πη] 5} ππρ 11, δέος οπιπῖὶς ἐς 
ψονὶς χιεῖ ποτὶ το πιιτείαὶ ἰἰδ ἡπι ροσοι οί, τοτὲ 

Ῥοϊοςί πιθιι5 6556 εἰϊδοί μι, δὶ 4015. ἀπίθα απ 

θὰ 4185 ρυΐι5. ἀϊοία βιιπΐ, βου ν αϑδθῖ, αἰἸβο .] 11} 

80. 6556 ἴῃ ΠΙιητ πη ἱπάπιοαϊ. ΟἸΔΡΙΌΡ ΘΙ ΠΘΟΘ556 

δὲ ϑθυν ἃ γ ΓΘ ΘοΘ ρα πι ΑΙ ΡΟΒΓΟΪῚ «πὶ ἀεὶ! : Οπεπῖα τ. (ον. τή. 
Πποτιύδίθ οἱ ςϑοιιπάπεηι οὐ ἴπιθηιὶ {ἀτπιῖ. ἤο: 

8. Τοηΐαιο ἤν αἰ’χαϊά πη θο, {πὸ ἄεἶνοι, ἀη]- 
πιὸ, ΘΧΘΙΏΡΙΙ θατιθα,. σαπὶ. αἀἰοὶς ΤλΟμΉΪΠι15. (16 115 
«πὶ δυπάῖο ρ᾽αθθπαϊ Ποιμ  ΠἰΠιι5. Γἀοῖπιπι Θθο πιο - 

5 Π8Π|, ἃ ΑἸτΟνυΪ οἷν 5. πι51ΠΠοα το πὶ ΟρΘἃ ΠῚ 

ἄαπε, πὶ ν᾽ ἀδαπίμν 40 Ποτη  Π} 15, «{π|ὸπὶ εἰϊοο 

φορῖς, παν οπὶ πιογοθάίεπι σαπι. Αἀδιιο δαίθιη 

τα 11 πῈ ΘΟΓιι πὴ), 4] ΟὉ αἰδοτιιπι Πα πηὰπιιπὶ ργὼ- 
οορίσμ. Τλομηϊπὶ ἔλοϊπι, σγανίιϑ ἰθοϊαγαῖ, αὶ 
Πι 4 οϑίθπάϊε, αο ποπ πη Ό6 46 50] πηι (ο511-- 

αι], δ. 
20. 

Δ]ατἶ το. 
19. ἐέ 2ι. 

κι]. τ. 

τή. 

αρ,κιή.33. 

Δαιλ.6 5. 

σοπίοχίι, 

ἃ Ἀδρ. ῥυίπιιβ τῶν προστεταγμιένων, 

ν» Ἐστὶ δικαίωμα ποιούντων προς. Βοα οἴπὶγοχ ποίουν- 

τῶν υἱάραϊαν παρέλκειν, ἐὰπὶ ἀοἸ ον! ἀπεϊαυῖς ἀπο νιις 

11} σἰβαποιουῖθιι. 
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014 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΝ 

ταϊταν, 56 δα ρ θ᾽ Ἰοῖο, δεδιη αἰ σπι5 οδ Ζαὶ ργθ- 
οδρίσπη Ρονῇοῖε, ΠΟΙ 56Ο ΠΩ ΠῚ Ρἰοίαίθηι, 56 οχ 

510 ρ]αοο πα] ΒΟΒΉΙΠΙ τ15, ἀτιτ ΔΙ ΤΟ} 115. Αἰ ΓΘ τι5 

νο]αρίατῖ5. σγαίϊα, δ ἀνΑΓ εἶδ, ἃ ΠΘΡΌΙΙ : 

4ππ|ὸ5 γϑάαγθσα! δὲ ΑΡόβίο]αϑ. 1π|Ὸ ν ΘΙῸ ΤΟ ΠῚΙ5 
᾿Ρ56 νϑῃθπιθηείιιβ ἴ]65 ΘΟ θπηπαη5, “ἴοῖ:, 27μ{ὶ 

φνοπίοηί ἐπὶ {ἰἰα αἷς ἀϊσοπίος, Ζ1)οπιῖπε, Π)οηιῖ-- 

χιθ, πότπ ἐπ τοπιῖπθ ἔμ ργορ]ιείανίπειι5, δὲ ἔπι 

ποπιῖηθ ἔμὸ ἀιδπιοπῖα δθοῖπιι5, δὲ οἰγιμῖε5 

πειΐίας ἐδοϊπιιις. .. οἱ 

εἰ δἱϑίμπιι5, δὲ ἐπ ρίαξοὶς ποκισγὶς ἀοοιῖςι3" ΕΠ Ὲ 

ἐπιπὸ τϑερογιοῦο ἐἰἰϊς αϊσόπις, Π᾽δοοά 6 αὶ πιὸ, 

σιοτὲ τιονὶ θο5 τιπάθ οἰτὶς, ορογαγιὶ ἱπὶφιιαἰὶς : 

ταὶ ΟΧ [5 ἃς 51 Π}}Π|}0τ|5. 1Ππἃὰ ῬΘΡΒΡΙ Ια ΠῚ 51}, 
404 Θεἰαπιδὶ 415. ΟΠ αν Ἰϑπιαΐα ΟΡΘΡΘΙΠ, ΘΕ Πιϑὶ 

οοηἤοῖαὶ. πηαπάήαϊα, 51 [Π]6Π ΠῸΠ σοπῇοῖξ 6Ὸ, 

απὸ ἄδθθὲ, ἀπῖπιο, δὲ ὃχ 500ρο, 4ππὶ ΤΟΙ} ]- 

Ππιι5 ἀοοιῖς ἢἰ5 νουθὶ5, δα ἐμοθαὶ ἰμπ συϑεῖτα 

δογαάπι Ποπιπῖνιι., πὸ υἱάθαπίέ ορόγα σὉδϑίγα 

δονια, οἱ οἰογίψοεπε Ῥαΐγομπι Ὁ δϑίγιειν αιεῖ ἴτε σιδ- 

ἰὶς ἐδῖ; δ Ζαθια Ρααϊ5. Αροβίο! 5 ̓ π ΟΠ γῖϑίο 

Ἰοσχίιθπβ, ἐγ" ἀϊτ, αὐτὶ ἀἰχὶς : δὲνε τπαπαπιοαίϊς, 

δῖρο διϑιιὶς, εἶν ψιϊά Γαοϊιῖς, οπιτιὶα τὶ σἰοτίαπει 
οὶ ξαοῖξο ; γυγδ ἃς τηθυ 0 Θἃ, {1185 ΤΟ ΠΉΪ Πι5 γ6-- 

ΒΡοπά τε, δι τιν ὶ15. 511. {πᾶ6 Αροβίο]ιιβ ἀϊοθνὸ 

ἀϊάϊοιϊε - δὲ {ἰτισιεὶς ποπεΐπιιπε ἰοηιαν εἰ ἀπροῖο- 

σιν, οἰιατι[αἰδιν ατεΐοπν ποτὶ παθθαάπι. ἔαοίιι5 

δίεπι (ὃ5 Τεδομαπ5, απ ογπιῦαίιηι {ἰπεπίθπας. Ἐξ 

οἱ μαϑιίογο ρῥγορἠιοίίαπι., εἰ πονοτγὶπι τη γ 5ίογία 
οπιτῖα, δὲ δὶ ἀιαϑιιογο οπέπθπι Πάδηι, ἱΐα κεἰ πιοτι- 

ἐὸς ἰγαποζογαπι, οἰιατι ἐαέσθπι ατιίθπι τιοπὶ μαῦθαπι, 

τιϊ εῖϊ σιιπι. ΕἸ σὲ εἰσί τι ϑιίογο ἵπὶ αἰοπάος ραϊρεγος 

Θπιπὸς [αοιιἰαῖος5 πιθας, δὲ οἱ ἱγαάιθγο σογριις 

παϑιίηι τὶ σοπιβιίσατ',, εἰκατὶ αΐεπι ατιΐεπι τιοτὲ ᾿μα- 

ϑδαπι, τεϊϊιῖϊ σαρίο τ αεὶς. ἘΠῚ ΑἸ} 1 σθμθ γα ττι5 
ἃ γΘΠ ΘΠ τ 5. αἷς : δὲ «αλιο ποπιϊπῖδιις ρία- 
εορδπι, (ἰεῖδιϊ βοῦν ποτὶ 655 6πι. 

9. Οὐοά 51 Ὑ δἰδυῚ5 δἴϊα πὶ ΤΟβτα ΠΊΘ ΠΕ ἔθϑεϊπηο- 
πίτιπι δ 6] αβπηοϊ ΘΠ ΘΠ ἃ πὶ σουο ΡΙΌ ΡΠ Δ ΠῚ 
γ ΠΕ 1}15, Νίου 565 ἀἰοὶε : Ζ) ἰῖσος Πλοπιῖπιίπι ])διιτα 
{ππιπὶ ἐς ἴοὶο οοτάθ ἕμο, οἰ δὰ ἰοία τπεπίθ ἔμπα, 

εἰ ἐπ ἰοία βοτιϊιπιἀϊτια ἐτια : εἰ αἰ ἰῖσος ρτοα ηιτίτη 

ἀπαιτα, δ ομε ἐδίρϑιεηι. Οὐ] 115 ΤΟ μΐ Πτι5 ΘΒ] πη σὴ: 

πιατιαποανίηιι5 ἰθοιεῖπ,, 

.1πὶ μὶς ἀμοῦτις πιαπαά κεἰς τπΐνογδα ἰθα οἱ ρτορ]ιε- 

ἐ ρεπόάεπί. Τοϑίαταν πος ἰρϑιιπὶ δὲ ΑΡοβίο]ιβ, Ὡς προφῆται χρέμανται. δα 

μῖ5 νϑυθὶβ : Ριίθπιίμο ἐγβὸ ἰθοὶς δὲ αἰϊοοίῖο. 

ς δῖ9 ἀπΈαῖ ἄϊτο πθεὶ.  οουϊα χαὶ ἄθεγαὶ ἴῃ νεὶ- 

δας. 

ἁ Πορ. τογίλι5 ἀλαλάζον, χαὶ τὰ ἑξῆς. ΜοΟχ αἱ ΝΞ, 

αυστηρια πάντα χαὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν. 

Ξ᾿ ἢ 
ΟΕ γοντες Κύριε, Κύριε 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

τίνος ἄλλης ἡδονῆς ἕνεχ 
ὕμα 
ὩΝ 
οε 

» ἢ πλεονεξίας, ἢ πρα- 

χαὶ ὃ ἀπόστολος. Αὐτὸς 

δ Κύριος σφοδρότερον χαταχρίνων τοὺς τοιούτους, 
ΠΈΡΙ ΤΟ λέγει 

χεν 

εἴ Ὁ τείας, ὧν χατηγορεῖ 

ΟΝ Δ: : 
Πολλοὶ ἐλεύσονται ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα λέ- 

»οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφη- 
, κι - σιν ας «0, Ν ΄ Ε} 4] , 

τεύσαμεν, χαὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεδάλομεν, 
,ὔ ΞΘ , 

χαὶ δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν, χαὶ ἐφάγομεν 

χαὶ ἐν ταῖς πλατείαις 
τὰ ζν ὡν 

χα! επίομὲν:ς 

ἐργάται ἀνομίας" ὡς ἐχ τούτων χαὶ τῶν 
, ᾿"» “ «“ - , 6 τς νον 

τοιούτων δῆλον εἰναι, ὅτι χἂν χαρίσματά τις ἐνερ- 
ΚΡ ΣῊΣ 

γήση, χἂν ἐντολὰς ποιήσῃ, μὴ κατὰ διάθεσιν ὃὲ 
7 "»" “ 

χαὶ σχοπὸν ὃν ἐδίδαξεν ὃ Κύριος εἰπών " Οὕτως 
- ἐ εν Ἐν τξοτοςς ΞΟ ΤΗΣ ἢ 
λαμ ψάτω τὸ φῶς δμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ; 
Ε Ἴς Σ Ἔ ΕΣ ἃ 

Ρ ὅπως ἴδωσιν δμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, χαὶ δοξάσωσι τὸν 

Πατέρα ὑμῶν τὴ ἐν τοῖς οὐρανοῖς " χαὶ Παῦλος δὲ 

ὃ ἀπόστολος, ν Χριστῷ ᾧ λαλῶν, φησὶν, Εἴτε 

εν εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς 

ποιεῖτε" διχαίως ἀχούει ἅπερ ἀπε- 

ς. Ὅθεν ὃ ἀπόστολος ἔμαθεν εἰπεῖν, 
Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ χαὶ τῶν 

ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλχὸς ἠχῶν, 

ἢ χύμδαλον “ ἀλαλαζον. Καὶ ἐὰν ἔχὼ προ τς (αν 

χαὶ εἰδ δῶ τὰ μυσ στήρια πάν τα, χαὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν 

τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ 

ἔχω,, οὐθέν εἶμι. Καὶ ἐὰν Ψψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρ- 

χοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἵνα χαυ- 
Ε θήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 

Καὶ ἀλλαχοῦ χαθολιχώτερον καὶ σφοδρότερόν φη- 

σιν" Εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤσεσχον, Χριστοῦ δοῦλος 

οὖχκ ἂν ἤμην. - 

Εἰ 
63. Υ ΕΨΦΙΞ , -" , , 
ἐπιζητοῖς εἰς πληροφορίαν τοῦ τοιούτου χρίματος, 
Μωσῆς φησιν" ᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 
εὔΝ τ [ ΝΗ Δ Ὶ ΕΣ ὅλ - μ. , ὅλης τῆς ἱχαρδίας σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 

“Δ “, τὭ “- , , 

ὃξ χαὶ τῆς παλαιᾶς Διαθήχης μαρτυρίαν 

Α ὃς ; ᾿ 
σου, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου" χαὶ ἀγαπήσεις τὸν 

πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. Οἷς ἐπιφέρει ὃ Κύριος: Ἐν 
- ᾿» ΝῚ τ παν, ψν, Ξ«ᾺἊ ,ὔ Α ΄- 

ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὃ νόμος χαὶ οἵ 
ρτυ ρεῖ δὲ ἃ 

ὲ 
ταύταις 

ι 
χαὶ ὃ ἀπόστο- 

λος, λέγων - Πλήρωμα οὖν νόμου ἣ ἀγάπη. Ὅτι 

ἐ (οάϊοες ἄπο ἐπιζητ 

ΓΑπάφαϊ ἄπο Πτὶ «αςδίας σοὺ, χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυ- 

Ψψῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διακονίας σου, χαΐ. 

α οου]α χαὶ αἀάττα ἐσ ἀπιϊαιυὶς ἀποθιις ΠΡ τς. 
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δὲ οὐχ ἀτιμώρητοι οἱ μὴ κατορθοῦντες ταύτας, χαὶ 
τὰ ταύταις ὑποπίπτοντα διχαιώματα, τιμωρίαις δέ 

εἶσιν ὑπόδιχοι, αὐτὸς Μωυσῆς " βοᾷ, λέγων " ᾿Επι- 

κατάρατος πᾶς, ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσι τοῖς γεγραμ- 

μένοις ἐν τῷ βιδλίῳ τούτῳ. Ὁ δὲ Δαδίδ φησιν" Εἰ 
ἐθεώρουν ἀδικίαν ἐν χαρδία μου, μὴ εἰσαχουσάτω 

μου Κύριος. Καὶ ἀλλαχοῦ " ᾿Εχεῖ φοθηθήσονται φό- 
βον, οὗ οὐχ ἦν φόθος, ὅτι ὃ Θεὸς διεσχόρπισεν 

ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσχων. Πολλῆς οὖν ἐπιμελείας χαὶ 

φροντίδος ἐπαγρύπνου χρεία, μήπως παρά τι τῶν 
εἰρημένων τὴν ἐντολὴν ἐργασάμενοι, μὴ μόνον τοῦ Β 

τοιούτου καὶ “τοσούτου μισθοῦ ἐχπέσωμεν, ἀλλὰ 
καὶ ταῖς οὕτω φοδεραῖς ἀπειλαῖς ὑποπέσωμεν. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ Θ΄. 

᾿ξ χρὴ συγχοινωνεῖν τοῖς παρανομοῦσι, ἢ τοῖς 
“ , με “-“ 

ἀχάρποις ἔργοις τοῦ σχότους, κἂν μὴ ὦσι τῶν 

ἐμοὶ πιστευθέντων οἵ τοιοῦτοι. 

ΑἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Παράνομος μέν ἐστι πᾶς ὃ μὴ ὁλόκληρον τὸν νό- α 
μὸν φυλάξας, ἢ χαὶ ὃ μίαν ἐντολὴν παραθάς, ᾿Εν 

“ "' ͵ “- "Ὁ δὴ τῳ Ν , 

γὰρ τῇ ἐλλείψει καὶ τοῦ μικροῦ, τὸ πᾶν χινδυνεύει. 
Τὸ γὰρ παρ᾽ ὀλίγον γεγονὸς, οὐ γέγονεν. Ὥσπερ 

Η ᾿ " " ᾿ ΚΣ ΑΝ 558}. 
γὰρ ὃ παρ᾽ ὀλίγον ἀποθανὼν, οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ 

ζῇ, καὶ ὃ παρ᾽ ὀλίγον ζήσας, οὐ ζῇ, ἀλλὰ ἀπέθανε, 

χαὶ ὃ παρ᾽ ὀλίγον εἰσελθὼν, οὐκ εἰσῆλθεν, ὡς αἱ 

πέντε παρθένοι" οὕτως ὃ παρ᾽ ὀλίγον φυλάξας τὸν 

νόμον, οὐχ ἐφύλαξεν, ἀλλ᾽ ἔστι παράνομος. Διὸ 
χαὶ ἀναγκαῖον ἐπὶ τῶν παρανομούντων, χἂν γνή- 

ἵναι δόξ εἰθεσθχι τῷ ἀ ὅλῳ εἰπό σιοι εἶναι δόξωσι ) πείθεσθαι τῷ ἀποστόλῳ εἰπόντι, 
ποτὲ μὲν, ᾿Εν τις ἀδελφὸς ὀνομαζέμενος, ἢ πόρ- ἢ 

νος, ἢ πλεονέχτης, ἢ μέθυσος, ἢ λοίδορος, ἢ ἅρ- 

παξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. Παρατηρητέον 
δ. ἃ τω “ » ) χ Χ , "» ΠΕΥΣ 
δὲ ἐνταῦθα, ὅτι οὐχὶ τὸν τὰ πάντα ὄντα ἀφώρισε 

χαὶ αὐτῆς " τῆς χοινῆς διαίτης, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἕν τι 

ὄντα ἐκ πάντων, ἐν τῷ μὴ εἰπεῖν, τούτῳ, ἀλλὰ, 

Τῷ τοιούτῳ" ποτὲ δὲ, Νεχρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀχαθαρσίαν, πάθος, 
ἐπιθυμίαν καχὴν, χαὶ 

εἰδωλολατρεία - δι ἃ 
τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν 

ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ 

5 (οαϊοος ἄπο βοᾷ καὶ λέγει. 

«ἘΔ καὶ τηλιχούτου. Γἰθχὶ νοίογος χαὶ τοσούτου. 

915 

Οὐοά δὐιῖοπι ἱπηριι πὴ ποθὴ το παι η αν (αἱ πὸπ 
ΟΠ οι: πος τπδπαῖα, δὲ ρθη θηϊοθ. ἃ} ᾿ρ515 

ΤιπΠποαιοπο8, 5 βιρρ ιο 5 σης ΟΡ ποχὶϊ, Μο- 

565 056. ΟΙάμπηαι, ἀϊοθηβ: ]αϊθαϊοιιις. οπεῖς ἡμὶ 

πολι ρΟΓηνατιθὶ ἐπι Οπετῖνιι5. σαι» δογίρια σπὶ ἐπ 

λιου ἐϊφγο. Ἰγανὶ νοῦὸ αἷΐ : 7πιφιαίοιι οἱ α506- 

αὶ ἴπ σον δ ταθὸ, ποτὶ ἐχαιϊαϊαις πιὸ Ποπιΐπιις. 

Ἰδν 4Π10ὶ : ἴδ ἐρορὶ ἀκανεῖ τἴπιονο, τὶ ποῖ ογίϊ 

εἰπιοῦ, “οπίαπι ἴλθιις εἰϊδείρανε οδδα δογιίηι, 

ψιιὶ ἀοπεΐπϊ νει ρίασοπί. Τιαήτιο λα] τὰ ἀΠσοπεῖα 

80 ᾿πίθητα οὐινὰ Οριι5 Θδῖ, Π6. δὶ ργωτον πη ππὶ 

ΑἸ Ἰαιιθ αν Χ [ιἰβ5 {τι05 ΘΕ  πλι15,. Ὠια πα ατιην ΘΟ Π-- 
Ποίαμιιιθ, ποῦ τποο []6 πὶ ἃς Τὰ πἴαπι τη οθ θὰ 

ἉΙΩ Γ ΠΊ115, 561 δεϊαμ ἴαπι ΠΟΥΡΟ Πα ἰ5. τηϊηἶ5. ἢὰ- 

Πλι15 ΟΡ ΠΟΧΙΪ. 

ΟΠ ἜΒ5ΤΙΟ ΙΧ. 

«{π| σοπνοπίαςξ σοοϊοίαίοπι οτεπὶ ἰπϊιιίς παν ογο, 
αἰ ρμαγίϊοί μόνε 6556. ἐπ Γιοιοσονιιην Ορογ ιν 
ἐεπεῦγαγιίηι, εἰϊαπιδὶ (αἴὸς ποτὶ οἰτεὶ δὰ πιπιθγο 

θογαηι ηιιὶ χη] οἰ σοπογεα εἰ. 

ἈΒΒΡΟΝΒΙΟ. 

τ. Τηϊάιι5. Πα] ἄθπὶ θϑὲ αι βαι 5. Ἰοσοπὶ ἱπίο-- 
ΘΡαΤῚ. ΠΟ θυ γανθυ, ἅτ γ᾽] νου ν 6] τἰπιιτὴ 

"Δ πη ἀδει, ἸΣΈΘΠ]ΠῚ δὶ ρα 8 ν6] πηοάϊοα ἀδϑὶι, το- 
τππὴ ΡΘυ οἰ ταῖν. Νὰ 40 ΡῸπ6 ἔλοιι πὶ οί, 
[ἀοΐαπι ΠῚ 65:. Οπθημ  πηοά τι Θηΐηὶ αι (θγῸ 
ΠΊΟΡΕι115. Θ5.., ΠΟ 115. ΠΟ οϑὲ, 5 γίνὶ!, δὲ σαὶ 

ἴον νἱχῖῖ, ποὰ νἰν τ, 564. τηογ 5. Θϑὲ, δὲ «αὶ 

ῬΘΠ6 ἱπϑθϑϑιιθ Θϑῖ, ἱΠοσυΘΘ55. ΠΟῚ δ, δἰοιις {||6 
ἀαϊπαιιο νἱρθῖῃ65 : 1ἴὰ ατϊ ρΓῸρ6 ἰοϑθπὶ βουναν , 

πο βουνανὶὶ, 564 Ἰπϊ τιιι5. 65ῖ. ΟΠ ρΓΟΡΙοΙ Θὰ πὰ 

οὐθὰ ᾿πΊ 4105, Θυϊα Πηδὶ συ πη πὶ δὲ Δ ΠΠΠ 65 6556 νἱ-- 
ἀἰδαθεθν, ΠΘοθθ56. Θδὲ ουθάϊνα Αροβίοϊο, αιιὶ 4]1-- 

«παπη6ο αυϊάσηι αἰξ, δὲ φιῖς 7 αῖ6ν πιοπιϊπιαίιις, 
αἰ ξογπϊοαϊΐον, αὶ ἀνανι5, αἰ οὑγίοσιιδ, αἰ 

εοπνϊοϊαίοτ, αἰ ταρίον [μεν !, οτίην αἰ πὸ οἱἷ- 
ὑαπὶ ἡαϊάθην διεπεῖ!θ. ΟἸϑουναπάπηιὶ ἁαΐθμι ἢϊς 
651. Ζυοαὶ ποὴ Θειπὶ πιοίο αὶ ἴπ αἷ οἠμπ 5 
Οἰοπά ει, ἀν ᾿ρϑὰ διϊαπὴ σοι πὶ αϊοοῖα βοδγθρας- 

γουΐτ, 564} οὰιπὶ Θεϊαν. 4] ἷπ' τη αἰΐαιιο οχ ἢἰς 

Οὔ ηΐθλιι5. ἐδ! ψατ,. οὐ πὸπ αἰχουῖτ, Οἴιπι πος, 

504, Οἵα ἐαϊδ : αἰϊψιιαπάο νοῦὸ, 7͵ογεοαῖο 

ἃ (οήϊοο5. ἦτο τῆς χεινῆς, Αστοιθις ἄσοϑὲ ἴῃ ταϊ- 

Βα15. 

δεμῖ. 27. 

28, 

Ῥεαί. 6". 
ι8. 

Ῥεαὶ.5,χ.0. 

Ἐν (ΟἿ. 5. 
τς 

Οοὶ. 3.5.0. 
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τοι ὕγα Ὁθϑίτα {10 5ιιτιῖ δι ρ6 1" ΤΟΓΓ ΛΠ. Κοτπῖσα-- 

ἐϊονιθηι, ἱηυπι εἰ τίατπ., ἐϊϑίάϊτιοηι, σογιοιρὶς θη: 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

ἐἰαπι τπαίαηι, οἱ ἀνατίτἰαηι, {τι δὲ οἰπιίαογο-- 

γιίι δοτνίπ 5 Σ ῬΓΟΡΙΟ, 4 ὐϑπῖ ἰγα 71)οὶ (οἱ 

4α 6 πὶ σΘΠΘΡΆ 15 Δ} απ χ1}) ἐσι Μ]ος ἱπιονοαϊοηι-- 
Ἐμ)ε5.δ.γ {ἰ. [Υ οἶδε ογσὸ Πογὶ μαγιϊοῖρες ὁογεια. Δο 

5. ΤΊιοος. ὃς ΛΡΜ α15.: {71 σεδιτα]ιαιὶς τος αὮ οπιπὶ {Γαιγθ ἀπι- 

δ: διέαπιο ἱπογαϊπαίο, οἱ πιοη σθαι: την ἐγακ-- 

{ἱογιοτι.). σπιάηι ἀοοοροτιιπὶ ὦ ποὺς. ΕΛ 4110] 51- 

Ψ]] 116 ν᾿. 

4. Οὐ 51} ἁπίθιη. ἱΠ| οἰ ΟΘΟΥ ΠῚ} ΟΡ ΘΙ ΠῚ 

ῬΑν ΟΡ πὶ ΠΟ 6556, τὖ ρΟ 5 ρίοιιΘ ΘΟσ ΠΟΒΟΔ τη 5, 

ΡΥ Ϊπλαι πὶ ΡΟΥΘ Δ 1}115. {11} 015. (6. τ Ρθιι5. ΠΟΙΠΘΠ 
ΤΠ πο τιο5 1 {511} } 0  [Π|᾽5 πΠΡῚ ΠῚ 416 ΓΘρΡΡΟ αΕἰ5 τὰ Π-- 
τη 0, ἃΠ Θίι η} (6 Ἰπι ἀἀ}}Π}0 115 φα! θην, 5σοὰ 

415 ΠΟΠ 58Π0 ΔΠ11}1 αἰ δοίι Πἀπ|. Τὴ Ὑ οἰθνὶ ἰρὶ- 
τὰν Τ᾽ ΘϑΓα ΠΠΘΠ[Ὸ, διιπλῖα ἃ}0 ΡΟ, ΘΟΠΙ ρα ΓΟ Π6, 

Ῥραὶ. ας 3. αἸχὶ! 46 βὰ ποῖα ριΌρ Ποῖα : Ομ ψηιοιμηι δια 

Ῥιον το. «αὐ τη ἐθπι ρογ 50. ϑαϊομηΟη νΟΙῸ αἷς : Ορεγα 

τ6. }δίογιιπι ὑτέα αὶ βαοίπσι ; Ππιοῖτι5 ΦΘΓῸ ἱηνρίοτιιτη, 

Ονοο. το, Ρέσοαία. Ο566 [π᾿ |6π| ἀἰοῖ : δογίθ υοὐϊεὶρεῖς αὐ 

το “ιιειἱαπι, οἱνπαοηιίαίο ἐπιοίιιην οἷα. Δ Μ|- 

Μίω).7.13. ΘΠρα5, ΕἸ δγὶὰ ἰθυγα ἔτι εἰς οἰραϊϊονιοηι οι ᾿αὺϊ- 

ἐαητἴθιις τὶ ἰροα, α ἐσιοιίϑιις δειαϊογιει ἱρϑοτγιίηι. 

1δε ρυοροῖας [11 ἃ]ἴὰ θ]ανὰ : 56 Πθο Πα θη 

Ἰπισθυ πο ᾿πϑῖαν Ππσθαηΐξ. γ ύα απῖθηι [πχ, 50] 116 

7056 ε1δθ, ρ56. Το Πτι5. Ποϑίοι ΤΠ ϑιι5. ΟΠ ἰδίαις οἷα- 

Ια. γ. ΥἾτ15 ΡΟ. ΘΧ ΡΥ ΠΗ ἀϊοθη5, Δίοσι ροίο5ὲ αγϑον ὕοπα 

18. γπαῖος ἤγιιοίτι5 ἔασον θ, πϑήιιθ αΥὐϑον μι τὶς ζγιι- 

οἴιις θότος άοθγο. Ἰὰλ Δ] 10 δ᾽} 1] 1 τον. Τα 16 οἰ] 
Γριτοῦαι τι πὴ ΠΟΘ. ΔΕ ΠᾺ] 161 ΓΘ 115. Ἰη ΓΘ ν᾽ 56. Θ0η- 

{γα 7115. ΠῚ} 5 {π|π} ΠΟ 115. 6. μ ΘΠ ΖιῸ ὀχ ρθη- 

ἀΔηλι5. 4πἰ 5.1 ἀν ΟΡῸ5. ᾿π ποτ ποϑοθ, οἱ {{|80 

ΟΡοιὰ ΑΡοβίο] 5. ἀἴσαὶ Ἰπ[ριιοτοβα. ΑὙ ον Ὸ5 11α-- 

“πὸ ᾿π ριοίοϑοο ἀθοϊαγαπτα} ΠΟ5. ἃ ΤΟΔΠΠΟ 

Ῥαρεἰδῖα, πὶ 115, {πὶ θα ρεϊδπνα το ρίθ θαι δα 

ΓΙ Ι55] ΟΠ 6 ΠῚ ΡΘΟσΔΙΌΓαΙη, δὲ τις ἃ ΒΟΡ Πθτ15. ΟΠ. 1- 

ΔΙαιι.3.8. ΒᾺΝ, Ῥαρραγθηταν, αἰχὶε : οί ἰρίτια ἀΐσηος 

Ρωπιιομεία πιεῖ 5. ἘΛ᾿ γαθ]ο. Ροβὲ βι θ]αη οι : 
Ζρίά. ν.το. Θηιπῖς ΘΥ60 αὐλοῦ, “τι ποὴ Γαοὶξ ἐποίει "ο- 

τειν Θιαοί ζει", οἱ πὶ ἰβπθηι δογ οί τι". Τγο νη Ϊ-- 

Πλ5. ΨΟΙῸ ΟἸΔν]τι5 ΠῸ5 ἀθοοι, [15 4! ἄθηι, αἱ ἃ (6χ-- 
λίαιιιι. “5. 1Υ]5 58 η1, ἀϊοθηβ, ᾿ θη, νεπθαϊειϊ Ῥαιεὶς πιοὶ, 
34. Ῥοϑβεϊάείο ραναίτπι υοδὶς τοοπαίηι α σοπδίϊἐἰἰοτια 

πιιιαϊ; ΘΟυ τι θΟΠῸ5. [ττοίτιβ ῬΘΡ θὰ “πὸ 

δια ποίας 50} }πη6 11, ΤΠ Ἰοα , 605 γΘΙῸ αἰ ἃ 5: ΠΙ σεν Ὶ5. Θι1}1, 

ὁ ΠΙιιά, ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἀ]δεοῖ ἃ πορίχὶς 
γον θαι5 ΠΥ 5. 

Ἀερ. θυ ἣν παρελάδοσαν. 

5. 815 ἀπ Ζαὶ ἄπο ΠΡυὶ, Τιι πὰ νόσος, χαὶ 

667 

85. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΛΔΟΝΙ. 

᾿ ᾿ 
(καὶ γὰρ καθολικώτερον ἐπήγαγεν ) “ ἐπὶ τοὺς υἱυὺς 

Ε τῆς ἀπειθείας. Μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν. 

Καὶ πάλιν Στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ 

ἀτάχτως περιπατοῦντος, χαὶ μὴ χατὰ τὴν παρά- 
[ δοσιν, [ἣν παρέλαδον παρ᾽ ἡμῶν. Καὶ ἀλλαχοῦ 

δμοίως. 

ΝΑ τύπος Ξ Ἶ 
Τὸ δὲ μὴ συγχοινωνεῖν τοῖς ἔργοις τοῖς ἀχάρποις 

- “- ΕῚ - “ 

ἵνα σαφῶς γνῶμεν τί ἐστι, πρῶτον χαταμάθωμεν 

κατὰ τίνων πραγμάτων χεῖται τὸ ὄνομα τοῦ ἀχάρ- 
- ΄ Ἄ 

που" πότερον χατὰ τῶν κατεγνωσμένων μόνον, ὃ ἢ 
καὶ χατὰ τῶν ἐπαινετῶν μὲν, μὴ ἐξ ὑγιοῦς δὲ δια- 

θέσεως γινομένων. ᾽ν μὲν οὖν τῇ παλαιᾷ Διαθήχη 
ὃ προφήτης ἐν τῇ τοῦ δένδρου παραδολῇ περὶ τῶν 

, ᾿ ᾿ Ἢ ἐξ Ε- 
ἁγίων εἶπεν -“Ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν χαιρῷ 
ἩΥΣ τν ἢ ΡΣ Σ 

αὐτοῦ. Ὁ δὲ Σολομῶν φησιν " "ἔργα δικαίων ζωὴν 
Α ὑτδν σεορτο, τα Ἐ Ἐπὰν ἮΝ ΤΕΊΡῪΣ 

ποιεῖ, χαρποὶ δὲ ἀσεόῶν, ἁμαρτίαι. Ὡσηὲ δὲ λέ- 

γει" Σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς διχαιοσύνην,, τρυγήσατε 
ἢ ΣΕΝΟΣ. τον ἘᾺῚ Η 

χαρπὸν ζωῆς. Καὶ ὃ Μιχαίας Καὶ ἔσται ἡ γῆ εἰς 

ἀφανισμὸν μετὰ τῶν χατοιχούντων ἐν αὐτῇ, ἀπὸ 

καρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. Καὶ ἄλλοι προφῇ- 
Σ ᾿ ΞΡ Νᾧ ἐντεν 

και ἄλλα πλείονα" ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὡς λύχνος λαμ- 
Εν ς τς τ τμα, Υνν Σ ς ἔρον τς ᾿ 

πέτω. Τὸ δὲ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ τῆς δικαιοσύνης 

ἥλιος, αὐτὸς ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς τ΄ ἥλιος, αὐτὸς ὕύριος ἡμῶν ᾿Γησοῦς Χριστὸς τρα- 
ἢ ; ἐν ἘΠ ΠΣΠΡΓΕΕ  Σ 

νότερον παρίστησι λέγων " Οὐ δύναται δένδρον ἀγα- 
᾿ ᾿ ΘΔ ἀν τ 

θὸν χαρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν 
Ν 92 - ΄ ΕΝ τ ᾿ 

χαρποὺς ἀγαθοὺς ποιεῖν. Καὶ ἀλλαχοῦ ὁμοίως. 

εΐ ὕχοντες οὖν τὸ τῶν χαρπῶν ὄνομα ἐπὶ τοῖς ἀλλή- 
ΐ , 

λων ἐναντίοις δμοίως κείμενον, λοιπὸν χαταμάθω- 
μεν, ποῖοι μέν εἰσι δένδρα ἄχαρπα, τίνα δὲ ὃ ἀπό- 

ΕΣ ΠῚ «Δ ᾿ μον 

τολος λέγει ἔργα ἄχαρπα. Τὰ μὲν οὖν ἄκαρπα 
,.») ἢ ἃ δ, "Ὁ - δ» ΄ “- 

δένδρα " δηλοῦνται ἡμῖν παρὰ ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτι- 
τὰ 3 - : - Ὁ 

στοῦ, εἰπόντος τοῖς χαταξιωθεῖσι τοῦ βαπτίσματος 
Ξ τὸς τ ὃ Ὴ Σ 

εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, χαὶ χαθαρισθεῖσιν ἀπὸ 
᾿ ω , ΕΝ ᾿ . -“ 

παντὸς ῥύπου [Ποιήσατε οὖν χαρποὺς ἀξίους τῆς 

μετανοίας: χαὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐπιφέροντος, Πᾶν οὖν 
᾿ - ᾿ 3 

δένδρον μὴ ποιοῦν χαρπὸν χαλὸν, ἐχχόπτεται, χαὶ 
ΠΉΡΞαῃ 

"ὃ Κύριος δι- 

ἑστῶσι. Δεῦτε, 

ἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, χληρονομήσατ οἱ εὐλογημέ τρός μου, χληρονομήσατε 

ὥς εἰς πῦρ βάλλεται. Γηλαυγέστερον ὃ 
“" ταν ᾿ ἔολπα ΝΣ δὰ 

δάσχει, λέγων τοῖς μὲν ἐχ δεξιῶν 

τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταδολῆς 
᾿ Ν - 

χόσμου" χαὶ τοὺς ἀγαθοὺς αὐτῶν χαρποὺς δειχνύων 
- ΄ Ἂν Α φι- - 

ἐν τοῖς ἐπιφερομένοις" τοὺς δὲ ἐξ ἀριστερῶν πέμπων 

μέν, ἴῃ δα τς ἀος ἀογαπίαν. 

αὙ δἴογοβ ἄπο ΠΡγὶ δηλοῦται. 

» 1πιυ ΜΒ. αὐτὸς ὁ χύριος. 

Αἱ Μϑ5. γὸ5 εὐλογημένοι, 
ϑιατίπι οὶ εὐλογουυιενοιν 



Ὲ ΒΑΡΤΙΒΜΟ 

᾽ " “ Α ΓΝ Ἁ , ὡψ» » 

εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαδόλῳ 
καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ " οἷς οὐχ ἁμαρτίας ἐργασίαν 
; - 5.15 Δ , ΞΕ ἀκ Ὁ ΕΧΡΟ Σ 
ἐγχαλεῖ, ἀλλ᾽ ἀργίαν χαρπῶν ἀγαθῶν. ᾿Ιὐπείνασα 

γὰρ, φησὶ, καὶ οὐχ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, καὶ τὰ 

ἑξῆς " ἥτις ἀργία τῆς μερίδος ἐποίησεν αὐτοὺς γενέ- 
ἐπῆν αν ἘΠ Ὁ πὰ 

σθαι τῶν ἁμαρτωλῶν, οἵτινες ἄγγελοι τοῦ διαβόλου 

χαλοῦνται παρὰ τοῦ Κυρίου. 

; ) 5 
1888 11. ϑλ1 

τα ἱ τ Ὸ ἐπ ἔσποιι ἰου παὶη), ἀϊα θο]ο οἱ ΠΡ 6}}5 6715 
Ῥάγαϊα αι ; 405 πο ΡΙΌρίονοα σα! ραϊ, αο μθο- 

δάσαιπι ραϊγαγίηϊ, 56 αιοά νασανίπι ἃ ΠΟΠΪ5 ἔνα-- 

ΟΥθι5. Πσιγὶνὶ ὁπῖπι, ἴηι, δι ποι εἰοαϊςεἰς Γρία. ν ἡ. 

πὶ ιὶ τπαπάποαγο, οἵ θᾶ ΒΘ ἀπ πι" : {60 που 
τἰὰ 605 ἀὐ δογίθιη ποθι ροσοαιον, Ὁ] ἀΠσ6}} 

αἴ 0}1 ἃ Τλομιῖο νοοαμ{{1}", 
γω ὍΣ - 5 ᾿ ὃν τὸ . “Ρ. . 

Ῥῆς διαφορᾶς οὖν φανερωθείσης τῶν τὰ ἐναντία Ὁ 2. Οὑτηι ἰβίτιν ἀθοϊαναῖα 51} αἰ ΠΟ θη ἴα. ΘΟ τη], 

χαρποφορούντων, καὶ ἀχάρπων, λοιπὸν ἴδωμεν {π|| ΟΠ γα υο5. [ιοῖτι5. αἰ ουιπί, ΟἹ δογιιπη, 48] ᾽ ρ ᾽ μεν, ᾽ 7.64 

τίνα ἐστὶ υάλιστα ἃ λέγει ὁ ἀπόστολος ἔργα ἄχαρ- ἱπ[ιυιοιιοβὶ θι1η1, 6 οροῖθιῸ νἱ θα πλι5, {80 Π1ἃ"- ᾿ Ὺ ΡΥ ρ ς : ᾿ » 
πα. ᾿Εγὼ δὲ λογιζόμενος οὐχ εὑρίσχω μεταξὺ τοῦ Χίπ)6 5[η1, 45 ΑΡΟΒίο 15 ἀρΡΟΙ]Θὲ μονα ἰη[νιι- 
νομίμως χαὶ εὐαρέστως τῷ Θεῷ τὴν ἐντολὴν ἐργα- Οἰτοδὰ. Ερο ἁὐιῖθπὶ τη} παρὸ ΠΙΘοιι ἢ ΓΘραο, ΠῸῚ 

ζομένου, καὶ τοῦ τὸ χαχὸν ἐργαζομένου, καὶ τοῦ ἱπγθηῖο ἀιιοπιαιιᾶμι πιθάἴτιπὶ που διιπιν 4 αἴτιαι 

μηθ᾽ ἕτερον ποιοῦντος, εἰ μὴ τοὺς ποιοῦντας τὸ Ἰορστείπιο δὲ 1)60 ρ᾽οθητθ ρυθθοθρίι πὶ ΘΧΘΘΟ ΙΓ", 

ἀγαθὸν, μὴ εὐαρέστως “ δὲ τῷ Θεῷ χατά τι τῶν ρ άλρ Ὧι ]Ά 111} κναόρᾷ οι ἩΠΡᾺ ἐἐπύνύξηκοα 
δῇ τῇ ΕΣ πρθειρημένων ἐν τῷ ἐρωτήματι, εἰ εὔπρόσδεκτόν οἤΠοῖε, πἰϑὶ Ὡς 4] Ιοπιιι «αὶ οι ἐμῷ πὸ 

τ: ν ὁη 1ἴὰ ΟΡταΙ τις εἰ6- 
ἐστιν ἔργον ἐντολῆς μὴ κατ᾽ ἐντολὴν γινόμενον, πε- ΠΟΣμ ΑΝ ἐσ εθ ϑιεἰαον ροῦχα σα, ἀαασβ ΥΩ ΓΕ 
ρὶ δ κὖ ἴος λέγει, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὖ Ἰσθῖ ναι] οπθη Θχ ΠῚ5 485 ῬΓ 5. 1η Θὰ “5 110Π6 

ς Ξὶ . . “ " 

τὸν «ΠΝ Ρ εἴ Ἶ ἐπες ΠΙΘΠΊΟΥΥ [Π}1}155,. τ]. Δῃ θ᾽ ασθαῦ πα ΠΕ ἈΠ Οριι5, 5] 
τῶν. “Ὡς αἱ πέντε μωραὶ παρθένοι, αἵτινες μαρ- Ε 

τυροῦνται ὕπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου, ὅτι τε παρθένοι, 
᾿ “ἢ Α Ὁ » ἐς Α “ἢ Ὁ 

χαὶ ὅτι τὰς λαμπάδας ἐχόσμησαν, χαὶ ὅτι ἀνῆψαν, 

τουτέστιν, ὁμοίως εἰργάσαντο ταῖς φρονίμοις, καὶ 
ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου, καὶ χατὰ πάν- 

τὰ ὁμοίως ταῖς φρονίμοις τὴν σπουδὴν ἐπεδείξαντο 1 ῃ ᾽ 
,ὔ “Ὁ " 

διὰ δὲ μόνην τὴν ἔλλειψιν τοῦ ἐν τοῖς ἀγγείοις 

ἐλαίου, τοῦ σκοποῦ ἀποτυχοῦσαι, καὶ τῆς εἰσόδου 
Εἰ τῷ Ν ἰδῶ ταϑινευ κς αὶ ΤΩ 

τοῦ νυμφῶνος ἐχχλεισθεῖσαι. Καὶ ὡς ἐχ τῶν δύο τῶν 

ὄντων ἐν τῷ μυλῶνι, καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς χλίνης οἵ 
, 3  Ξ- ς 4... ᾶ2ι πῇ , 

ἀφιέμενοι. ᾿Ἔφ᾽ ὧν τάχα τὴν αἰτίαν ἐσίγησεν ὃ Κύ- 
Ξ - τὸ 

ριος, ἵνα ἐπὶ παντὸς πράγματος, ἐπὶ " μικρᾷ γοῦν 
5' Ὁ ᾿’ κ Ἷ, »-“- " -- 

ἐλλείψει τοῦ πρέποντος, καὶ μάλιστα τῆς εἰλικρινοῦς 
ἜΣ ε ΠΕΡ αν, Κ ΜΚ ΟΣ 
ἀγάπης, ὡς ὃ ἀπόστολος ἐδίδαξε, τὸ μυὴἡ εὐάρεστον 

δείξη. Ἄχαρπον τοίνυν τὸ τῶν " ἔργων χατὰ τί συυ.- 

βαίνει γίνεσθαι γνωρίζοντες, φυλαξώμεθα παρὰ μη- 
δὲν τὴν νόμιμον ἄθλησιν τῆς πρὸς Θεὸν εὐαρεστή- 

σεως ἀθλεῖν, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστᾶν ἑαυτοὺς, ὡς 

Θεοῦ διαχόνους. Οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ μήτε συγχοινὼ- 
νεῖν τοῖς τοιούτοις, ὡς ὃ ἐν Χοιστῷ λαλῶν Παῦλος 

δριστικῶς ἀπεφήνατο λέγων, Μὴ συγχοινωνεῖτε 
τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους τούτου. Τὸ 

δὲ, Μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, ἐπενεγκὼν , τέως τὸν 
τρόπον τοῦ μὴ συγχοινωνεῖν ἐδίδαξε. 
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Δ 

Ἰπχία πιαπάδιιπι. ποη ἢδι, ἀἰδρατατιη 651. : εἰ6 
αι ᾿ος ἀἰοῖε ΤΠομλΐπιι5, πιο που θ 6] 5018] λ]αι{}.0. 5. 
πα θοαηι. ἤπιηο 41 πιοάπιηι [αττιο0 αυϊη τι γὶρεῖ- 

π65, {π|8. χα ΠΟΙΆ Πΐ ̓ ρϑῖτι5. ἐΟσ ΠΟ 1}. ΟἹ ἀλααμλι, 25. 

νἱρρίηθ5 ον ηΐ, δὲ Ῥαγανθυδηῖ ἸΔ Πρ 465, δὲ ἀοοδη- ἢ" 
ἀθναπὶ, πος οδί, [δοθνᾶηε ἰάθη «πο μευ θηῖοϑ, 
οἱ ἰϑυᾶηΐ ουνίαμ Τομλἶπο, οἱ ἴῃ ΟΠ ΠἾθι15 δ ἢὰ 

[10 ρει θπτν πὶ ᾿ναι ἰπη ραν Οϑἰθ που η:, ἴὰ- 

πιθη Ο]» πος 80 τι, «θα ἴῃ ναβὶ5. οἴθιυιη ἀθίε, 
ἈΡΟΓΓΑν ΘΓ ἃ 500ρ0, ἀἴάαιι6 ἃ]} ᾿ΠΓΘδϑῖι 6115 Ἰθοἱ, 
αὶ ΘΡΟΠδι15. οὐαϊ, ΘΧοΙ θᾶ. 5ι1πῖ, Ὁ} 65. ΘΕ ἴα πὴ 
διιη1, 4 5ἱ ἄτιο 5ἷπε ἴῃ ῥἰδινῖπο, ΘῈ ἴῃ Θοάοπὶ ἰ6- 
εἴο, το πα ψαθπταν. Οπονιι ἔν ἴα556. οδτιδαπι Π0-- 
μΐπιι5 οθτϊοαϊτ, αὐ οϑίθπάογοι, δὶ γῸ5 ἥπιοον 15. νῸ] 
Ρᾶγνα ἀοϑίῖϊζ, το οομνοπῖαϊ, δὲ πηαχίπιθ, ΓΑ ρο- 
5[0]115 ἀοοι, οἱ ἀθϑὶς δἰποθγα οἰ υ [ὰ5, ΓΘ ΠῚ ΠῈ]-- 
Ἰατν στατα ΠῚ 6556 Οἵ ἀσοορίδηι. (Ἷπὶ ἰσίτι ρογβρο- 
οἴτιπι ΠΟ ἷ5. 51, ἀπο ορϑγὰ Πἀπι| ᾿π οτιοδα, οὰ-- 
γΘΆΤηι5 ΠῸ ΤῸ Ἰ1ὰὰ ἀοἤοίοητο, ᾿ΘΊ πηι πη σοὺ- 
τὰπηθ πη, απο αὐ μ]ασοπάτιπι 1)60. 5ιιβοϊ ρίοπάτιηι 
οἷἴ, σον θηλι85, 56 ἴῃ ΟΠ Π 115. ΠΟΙ ΠῚ Θ ΠΕ ΘΉ,1Ι5 

Ποϑίρϑο5. ψ τ: Ἰ)οὶ πη Ἰδίνοβ. Νοάιιθ γοιὸ Ποο 
50 1π|π|, 561 πὸ οἴπὶ [Ἀ|Π}0τ|5. Τα  ἀθηι ΒΟ οἰ δία [6 ΠῚ 
ὉΠ] πὶ πα θα ηλιῖ5.. αὶ Ῥαῦ 5. ἴῃ ΟΠ νῖδίο Ἰοαιθη 5 

ἀοῇηίτο ργοπιιπεῖαν τ, οὐαὶ αἰχὶε τ: Διο (6 ὁοτα- κυ, 
παιιπίσατο ορογί δι ἐπ υιοιιο5ῖ5 ἰοποῦταγιεπι ἰα- αι. 

σιιπι. Αἰάαθ οὐμπὶ 5} πιχῖς 11, Ομεῖε, μοίτιε5 Πρ ίσνι 

οἰϊαπι τά αγριῖτο, ἴϊα πηοάτι). ποῖα μα νοπάα ξο- 

οἰοιαιῖα ἀσοιε. 

ὃν 

ν ἘΔ τὸ τῶν δένδρων. ἈδρῚ ρυῖπιιβ οἱ τογεϊα5. τῶν τ᾿  όουϊα δὲ ἴῃ ποδὶ τὶ Νῖ55, ποῖ Ἰορίτα!", 
ἔργων, ἈΠ ααπίο ᾿πῆγα τιπιι5 ΜΞ. ὡς θεοῦ διάχονοι. 

ἁ Τῆηιις Νί5. χαὶ ὡς. 

«Ὑείοτγοβ ἄτι Πνὶ ἐν τῇ μιχρᾷ, 
ΤΌΝ, 11} 

6ι 



ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΝ 

4. Οὐἱά αὐοιι 51 τθηι ραν οἰ ρανθ, ΔῸΣ οἴϊαπὶ 

«ποῖ πο ]5. πο ἤδὶ, Θχροπάαμη5. Πασυ6 τιμὴ 

11 ἴα ππθηΐθ νϑηΐῖ, θά πὶ ΡγΡΟνΡθ 5 α1- 

Ῥιον.τνταν οἴπιπι δΘοῖ, Ζοπὶ πουὶϑβοιίτι, ραν 06 05 650 δώτπι- 

Ῥαῖρμ. 1. σμὶπῖδ, οἱ ἀρια Αροβιοιηι, δ ἰδίθπίο5 Ὁο5 ὁηι- 

Φηπίρρ. 4. πος πεϊιὶ σοπδογίο5 βγαίϊω, οἱ, (ἐομιπιιιτιϊσατιος 

τή. ἐγι νιιαιοπὶ τιθρ, οἵ, (ὐοπιυΐοος αἰΐοηι ἰδ “πὶ 

ααϊ. 6.6. οαἴοοϊιπαίια" ϑοΥνο, οἱ φιιὶ 56 οαἰθοϊιταί, ἵπι οπι-- 

Ῥεαί. ἦρ. πνιις ϑοπιῖς; ἴλθηη, δὲ νἱάονας {θηὶ, Οτιγτ ον α5 

).: διιην 60, ἐξ ομπὶ ἀὐιιἑοτὶς ρογίτοτεθηι {παπὶ Ρο-- 

Δεν. το. 17. χοδας ; ᾿ἄθιη, ἀτριοπεο ἄγριος τ αίτϑπε ἐπείη, 

Ῥεραὶ, 9. οἱ ποτὶ αοοὶρίθς ῥΓΟρίθν ὁμπι ρθοσαίιπι, οἱ, ΠΘὸ 

ταν Πεοϊσιῖ, οἱ τασιιὶ ; διιδρίοαίιι5. 65. ἐπὶ ψυϊαίθηι, 

“οί ὁγὸ {ἰδὶ οἰναϊῖς; αὐϑιίαηι ἐδ, εἰ δἰ αίπαπι 

οοττα {ποΐοπι {αι : ἄπηι, 1Π ΖΔ}, Βοναιη οἱ 

τα] απ γθοογάον, ρα βθοιι πα ιιηῖ ΟΡτι5. ΞΟΟΙΘΙἃ-- 

[6 6556 τ, οσπ ΔΙΊ ῸΙ ΟΠ] 161} ΒΟΟΡ ΠῚ 5}00)6- 
οἴδητθ5, πη Γπὰ τὴ 5101 δα ἀσοπάιιπι ΟΡ ον ΠῚ Ρ186- 

Ῥυιουίης : βοο πη ΤΘ 6 ΠῚ. ψΘΙῸ, οἴη αιῖ5 
Δ[ΓΘοΙαΪ ἀσθ ἢ 115. ἈΘ5ΘΠ5115 [Ὀ ΡῚ {7 οἴ τι6 ΤΠ ]5θυῖε, 
ΑἸτονα ἁπῖθμι βοοϊοίαβ, {80 θ᾿] ΘΙ Ό54τ|6. ἰαΐοι, ἐ1- 
νἷπα δουρίανα δοοιιραῖθ ΘΧ ρθηβᾶ, ρου ἴοι ὁ0- 
ΘΠΟΒΟΙ ΓΕ 5. οἴ) απ|5. ν] 46 |106 8 πθήι6. ΟΡΘΙ ΠῚ 

διιαπι δα ΔΙ] σοΟμ ΓΘ Π5, ΠΟ4Ί6. 556 ΓΘ Π5 ἃ[- 

(δοιαὶ, «αΐη. ροιτι5. ΘΟΠΒ51Π1., 4πιο ἀπιοῖιι5. ἃρὶέ, 
τα Π Πα πὶ ΘΟΡ ΠΟΒΟΘΠ 5, [ΠΠ6 ἢ ΘΟΠΕΪΟ ΘΙ τ, ΘΕ ΠῸΠ 

γοΔανσιιουῖτ, ποάτιο [ππχ τὰ ἃ “τι88 Βι Πρ Υἶτι5 δου ρα 
5117 Ποῖ 6 ἤπχία ἃ ἀιο ἃ ΔΡροβίοίο Οοεϊπ- 

τ. ὅο».5.2. [8115 ἀἸοίαιη. οδὲ : Δοπ ἐμαϊϑίϊς πὶ ἐοϊ ον δίιιτ 6 
τηθεϊο σεξίγιιν ε ἰθ6. οριις [οοῖξ : ααϊθιι5 5ι}- 

7Ζυῖω. ν. 6. ἡαπχὶι, Μ͵οά τονε [ον πὲ οτεΐ γι [οἴ αἸγ Τὴ 5511 ΘΟΥ- 

ταιπηιρὶι. Νουα πλῖῖ5 ἰΓαπ|6,. ΟΣ Ο Θ ΠῚ ρΘυ Ὁ Πλ115 αἰ - 
{ὐΐα. ν. γι σΘπι, Εαριγραι 6 ὐθίιι5 Τγηνθηίιίηι,, τ οἱ ἰδ 

πονα τοπορογοῖο. Οὐιὶ ἀτιΈ θη} τπὰ οτιπ} Π14110 [ἃ- 

οἷν φαϊάοιη. Ροπιιην θΌπῸ Δηΐη0, 564] ᾿ρπογὰϊ οἱ 
ἈΠΓοοῖτι5. Θὲ ΡΓΟΡΟΒἐ 1 ἰρδ51τ|5. τη Π Ἰαλ, ΠΟ 910- 
Οἴουοα αιιοα αὐπὰ οὐ" 60. ἀρ ῚΓ, ΘΟΠῚ ΠΗ Π]ΟΠΪ5. ΟΥἹ - 
γπΐ πὶ {τα νιι5. Θϑὲ ΟΡ ΠΟχῖι5.) 5664 ργρορίθνοα φαοά 

0 αἰϊθπο αἰδοῖα βορανατιβ. Θϑῖ, βουνά. 56ὶ- 

Ῥϑῖιηι ἴῃ γϑρα!α. αἰ] Θοιο ἢἶ5. ορρα ΤΠ θιιη, τηογοο- 

ἄδθιν ρΡορυϊαπὶ ᾿πιχα ρΡορυῖτη ἃ ονθὴι γθοϊ ρίοῖ, 

ζιῖς.ἴγ.3ῆς «αοθιηαηγοίιιι 116, 411 ἴῃ ἰθοῖο, δὲ 111, τε ᾿π 

ἐι.35. Οἰδί απὸ τϑρουίοῖιν, ἐπα ἴσαι ΠΟΡῚ5. διιηῖ ἃ} 'ρ50 

ς Αμπααὶ ἄτιο 110ν} τοῦ, συγκοινωνούς, τοβῖο. ΕΔΙ 

τοὺς συγχοινωνούς, πιά ]ο, 

ἃ ΠΙ|ὰ, καὶ τῶν τοιούτων χοινωνίαν, Πππϑιιηλ αν ̓πι ψα]- 

δατ15 βῖπο {1} Ἰπτουριιπολῖομο : 4πᾶπὶ ΒΟ θ  Π1 γατο- 

ΠΟ. 56 πππ{π|5 651. Ὑ ΘΕ Ἰπτουρνο5. 50] ἴῃ ἀμ! ἰς 11- 

Ἰννῖσ 1Γὰ 5 απσαιη τα}, α1 Ὑἰνθαϊα ἀπο νόσοπὶ κοινωνίαν 

Ῥόβῖτα 510: {πο6] πο] 15. οἵ χοσῖτις. ΟἹ ππο] τις νυ ἴσαι. ὁϑ] 
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5... ΒΛΆΒΗ ΜΛΟΝΙ. 

Τί δέ ἐστι τὸ συγχοινωνεῖν , ἢ καὶ κατὰ πόσους 

τρόπους τοῦτο γίνεται, χαταμάθωμεν. ΝΙνημονεύων 
οὖν ἐν μὲν ταῖς Παροιμίαις τοῦ, ᾿Ιλθὲ μεθ᾽ ἡμῶν, 

χοινώνησον αἵματος " παρὰ δὲ τῷ ἀποστόλῳ “ τοῦ, 

ν Συγχοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας, 

χαὶ, Συγχοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει" χαὶ, Κοινω- 

νείτω δὲ ὃ χατηχούμενος τὸν λόγον τῷ χατηχοῦντι 

ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς χαὶ τοῦ, αἱ ἐθεώρεις χλέπτην ; 

συνέτρεχες αὐτῷ, χαὶ μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου 

ἐτίθεις" χαὶ τοῦ, ᾿Ελεγμῷ ἐλέγξεις τὸν ἀδελφόν 

σου, χαὶ οὐ λήψη δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν" χαὶ τοῦ» 

'Ῥ Ταῦτα ἐποίησας, χαὶ ἐσίγησα ᾿ ὑπέλαδες ἀνομίαν, 

ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος. ἐλέγξω σε χαὶ παραστήσω 

χατὰ πρόσωπόν σου, καὶ τῶν “τοιούτων; κοινωνίαν 

ἡγοῦμαι κατὰ τὸ ἔργον; ὅταν ἀλλήλοις ἐπὶ τῷ αὖ- 

τῷ σχοπῷ συλλαμόάνωνται πρὸς τὴν ἐνέργειαν " 

χατὰ δὲ γνώμην, ὅταν συγχατάθηταί τις τῇ διαθέ- 

σει τοῦ ποιοῦντος, χαὶ συναρεσθῇ. “Ἑτέρα δὲ χοι- 

νωνία τοὺς πολλοὺς λανθάνουσα ἐμφαίνεται τῇ 

ἀχριδολογία τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς" ὅταν μήτε 

συνεργασάμενος, μιήτε συγκαταθέμενος τῇ διαθέσει, 

γνοὺς δὲ τὴν χαχίαν τῆς γνώμης ἀφ᾽ ἧς ποιεῖ, 

ἐφησυχάση χαὶ μὴ ἐλέγξη , κατά τε τὰ ἀνωτέρω 

γεγραμμένα,, καὶ χατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου εἴρη- 

μένον τοῖς Κορινθίοις, ὅτι Οὐχ ἐπενθήσατε ἵνα ἐξ- 

ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὃ τὸ ἔργον τοῦτο ποιήσας, 

οἷς ἐπήγαγεν " Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα “δολοῖ. 
Φοβηθῶμεν οὖν χαὶ ἀνασχώμεθα αὐτοῦ λέγοντος, 

᾿Εχκχαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύ- 

ραμα. Ὁ δὲ συνεργαζόμενος μέν τινι τὸ ἀγαθὸν 

ἀγαθὴ γνώμη, ἀγνοῶν δὲ αὐτοῦ τὴν χαχίαν τῆς τε 

διαθέσεως καὶ τοῦ σχοποῦ, οὐχ ἐν τῷ συνεργάζε- 

σθαι ἔγκλημα 
τ 
ἕξε 

ΡΣ ΦΥΘΕΝΌΣ: ; 
ἕξει χοινωνίας, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χεχωρίσθαι 

- - 5Χλ , » , Π , ΡΟ ᾿ 
τῆς τοῦ ἀλλοτρίου διαθέσεως, φυλάσσειν δὲ ἑαυτὸν 

ἐτλς τν ταν ὧὰ ἘΝ ἀρεταῖς ἈΡΥΤΕ 
ἐν τῷ χανόνι τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης; τὸν ἴδιον 

, εκ ὍΣΑ ἡ , ἘΠ 
μισθὸν λαμόάνει χατὰ τὸν ἴδιον κόπον, ὡς ὃ ἐπὶ 

ἘπΡΣ τὸν τος ἀῶ ξιῥοϑες Ἂς ε 
τῆς χλίνης, καὶ ἣ ἐν τῷ μυλῶνι ἐφανερώθη ἣμῖν 

παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Δια- 
Δ ,ι 5» , Α Ἂν: ’, Ν᾽ ΕΣ - 

φορὰ δὲ εἰς τοὺς πιστευθέντας, χαὶ τοὺς μὴ, ἐν τῷ 

Ὥς 
3 ͵ ὩΣ » 5 - , 

γῦθέει τὴς ἐπιμελείας ἔστιν, ΟΟΧχ ἕν τῇ χοινωνίια 

-ς-ς , ε τ Ἂ πο 5. 7 35 , 
τῶν ἁμαρτημάτων. { μεν γὰρ ἐπιμέλεια ξξςαιρετῶς 

μόνοις τοῖς πιστευθεῖσιν ὀφείλεται ὅ παρ᾽ ἐμοῦ " ἣ δὲ 

Ῥυΐο ἰρῖταν γόοοπιὶ μνημονεύων ῃϊο 5 ρΡΡ] Ομ πὶ 6556 6 Χ 

Βα ρον ἸοσΊθιι5. 

ο ριοτοβ πὸ ΠΡτὶ φύραυα ζυμοῖ, οοπδρονδίοποηι 

Πενπιοπίαϊ. 

ΓΈ φυλάσσων. ΒΓ ΘΡῚΪ βοοιιηα1τι5. οἵ του 5. φυλάσ- 

Νοο 1τὰ πλατὺ ροϑι Μς5, ἄτιο χλίνης καὶ ᾧ ἐν, 

« ΟὐαἸσο5 ἤτπιο παρ᾽ ἡμῶν. 



Ὁ 

πρὸς τὸ καχὸν χαὶ τὰ ἄχαρπα ἔργα χοινωνία χατὰ 

πάντων ὁμοῦ ἀπηγόρευται. 

ἘΡΩΤΉΣΙΣ Τ΄ 

ΕἸ ἀεί ἐστι τὸ σχανδαλίζειν ἐπικίνδυνον. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙῚΣ. 

“ Η͂ - ΠῚ - 9. -» Πρῶτον μὲν ἡγοῦμαι ἀναγχαῖον εἶναι γνῶναι, 
ἣΝ , τί ἐστι σχάνδαλον" ἔπειτα δὲ " καὶ τὴν διαφορὰν 

-“ .» ᾿ " ,"᾿ Ὁ ᾿» λίζ - 
τῶν σχανδαλιζόντων, χαὶ δι’ ὧν σχανδαλίζουσι 

καὶ οὕτω γνωρίσαι τό τε ἀκίνδυνον, καὶ τὸ ἐπιχίν - 
δυνον. Σχάνδαλον μὲν οὖν ἐστιν, ὡς ἐγὼ λογίζομαι 
ἐχ τῶν γεγραμμένων δδηγούμενος, πᾶν τὸ ἤτοι εἰς 
ἀποστασίαν τινὰ τῆς χατ᾽ εὐσέδειαν ἀληθείας ἄγον, 
ἢ πρόσχλησιν τῆς πλάνης ἐμποιοῦν, ἢ οἰχοδομοῦν 
βρεσ, ἀξ ο ἐφ λΑμβααυ ἀροεῖς Ε ος εαμα 

εἰς ἀσέῤξειαν, ἢ χαθόλου, πᾶν τὸ χωλύον τῇ ἐντολῇ 

τοῦ Θεοῦ ὑπαχούειν μέχρι χαὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου. 
᾿Κὰν μὲν οὖν αὐτὸ κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἀγαθὸν ἡ 
τὸ λεγόμενον, ἢ τὸ γινόμενον, ἣ δὲ νόσος τοῦ χρω- 

΄ ΨΥ “- ,ὔ Ε) ω ΄ Ἂ» ἐκ μένου τῷ ἔργῳ, ἢ τῷ λόγῳ, ἐν τῇ χρήσει ἐμποιή-- 
, ἐπομέίοο 

σῃ αὐτῷ τὴν βλάδην, χαθαρός ἐστιν ἀπὸ τοῦ χρί-- 

ματος τῶν σχανδαλιζομένων ὃ τὸ ἀγαθὸν εἰς οἶχο- 

δομὴν τῆς πίστεως εἰπὼν “ἢ ποιήσας, ὥσπερ ὃ 

Κύριος, εἰπὼν μὲν, Οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ 
στόμα χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐχπορευόμιενον 
ἐχ τοῦ στόματος . τοῦτο χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον πρὸς 
ΝᾺ Ν᾿ .» ΄, » ᾿ " ᾽, 

δὲ τοὺς σχανδαλισθέντας ἐπαγαγὼν, Πᾶσα φυτεία 
ἣν οὖχ ἐφύτευσεν ὃ Πατή ὃ οὐράνιος, ἐχριζω-- ἣν οὐχ ἐφύτευσεν ὃ Πατήρ μου ὃ οὐράνιος, ἐχριζω 
0ή δε ΣῚ ᾿ δὲ .“, Ὅ , Δ ἄν: 

σεται" εἰπὼν δὲ, ὅτι Ὃ τρώγων μου τὴν σάρχα, 
κ᾿ ΝΡ. ΄ 

χαὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον - χαὶ 
μετ᾽ ὀλίγα, Οὐδεὶς δύναται εἰσελθεῖν πρός με, ἐὰν 
μὴ ἢ αὐτῷ δεδομένον ἐκ τοῦ Πατρός μου" ὁπότε Ὁ 
τούτοις τοῖς ῥήμασιν εἰς ἀπώλειάν τινες ἐχρήσαντο, 

ν᾿ ͵, ᾿ ΥΡΑῚ ΄“« «γιὰ ΠῚ Ὕ ᾿ 

χαθὼς γέγραπται, Καὶ πολλοὶ τῶν μαθητῶν “᾿ἀχού- 

σαντες τὸν λόγον τοῦτον, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ 

ο 

δ. Ἢ ἀνεας νὰ τ“. , Εἶ τ ἃ Ἴ; - οὐχέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. [“ϊπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς 

τοῖς δώδεχα, Μὰ χαὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; Ἀπε- 
ᾧ κα - 

χρίθη οὖν Σίμων Πέτρος. Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευ- 

» ψόοουϊα χαὶ αὐ αϊζα ο5ῖ ὁχ απὸ νοϊουσὶ Πἰργο, Ἡαπᾶ 
Ἰοηρο ραν συϊαπη, μὲν αὐ] ἀτάϊηνις αοίιιο, Πάοπι. ἀπ- 
τἰφαοχίπι ΠΡυον πὶ δο πα, 

ΒΑΡΤΙΒΜΟ Τ11658ῸὲῈ 949 

Ἰθονΐπο 7168ιι Ομ εῖϑτο. (ροίθνιιαι αἰ ΠΠογοπαΐα {185 

1 ΟΡ ΘΕ ἰπίοὺ ΘῸὺ8. 4πἰὶ πολ 5. ΘΟ ποΡΟ {ἰ διιηΐ, 

ΔΜ ΠῸΠ, ἴη Προ η ἴα» ἀὸ οὐγῶρ ἀὈ}10 5᾽1ὰ οϑδί, 

π0 ἢ ἦι ᾿αν ἸοΙ ρατοπο ροσσαίονιπν. Οἰιγαπι ΘΠΪ ΠῚ 

Π, 

ῬΤΌΡΥΪΟ ἀὸ ῬΘΟυ ΠΥ Ί ΤΟΥ 115. 50}15, απ τ 1 πὶ σοποιὸ- 
4| ϑιιπῖ, ἀοθοὸ : 566] τηὰ]}} δὲ ὁρόυιηι ἰπ γοῖιο-- 

ΒΟΥ πὴ ΡΠ οἰραιῖο, ἱπ οὐ ηΐθι5. ράνιτον θεῖα 

651, 

Οὔ5ΤΙ0 χ. 

υ{πι| ΣΟΠΊ ΡΟ" ρεγἰοιἴοσιπι οἱ! ςφοαπααϊιμηι ἄαγο. 

ἈΒΒΡΟΝΘΙΟ, 

τ. Ῥυϊηλιι (46 πὶ Π ΘΟ ϑϑανίτ αι. Δ. [ΤῸ 50] -- 

γ6, 4] 518 βοαπάδ!ειπι : «οἰπθ γθρὸ αι: οἱζ 
ΑἸ ΓΓουθη τα ̓ πίοι" 605 4 5οαπε αι ἀλη1, οἱ ἰη- 
ἴον Θὰ, α θι5. ργθΘηὶ σοαηάλ! ει, αἴθ 1 οο- 
ΘΠΟΒΟΘΙῸ ἀππὶ “το νοΐ ρϑρίοι]ο, ἔπ «πος 

Ῥου συ] μα ]νθὲ. ΒοαπἍ]}ιπὶ ἰσίτιι Θ᾽, ΠΣ ΘΡῸ 

6Χ δου ρίαν }15 ̓πάπιοῖιι5. ορίπον, αὶ αυϊ ἀιΐ αὐ 

αιαηιάαμι οἰ οοΠΟπ θη ἃ γϑυ τατο “185 5οοι Πα ηὶ 
Ῥίοιαῖθπι οϑί, ἃν τιοῖ τ, ἀὰ ΘΥΡΟΓ ΘΙ ἀβοίβοῖ τ, αὶ 

Ῥαναϊ Δ4 ἱπηρ᾽ δία! θι, ἃπῈ ἴῃ δι π]ὰ, αι 

ἀμ 6 1: ιιοπλ πτ5. ῬΥδοοορίο Π)6] ἃ ἴρδᾶμι τι τι6 
το ἴθ ΟΡ ἴα πλῖ5, Πα Π 116 5ἱ 1 ᾳαοα ἀκΐ ἐἰοῖ- 

τὰν, ἀὰΐ ἢ, Ομ. ΟΧ 56ῖρ50. {Ἰδυϊ,. τπουθιι5 

γΘΙῸ {ΠΠ|π|8, 4] ΟΡΟΓΘ. ἅτι 5ΘΡΠΊΟΠΘ α{{{π|’, Οἱ τοὶ 
ἴπι τιϑὰὶ ἀἰθεν πηθη ται} ΕΓ] 6. Γγ, ΘΕ 115. 658 ἃ ἡ ἀἸοῖο 
ΘΟ ΠῚ 411 ΒΟ Πα ἈΠ} 11} ΡΟ Ροδϑὶ βιιπΐ, 5, {πὶ Ρθὸ- 

παι ἃ Πἀοὶ το Πα Π]οΠ πὰ ἀπ εἰἰχῖτ, αν [δοῖ!, 
«αοιηαπηοάϊιπι. Ποηλ πὸ ΘΟὨΕ ΙΓ... στη) Εἰχῖϊ, 

οπ φιοί ἱπισαὶ ἐπὶ ο5, οοἰπημίαιί ᾿οπεΐτιθηι, 

σε φμοί ργοσθαϊι ὁα οτα, ἤοο σοἰπφιίναιὶ Πποπιὶ- 

πθιι ; οἵ ΠῚ ἀάνθυδιβ 605. 40] βοαπλ]ιιηι 7)61- 

Ροδϑδὶ [πϑγαπὶ, 5} }πχὶ} : Οπῖς ρίανίαιο ἡμαηι 

ποι μἰαπίανὶε Ῥαῖδν πιδιις οἰδἰ οδιἴς, ἐρααϊοαν-: 

ἡ͵αιικ. τ5. 
ιι. 

Πϊὰ. ν. 13. 

{{ἱ" Σ τάδ, οὐσπὰ ἶχὶς : Ομ πιαπάμοαϊ πιθαπι ὑόᾶς. 6, 

ὀάαγπομι, οἱ " δὲς πθιιι 5ατιστη θη, ἰαν οἰ υἱίαηι 

αἰογπαπν : οἵ μῬάιῖο μοβὶ, ἤίεπιο ῬΡοίοδί δπῖγο {μἰὰ.υ. 66. 

αὐ πῖδ, πϊδὶ Πιογὶὶ οἱ ἀαίιιηι αὶ ̓αίγς πθὸ : ἄπο 
το ρον [ιῖ5. γΘΥ  ἷ5. ἈΠ λιι5] δὰπΐ ΠΟΠΠ1}}1 ἃ μον- 

πϊοΐθην, δἴοιιε δου  ράν οδὲ : ΜῈ πε οα εἰϊδοῖριι- να. αι: 
ἰἰδ, αἰιάϊιο ἰιος σοΡπιοπθ, αὐιθγιϊ ΤΟΙΤῸ, ποὺ --ηο. 
απὶρ ζιις σαι ἔἰο απιϑαϊαναπι, Ῥίαιε ἰσίταν .16- 

ὅδ. 

ς« ἘΔ χαὶ ποιήσας. Διὶ ες. ἄπο ἣ ποιήσας. 

ἀ Ψείογος ἄπο ἸΠγὶ μαθητῶν αὐτοῦ ἀκούσαντες, Ῥαυϊο 

Ῥοβι Ἄδα. βοοιυμιι5 οὖν ὁ χύριος. 
0Ι, 



Ζμο. 2. 34 

ἈΙαιε,ι. 

Τνϊώεηις 

Ονεςε. 6. 

| 

τό. 

Ὁ 

οὺ0 ἌΡΡΕΝΙ ΟΡΕΕΌΝ 

“ς αὐ “μοάοοίηι : Πιωη δὲ θοὸς οἱεἰς αδῖτ ἢ 

Πεςρονϊι Ἔγρὸ δίηλνοτ Ῥεισιις, ]λοηεῖπο, αὐ πιο 

ἐδίηιιις 9 Τεγνα υἱϊ «ἰογιιθ Πα 5, δἰ τιος ὁΓ6-- 

εἰἰάϊνιις, οἱ σοστιονί μια, ἡτεοιὶ {μι ἐς (Ἰ]ιτϊσέιις. Εἰ- 

{{|ις Ποὶ οἱνοπίῖς. ἘΛοπὶην ἀα ]}115. νΘΡ 15. 11 4πο- 

τιπὶ [165 θὰπα οὐαΐ, δὰ Πάοὶ τ Ποα! ΟΠ θη), οἱ 

ἃ σα]υιξο πὶ. δοἴθυ Πα. ΘΟΙΗ ΡΠ Δ} τιδὶ διιηΐ, 

ἰἰβάθαι ἢἰ “πουιιπὴ. σΟρΉ 0... ἃὰϊ [165 ἸμΠ πὰ 
δύαϊ, ΟΡ ργορυϊαπὴ τη] Πα πὶ διὰ ᾿πτου  [π|5 Θσοαβῖο- 

ΠΟΠῚ ἃ ιιδὶ δαηῖ, δίοιτ Βου ρίι ἢ οϑὲ 46 ΠΟΉΪΠΟ, 

Μῖὸο ρμοσίίιι5. ὁ5ὲ ἱπὶ ταΐπαηι Θὲ ΤΟΣ ΓΤ οἰ ἴοτιθηὶ 

πιιετογιιθι ; πὸπ απο 511} 1 ̓ρ56. ΟΠ Αγ τι5. 511, 

564 ον τπἰοπττιπι ΠΟ ΓΡ ἃ}. Δ ΠΙΠΪ 56 ΠΓΘῊ [18], 

«αθυιαἀιηοάτπι οἱ Αροβίο τβ αἰξ τ Ζ 15 φιίάοιι 

οἷον υἱΐωα «ὦ υἱΐαπι, αἰϊῖ5 ὍΦ᾽Ὸ ΟεἶοΥ πιο ῖς 

αα πιο θη1. 

“. Οἰιοᾶ 5ἱ διιαρίθ παῦρα ΠΙΆ] ΠῚ 65: «ποὰ νῈ] 

ἔτ, νοὶ ἀϊοίειιν, ἴ5. Ζαὶ {Πιι| (Θοἷ τ, ἀπ ἀἸχτι, {πὶ 

ΡΓΟΡΙῚΙ Ρθοοαί, {τ 5σατ{}} Ππ Ἰοἴ τι πῃ 56 ΡΠ οῖτ, 
ΟΥϊαμηϑὶ ἴ5ν. σα} 115. σύατα βολῃ δ] πὴ ΟΥταν,, βοδῃς 
ἀα]ι. ΠΟῸῚ 511 ΡΟΡΡΟΒΒ115, νος ἀδ Ῥοῖνο ἀϊϑβεῖ- 

Πλ115, ἃ ἀπθῖὶ ΠΟΠλΐΠτι5,. ΠῚ ΠΙδίθυ τ πὶ 0. εΪ5- 

ΡδμβαΠοποιὴ. ΟΡ Ἰθμτϊα. πιδαπθ ἃ ΠΙΟΥΊΘΠῚ 

ΘΧΡΙ ΓΘ. ργο  ῖιι5, ἀἰχις τ 7 αὐ μος πιὸ, 5α- 
ἔαπα, σοαπάαϊιν ἐς τυ, Ἰὰλ γαῖῖο, αι. 51}}-- 

Ἰϊοῖταν, ΠΙοΟῈ Ῥαιιοῖθ ΘΧΡΓΟδϑα 7). σΘΠΘΙαΪ]65. 508 Π- 

ἀ411 ργορυϊδιαιοβ οδίοηε - μία ποι σαρὶς θα 
για Τ)οὶ σι, σοὶ θα σι ἠἰιοπιΐπτιηι. Τπά6 οο- 

ΘΠΟΒΟΘΡΟ ΡΟΘϑΙΠΠ}115.). ΟΠ] Π ΘΙ 56 Π 6 ΠιΪὰ ΠῚ 5θ πη η- 
τ οὶ ἁἀνουβαπιὶ βοδηἀα]τπ) 6550, οἱ δή οριβ 

τἰβάτιθ ρυΟσ ΓΘϑϑᾶμη, ΠΟΙ] οἰ 48 Ππ Ἰοῖο ἤθνὶ οΡηο- 

χίαμι, τ βου ρίιπι ὁϑὲ ἀρι Οβοδηὶ ργΟ ΡΠ θίδηι : 
ἀν εσοπάἀογιηΐ ςασογίοι 5. υἱαηι, ἱπ  Γ [δοοι εξ 

δἱοίηια, ιοπίαηι ἰηϊηιε αἰεη) Γδοθγιιτιε ἵπ ρορτι- 

ἰο. 81 νοῦοὸ φυϊάρίαμη. ΘΧ δῖιὰ ᾿ρ 5115. Τὰ ΓΟ η6 ἔπι - 
αἷς Ἰϊοίταηι, θα ἀσοϊρίαταν οὐππὶ ιν πθηΐο, δὲ 

15. φαὶ τπ Πιἀ6. πὶ σορηϊτοπο 6 }}}165 βιιηΐ, βοδη- 

(411 ὁσολβῖο ἢὰϊ, 15 {πὶ ἴδοῖε, βοαμ}} ιἸοῖτια 

ποπ οἰΓιρῖτ, οὐνπὶ ἰθ 1ἰ5. αι τ} 65 διιπὶ, πος ἀθ}ἷ-- 

Πθιι5 ραγοῦπῖ, ἀϊοαϊ ΔΡΟβίΌ] 5 : δὲς ἀπείθπι ρθο- 
εαπίος ἐπ ΠΡαῖγθ5, δ ρογοιΠδηῖος5. σοτιδοϊ ὀγείἑαι 

ἐοχιίηι ἔνι {γϑαπι, ἔτι Ουρι δίιηι μϑοσαιῖς. Τῖαππο, 

4πλπο «υοά ἢτ, ἰπ 16 οὔ ΓΘ π Ἰοιη}} οατιδα οβῖ, αι 

1η 56 σοηῃϑιδυαίαμη πα] ΠῚ Θϑῖ, ἃ 51 Θχ [ΠΟ 115 

ὁ 81. Βορῖ ἀπο. ΕΔ ΠῚ τὴν ἑαυτῶν πρός. 

Γυπι5 Μϑ5. γένεται. Νοο 1ζὰ τπατ]ῖο ἘΠΕ ΝΙς55. ἄπο 

ἐχπληρῶσαι. 

ἃ Βορ. βοοιιηάιις σκάνδαλον εἶ ἐμ μοί, δέαιίσα δὶ ὀλί- 

γα. Αἱ ΝΜ,85. ἄϊτιο ὀλίγη, ΤΟ  ἀοια ἀπηνς 55. τὸ χαθό- 

λοὺ ἰδίωυνα. 

Ε 

5. ΒΆΒΙΠΗΠΙ ΜΆΟΝΙ. 

; τῷ Ξ ΣΕ 
σόμεθα; Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, καὶ ἡμεῖς 

, δ .3 ΄ εἰ Ὧ  ς τ Υ πεπιστεύχαμεν, χαὶ ἐγνώχαμεν, ὅτι σὺ εἰ ὃ Χρι- 
“εν - - νον γῇ 

στὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Οἷς γὰρ οἱ ὑγιαί- 
, ς; 

νοντες τὴν πίστιν πρὸς οἰχοδομὴν ἐχρήσαντο τῆς 
, ἃ, 

πίστεως, καὶ περιποίησιν τῆς αἰωνίου σωτηρίας, 
᾿ Ἢ ὃ; 

τούτοις οἱ ἀσθενοῦντες τὴν γνῶσιν, ἢ τὴν πίστιν, 
Ξ 
ἐχρή- 

σαντο, κατὰ τὸ γεγραμμένον περὶ τοῦ Κυρίου, ὅτι 

“νᾶ σ δ , , 
διὰ τὴν ἰδίαν κακίαν, εἰς ποόφασιν ἀπωλείας 

οἷ - ΕῚ - Δ Ψ᾽ τ - 3 

τος χεῖται εἰς πτῶσιν χαὶ ἀνάστασιν πολλῶν " οὐ 

χατὰ τὴν “ἑαυτοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐναντιότητα, ἀλλὰ 

χατὰ τὴν τῶν χρωμένων ἀντιχειμένην Ῥώμην; 

ὥσπερ χαὶ ὃ ἀπόστολός φησιν " Οἷς μὲν ὀσμὴ ζωῆς 

υἱὴ θανάτου εἰς θάνατον. ᾿ 

-" 
ὲ ὁσ εἰς ζωὴν, οἷς ὃ 

ἈΧ 
οεἐ 

» ὌΥ 7 Ἄ 
τῇ ἰδία φύσει χαχὸν ἡ τὸ γινόμενον , ἢ 

Ἄ 9 ν Ἁ Ὁ 

ἢ ὃ εἰπὼν, χαὶ τῆς 

Ἐὰν 

λεγόμενον, ὃ ποιήσας αὐτὸ, 
ἰδίας ἁμαρτίας, χαὶ τοῦ σχανδάλου ἔχει τὸ χρίμαν 

εται τὸ σχάνδαλον μὴ σχανδαλισθῇ, 

ὡς ἐπὶ τοῦ Πέτρου μανθάνομεν, πρὸς ὃν λέγει ὃ 

Κύριος, χωλυθεὶς Ἐληρῶσαι τὴν οἰχονομίαν τῆς 

᾿ Ὕπαγε ὀπίσω μου, σα- 

ει Καὶ ἢ ἐπενεχθιῖο δὲ 

ιώματα τοῦ σχανδάλου 

μέχρι θανάτου ὑπαχοῆς 

τανᾶ, σχάνδαλόν ἃ μου 

αἰτία ὀλίγη τὰ καθόλου 

ἐδίδαξεν Ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ 
ἘΝ Ἐν ποα τῶν ἀνθρώπων " ὥστε ἡμᾶς εἰδέναι, ὅτι πᾶν φρόνη - 

, ΕΣ “-Ὁ"Ὕ» ,ὔ 

μα ἐναντίως ἔχον τῷ φρονήματι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο 
δου , 9 ἶ 3 Ἂ ΄ 

σχάνδαλόν ἐστι, χαὶ εἰς ἔργον προελθὸν φονέως 
. 
ἔχει τὸ χρίμα,, χατὰ τὸ γεγραμμένον παρὰ Ὡσηὲ 
τῷ προφήτη᾽ ΓἜχρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν, ἐφόνε Σί- Ὁ προφήτη ρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν, ἐφόνευσαν Σ' 

“ἢ 2 , Φ , 5 - -Ὕ ΕΓ ΝΙΝ 

χιμα, ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν ἐν τῷ λαῷ. ᾿Εὰν δὲ 
δ ον δὲ ΄ νυν 5 “- 

χατὰ μὲν τὸν ἴδιον λόγον " ἦ τι τῶν συγχεχωρημέ-' 
ΣΑΣ ΆΣΣ: δὲ ἐπὶ βλάξ; οὐκ δότα 
ὧν», λαμθάνηται δὲ ἐπὶ βλάδη, χαὶ γένηται σχαν- 

δαλισμοῦ πρόφασις τοῖς ἀσθενοῦσι τὴν πίστιν ἢ τὴν 
ἘΣ ξ ΞΕ Ξ , τ ;: 

γνῶσιν, ὃ ποιήσας οὖχ ἐχφεύγει τοῦ σχανδάλου τὸ 

χρίμα" τοῦ ἀποστόλου λέγοντος περὶ τῶν “ τοιού- 
των; χαὶ μὴ φειδομένων τῶν ἀσθενούντων, Οὕτως 

δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, χαὶ τύπτοντες 

αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἐαὐ του σον: εἰς τίστον 

ἁμαρτάνετε. “Ὥστε ὅταν ἢ τὸ 

λόγῳ καχὸν ὑπάρχον αἴτιον γένηται σχανδαλισμοῦ, 

4 γενόμενον τῷ ἰδ ἵ [0] ᾿ ἵ 

Ν - , δ 5 ΠΕΣ ΄ 
Ἢ τι τῶν συγχεχωρημένων χαὶ εν ξςουστα ἡμξτερα 

, ἤνυον. ᾿ - -" ΝΥ 

χειμένων ὑπάρχον τῷ ἀσϑενοῦντι τὴν πίστιν ἢ τὴν 

» είογος ἄτπο ΠἰΡτὶ ἡ τὶ τῶν δ᾽ οουΐα τὶ ἀθεταξ α τὰ]- 

δαι5. 
ς Ἐδοίιιπι οϑι ἃ} ἔπη ρου {15 ΠΡ Λα 5, ἀξ αὈῚ τῇ δ 5 

ἱποογγιρία ᾿ β τιν ἐρούταν σογγιρίο Ἰοσαΐαν ἴῃ πιὸ- 

δεῖς νοτουιιι5. ΠΡῚΝ π᾿ 

ἀ της ΔΊς, 

οἷς ὑντ ων. 

ΞΝΟΝ ...- τὸ Ὑ05 τὸ Ὑ 



ΒΚ ΒΑΡΤΙΒΜΟ ΤΠ ΠῚ 

»" [ » ὦ ᾿ » ͵ νῶσιν γένηται σκάνδαλον, φανερὸν καὶ ἀπαραίτη- 
τον ἔχει τὸ φούερὸν ἐχεῖνο χρίμα τὸ ὑπὸ τοῦ Κυ- 
ρίου εἰρημκένον οὕτως" Συμφέρει αὐτῷ ἵνα χρεμα- 

συν ὴ , πο στον ΡΑΣΒΡυΝ τς 
σῇ μύλος ὀνιχὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, χαὶ ἔῤ- 

2 λ “' Ἂ Ἢ » , ΓΙ ῥιπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα 
τῶν μιχρῶν τούτων. “Πλατύτερον δὲ ἐν τοῖς πρώ:- 
τοις ἐρωτήμασιν ἐξεθέμεθα, ἔνθα χαὶ οἵ τρόποι τῶν 

πιφεομος τὰς ὴ ἜΣ , 
σχανδαλιζομένων σαφέστερον ἐξητάσθησαν. Διόπερ 

ὃ ἀπόστολος ἐπὶ τῶν συγχεχωρημένων φησί" Καλὸν 

τὸ μὴ φαγεῖν χρέα, μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ ἐν ᾧ 

ὃ ἀδελφός σου προσχόπτει, ἢ σχανδαλίζεται, ἢ 0 

ἀσθενεῖ. Καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ λέγων, ὅτι Πᾶν χτίσμα 
Θεοῦ χαλὸν, καὶ οὐδὲν ἀπόδλητον μετ᾽ εὐχαριστίας 

λαμβανόμενον " ὅ' ὶν, Οὐ μὴ φά ἔα εἰς ἢ μ μως φησὶν, Οὐ μὴ φάγω χρέα εἰς 
τς ΕΞ τρῷ : ἘΥΞΕ 

τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σχανδαλίσω. 

οἰ δὲ ἐπὶ τῶν συγκεχωρημένων τοιοῦτον τὸ χρίμα, 
, - ᾿ 

τί ἂν τις εἴποι περὶ τῶν χεχωλυμένων ; Διόπερ χα- 

θολικώτερον ἥμᾶς παιδεύει, λέγων" ᾿Απρόσχοποι 

γίνεσθε χαὶ Ἰουδαίοις χαὶ Ἕλλησι, καὶ τῇ ̓ Εχχλη- 

σίᾳ τοῦ Θεοῦ, καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσχω, 

μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολ- 

λῶν, ἵνα σωθῶσιν. 

ἘΡΩΤΗΣΙΣ 

Ἐὶ χρὴ ἢ ἀκίνδυνόν ἐστι παραιτεῖσθαί τι τῶν προσ- 
τεταγμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἢ κωλύειν τὸν ἐπι- 
ταχθέντα ποιῆσαι, ἢ χωλυόντων ἀνέχεσθαι " 

μάλιστα ἐὰν γνήσιος ἦ ὃ χωλύων, ἢ λογισμὸς 

εὐλογοφανὴς ἀντιπίπτη τῷ προστάγματι. 

ἈΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

Τοῦ Κυρίου λέγοντος, Μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι 
ὙΡΣ " Η - ΓΌΩΝ 5: Ϊ“ πρᾶός εἶμι, χαὶ ταπεινὸς τῇ χαρδίαᾳ, ' δῆλον ὅτι 

χαὶ πάντα ἀσφαλέστερον παιδευόμεθα μνημονεύον- 
πο ν - Δ ἴλας πομδιο τς ΒΓ 

τες αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κα 

μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἡνίχα ᾿Ιωάν- 
᾿ ἂν" ἐπα ΚΓ λὶ , Υ. γῆς ὃ βαπτιστὴς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Εγὼ χρείαν ἔχω 

" κς Ξ ν ν , 
ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι. χαὶ σὺ ἔρχη͵ πρός με; ἀπο- 
χριναμένου, ὅτι Ἄφες ἄρτι“ οὕτω γὰρ πρέπον 
2 ν - - - Ν ,, Ρ ἘΔ’ ᾿Ν» 

ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην ἐπὶ δὲ 
-" -" ΄ " "» , " 

τῶν μαθητῶν, ἡνίχα ἀπηύξατο ὁ Πέτρος τοὺς 
"» 

Σ 
ἐν 

ὁ ΑἸρ ον {ΠΠ1π υοκεῖο, οὐ 5 Ἰεΐς πηοητῖο πε, νἱᾶο- 
τὰν πὸπ ὀχβίατο, αι Ἰοηρο οὐ τὶ ἐξετέθησαν. Ἀσριὶ 

1Δ΄. Ε 
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Αἰϊχαϊ, δὲ ἴῃ ποβίγα μοϊοϑδίαϊτο σοπϑεϊει εἶθ, οὐ- 

Ρίαπη ἰπ ἤάο ν6] οορηϊοπς ἱπῆγπιο οὔθ πβι οὶ 

Γαογῖτ, τὰ πὸ ἀρϑγέπι οἵ πον 0116 {ιἀϊοίτιπ ἢ - 

Ροε πογγθηάιν ν᾽ δ! σοι {Ππ44 φποὰ ἀΡ 'ρ5οὸ Πὸ- 

1". 

πλΐπο ΡΙΟπιυ παι η Θϑῖ, πος τηθάο : ἔ μι ὁδὶ δες. 17.5. 
ἐλ τ, πὶ σσροπεϊαίετ πιοία αϑίπατγῖα οἶτοα σοἰ πὶ 

ὁ}, εἰ ργο)ἑοϊαίμ ἐπὶ τπιαγο, ψπαπι πὶ σεαπάα- 

ἐϊτθὶ πππίπὶ δα ρει ἐς ἱπεῖς. Ἐιδῖιι5. ἀστθιη ΠῸΟ 
ἴῃ Ῥυϊον θιτι5. “υιϑι ΟΠ ιι5. ΘΧ ΡΟβα πλῖ5,. αὶ οἱ 
δου τη}, 4πἰ ποαπάαϊιην ρογροιαπίπν, οἰαγῖτ5 οχ- 
ΡΕπβα δϑὲ ἱπέοϊθβ. Ουαρυορίοι ἈΡοβίο! ε5. θυ  ΠῚ 

ἐδ ᾿ϊοϊεῖς ἀἴοῖε : Βοηῖίπι 65: ποτὲ πεσε σαγς σατ- ποθι. τή, 
πιδῖπ, δἰ ποτὶ δήθ ογ  οἱπιιπι, ποι ἐπ σιιο [Γαίον 

{ππ|5 οὔ επάϊιιγ, απ σοαπεαϊ ταῖν", ἀπ ἴηι [γ-- 

21. 

πιαίισ. Ἐπ συ γβιι5. ἢ} 1 αἷξ : Οπιπὶς ογθαίγα [)6ὲ τ. ΤΊοι ἡ.ἡ.. 
ὕοπα δεῖ, πθὸ ψιείάψιαπι, ιιοεῖ οἰιπὶ σγαιαγιιτα 

αοίίοπθ διτπαίιτ, το] οἰθνιμεσι 651 : 56 ἰὰΠη6Π 

ἀϊεῖς, δοπ πιαπάποανο σαγγιθπι ἵτε (δ θυ ταττι, πδ ας γον, 8. 

7γαιίγοπι πιθιίηι σεαπααϊΐτοηι. Οὐοά 5ὶ 46 Ἰϊοϊεἰς 13. 
}ιιἀἸοῖαπι δ) βηιοάϊ [ογῖαν, {4 ἀι5 αἰ χ θυ ἐδ 
γνοϑετῖς ἢ Τά οἶνοο τη  ν υβα τις Θυἀ1 πὸ5, σατῃ ἐϊ- 

εἷξ : ϑύχιθ οὔξοτσίοτιθ δδίοίε οἱ παῖς εἰ ατιδ- α γον. το. 

εἰσ. οἱ Ἐσοίεσίώ ΤΠ εὶ, σἱοιι εἰ 650 μὲῖ οπεπῖα οπι-- 32.33. 

τιῖνιις ρίποθο, ποθ φιτθπς φιιοα ταϊιὶ με δεῖ, 
5ο ηιιοεῖ πιιῖιῖς, μὰ σαἰνὶ Παπί. 

ΟΥΈΒΤΙΟ ΧΙ. 

“15 σοπνοτιαί, απὶ {πίτιπι σἱ!, αἰϊιιά δόγμα 

τ α 260 ργιδοορία 5ιιπί, τϑοιίσαγε, αἱ ργο- 
μῖϑοτθ διπι οι ἱπιρογαίιι πιϑγὶς ἤοο ἔρσιίμι 

“}άἄεεγε, αὶ ρῥγοϊιϊϑοπίες ἰοϊεγαγο, πυααῖμιθ οἱ 

ξογπιαηῖις οἱ αἰηηῖς σἱε φαΐ ρῥγολινοι, ἀκ οἱ. 

ϑρθοίοσα αἰΐψια ταίο ρμγιϑοορίο οὐςίεϊ. 

ἈΈΕΘΒΡΟΝΘΙΟ. 

Οὐ Πομιΐμιι5 ἀΐοαι, Ζίσοϊθ ἃ πιὸ, ιοιί πιὶ- 

ἐἰξ σιπι δὲ ἐετενεῖ ἧς σοτδ. ῬΘΥΞΡ] Οοτιτι δὲ Ομ πἶα 
οἴΐαιι ἃ ΠΟΡῚ5. ΘΟΡΠτι5. ἀἸδοὶ ἔτ, οἴη ᾿ρδῖτι5. ΠῸ- 

μλϊπὶ ποϑιγὶ 1651 ΟΠ Υ 511 τἀπὶ ρθη ΕἼΠῚ Τ)οὶ νἱνὶ 

ΠΠΘΠΊΟΓΟ5. Β.ΠΉ15. Σ {π| οὐπὶ ΤοαΠΠο5 Βαριϊδία οἱ 

αἰχίδδοι, Ἡηιλιὶ οριις ὁδὶ μὶ αὐὖς 16 ναρίΐτετγ, οἱ {ἱ 
σνοπὶς αὐ πιὸ ἢ γοϑροηάϊε, ϑέσιθ τποάῖο : σἷὸ δπῖπι 

ἐἰδοεῖ πος ἐπιρίεγο ὁπεποπι γι5{{ἰαπὶ. Αὐάαθ δια πὶ 

σογᾶπι αἰδοῖ ρι 5, οαπη ῬΟΙγι5. ἀἰδρυθσαυθίιν Θὰ5 

τἰοπιαϊίοποϑ, 485 ΤΟ μἶ πιι5. 056. 510] ἴῃ Τογιιβα- 

ῬΥΪπλιι5 δ ἐογίϊας ἐξυτάσθησαν. 
ΓΑ πεφαϊ {τὸς ΠΡ νὶ ὄτλον δὲ ὅτι 

λίαίλ. 

29. 

ἡαπδ. 
ἢ 14. 

Πν:ὰ. ὦ.τ,ς 

ἅ. 



Ιίαλς τθ. 
Ὅς 

ἥοαη, 13. 

Ἄγε τ. 13: 

Αὐι. 5. 29. 

ει. ἡ. το. 
20. 

Δίας]. τ5. 
2ή. 

ΔἸ) ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΈΠΙ 5. ΒΑΘ ΜΛΟΝΙ. 

Ἰϑη ΘῈ} Θι η ὰ5 Ρυρηνπεϊαναΐ, ψΙ 6] σοῦ, αὐ Π6 

᾿ρϑὶ ἱπάοουθητιι", τὰ πο οαπὶ ἱπα σαι οπθ πηὰ- 

ἴον ἀἰχῖο τ 7 τάδ ροσὲ πιὸ, βαίαπα, 5οατιάαζιιπι 

τηϊμὶ 65; πιιῖα ποτὶ σαρὶς θα σι [οὶ σιν, 5 

δα τ Ποπεΐπτιπ. ἘΠ Λανϑιιβ, οὐσπὴ 1116 1086 Ρε- 

{ττι5, αἰδοῖα θυ θυθη 85 ουσὰ ΠΟ  πιιτὴς Ρ ] 5115, 

τ Πἰ 5 θυ 1 ΠῚ ΤΘΟΙΒα ΡΟ, ᾿ΓΘΡπΔ ΠΟΙΉΪΠτι5. ΕἸΧΊΕ : 

Νιιδὶ ἰανόνο ἰδ, τπιοτὶ Πα ος ρατγίδηι τηθοπηι. Οὐοά 

δὶ δου ΠῚ], Ζΐ ΠΟΙ 5 σΘ ΠΟΘΙ 51 1Ώ}}65 5ι1π|, ΘΧθιη- 

ῬΙ5. ΔΒ ΡΠ τι5. Δα] αναπα δηΐϊπηὰ θϑῖ, γοο ρθη} 
ἈΡόβ[ο11. φαὶ αἰοῖς : Ομ ἐαοϊιἰς ἤθπίε5, εἰ αἴ- 

Πιμοπῖος σοῦ πιϑιιπι ὃ Εδο θιῖπη τιοτι δοίπεπι αἰ ἰ- 
ξαγὶ, σοι οἱ πιογὶ ὶπ' ]ογιδαίοπι ραγαίιι5. 5τιπη, 

ῬΓορίον" ποιῖθα 1)οπιὶμὶ «[651. Οὐ]5. Δυῖθηι ἀπε 

σ᾽ονιοβίον. ἃς. σα] θυ ον {ὩΘΥῚΣ Τοᾶππο, διιΐ δἰη- 

σθυῖον ΡΘΙΡῸ 9 ἀπὶ ἥτι65 ΓΆΓΟΠΘ5 115 4ιιὰ5. 1Π1 ὁ}- 

τοπάθυιιηξ., ν ἀθὴ} Ροβϑὶπὶ γοΠ σ]οϑίουοβ ἢ ἔσο 

ΨΘΙῸ 5610, 74πο4 ποήτ βαποῖιβ. 116 Μίοβθϑ, π- 

46 Τοπᾶ5. ῬΙΟΡ δῖα, γι] ΟΟἰ ΠΑ ΟΠ 115. 5115. δά 
ΟΡοράϊθπεαπι ἀδθπορσαηδπι τιδὶ , ἱποῦ αι μΡογ- 

ΠῚ ΠΒΘΡΙΩΣ ἀρ Του. ΘΟ θιι5. Θυ αἴ πητιν 2. τὶ 
ΠΘΩτι6 ΘΟἢ ΓΔ ἸσΔΠλ115, ΠΘΩ116 ΡΓΟΠ Ια Πλι5, Π6- 
416 το] ΘΓ Θμλτ5. ΡΡῸΠΙ Ποηἴθ5. Οτοα 51 Βου ραν ἃ 

ῬΙΌΥΒι15 ΠῸ5 οι δθ6 δὲ Θ᾽ 56 η] σΘΠΟΡῚ5 ἃΠ1ἃ 

ΠΟ [ΟἸ ιν 6, ΖΔ ΠΙΟ Πα σῚ5. π᾿ ΤΟΙ 115. ΠΕΟΘ556 

ΒΔ] ΘΥ  Πλ115 58 ΠΟΙῸΝ. ΠΠ]ΓΑΡῚ 3 48] πη Τα θιὴ 

ἀϊοιηῖ, Οδοάϊτο ορογίθιὶ [260 πιασὶς ἡπαπι ἢ0-- 

τισι τις Σ πὰς νΘΙῸ, «{0Ὶπ| 7ιδίτεγι σἱΐ, Ὅς μοίμις 

αιάϊτο χιίαηι })θιιπι, Πιαϊσαῖο. ίοτε ὁπὶπι ρμο5- 
διιηι5 “τι υἱαϊπιιι5, οἱ αἰιαϊνίπιι5, τιοπ Ἰοηιὶ. 

ΟἸΈΘΤΙΟ ΧΙ. 

«1π| φιιίςφιιο ἀοϑϑαὶ οτιτείτιι, ἵτι ΟἸιτεῖ τις ΘΙ ατα 

διιβοίρθνθ, απ δοίην δου. αὶ οἰ θὲ σοτιογὸ - 

αἰεὶ σιεπί, ἰάσιο ᾿ιαία ἱπιροτεζειιι οὶ α [260 

ΟἹ δρίγι τη σατιοίτιπι ἀοπιίηι. 

ΒἈΈΘΒΡΟΝΒΙΟ. 

ι. Οὐ ὈΟΙΪΠ115. Ποῖον 16 515. ΟἸριβίαβ τ π}- 

ΘΘΏΠι5. ΕἼ] 115 δὶ μοι φάθι οἸηηϊὰ [οί διηϊ, οἵ 

« ἘΔ ὅτι σχάνδαλον. Ν᾽ οοΌ]α ὅτι ἄδοβὲ ἴῃ Ἀεσ. ἰευ- 

το. ΤΡΙάοπι Ἀδρ. ῬΎίπητι5 ῬΓὸ μου ΠιΑθοῖ ἐμοί. 

»ΈἜΘρ. ῥυϊπηιβ χαὶ συντρίθοντές μου, δὲ σοπίοδ) δγιίες 
40)" πηδιιπι. ΝΘ α [ἃ πλι] το ροβὺ θα ἡ ἐνδοξότερος. Υ' ε- 
ἴογος πὸ ΠΡ ΥῚ ἢ. 

. “Ἄδερ. ῥυίπιιιβ προφήτης, οὔτε ἱερεμίας εἰς : «πο 

Ἰρδῖιπη ποιὸ ἀἸἸθυιισμ. πὸπ ὁπ. (ὐατη οπΐπὶ Φογοπΐας 

γον] απὶ Ποῖ πυιπιΐαγο [ΡΟΥΘ ΓΠΓ, γοθροπ ας : Ποσοίο 

Ἱερουσαλὴμ. προφητευθέντας ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 

ἐπάγεσθαι πειρασμοὺς, ἀγαναχτιχώτερον εἰπόντος" 

Ὕπαγε ὀπίσω μου. σατανᾷ,, ᾿ σχάνδαλόν μου εἶ, 
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώ- 

πων " καὶ πάλιν, ἡνίκα ὃ αὐτὸς Πέτρος παρητήσατο 

τὴν ὑπηρεσίαν, διαθέσει τιμῆς τῆς πρὸς τὸν Δεσπό- 

τὴν, πάλιν εἰπόντος τοῦ Κυρίου, ὅτι ᾽Εὰν μὴ νί-- 

Ψψω σε, οὐχ ἔχεις μέρος μετ᾽ ἐμοῦ. Εἰ δὲ δεῖ πλεῖον 

βοηθῆναι τὴν ψυχὴν ἐν τοῖς τῶν δμογενῶν ὑποδεί-- 

γὙμᾶσι, μνημονεύσωμεν τοῦ ἀποστόλου λέγοντος " 

Τί ποιεῖτε χλαίοντες, καὶ " συνθρύπτοντές μου τὴν 

χαρδίαν; ᾿Εγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι, ἀλλὰ καὶ 

ἀποθανεῖν εἷς Ἱερουσαλὴυ. ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ 

ὀνόματος τοῦ Κυρίου ᾿[ησοῦ. Ποῖος δ᾽ ἂν ἢ ἐνδοξό- 

περος Ἰωάννου, ἢ γνησιώτερος Πέτρου, ἢ λογισμοὶ 

τῶν ἐχείνοις ὑποπεσόντων φανεῖεν ἂν εὐλαδέστεροι; 

᾿Εγὼ δὲ οἶδα, οὔτε Μωσῆς ὁ ἅγιος, οὔτε Ἰωνᾶς ὃ 

προφήτης “ εἰς ἀθέτησιν ὑπαχοῆς χρησάμενοι λογι- 

σμοῖς, ἀνέγχλητοι ἔμειναν παρὰ Θεῷ. Δι᾿ ὧν παι- 
Σ 

Ο δευόμεθα μήτε ἀντιλέγειν, μήτε χωλύειν, μήτε 

χωλυόντων ἀνέχεσθαι. Εἰ δὲ ὁ τούτων χαὶ τῶν τοιού- 

τῶν χαθάπαξ ἐδίδαξεν ὁ λόγος μὴ ἀνέχεσθαι, πόσῳ 

μᾶλλον ἐπὶ τῶν λοιπῶν μιμεῖσθχι τοὺς ἁγίους 
ἀναγχαῖον; ποτὲ μὲν εἰπόντας, Πειθχρχεῖν δεῖ 

Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις" ποτὲ δὲ, Εἰ δίκαιόν 

ἐστιν ϑυῶν ἀχούειν μᾶλλον ἢ τοῦ Θεοῦ, χρί- 
πρεενας ΤΥ ΑΥΡΝ Ὄδιτ ΣΝ νατε. Οὐ δυνάμεθα γὰρ ἃ εἴδομεν, καὶ ἠχούσαμεν, 

μὴ λαλεῖν. 

Ὁ ἘΡΏΤΗΣΙΣ 18’: 

Εἰ πᾶς ὀφειλέτης ἐστὶ πάντων τῆς ἐν πᾶσιν ἔπιμε-- 

λείας, ἢ μόνον “τῶν πεπιστευμένων " χαὶ τούτων 
χατὰ τὸ μερισθὲν αὐτῷ ὑπὸ Θεοῦ διὰ Πνεύμα- 

τος ἁγίου χάρισμα. 

ΛΠΟΚΡΙΣΙΣ, 

Τοῦ Κυρίου ᾿ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μονογε- 
νοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, δρα- 

ἰογιιὶ. 

ἃ ἘΔ ἐκ τούτων. Ν᾽ Θου]απη ἐκ ἀο] ον, σοϊοσίθες 11- 

Ἀγὶς ἀποίουθιι5. 

« Οοαΐοες ἄπο μόνων. Μοχ 61| μερισθὲν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ 

πνεύματος ἁγίου χάρισμα. Αὐ Μ55. ἔγοβ αὐ ἴῃ οοπίοχτίιι. 

ΠΥ οἴουοβ ἄπο ΠΡΡῚ ἡμῶν χαὶ πάντων Ἰησοῦ. ἘΔ 

ἡμῶν Ἰησοῦ. διίαξίπι δ] θεοῦ τοῦ ζῶντος. 5εᾷ ΠΠά, 

τοῦ ζῶντος, ἀδοβί ἴθ ποϑίσὶς νοϊουίθιις ΠΡγῖσ. 



Ὁ 

τά τε χαὶ ἀόρατα, ὁμολογοῦντος μὲν, ὅτι Οὐχ 
ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόδατα τὰ ἀπολωλότα οἵ- 

χου ᾿Ισραήλ" λέγοντος δὲ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς, 

Καθὼς ἀπέστειλέ με ὃ Πατὴρ, χἀγὼ " ἀπέστειλα 

ὑμᾶς" παραγγέλλοντος δὲ, Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπ- 

ελθεῖν, χαὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσελθεῖν" 

μετὰ δὲ τὸ τὴν προφητείαν εἰς αὐτὸν πληρωθῆναι 

τοῦ Δαδὶδ εἰπόντος, ὡς ἐχ προσώπου τοῦ Θεοῦ χαὶ 

Πατρὸς, Υἱός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηχά 

σε" αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν 

κληρονομίαν σου, χαὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέ- 
ρατα τῆς " γῆς " τότε χαὶ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς πα- 

ραγγείλαντος, Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ 

ΒΑΡΤΙΒΜῸ 1181 
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νἸβι Πα οὐ ἐπι ν δια, οοπ οαίων, οη διέ ἡ 5- 

515, γεϊδὶ αὐ ονο5 ἡπα μενίογμνί εἰοπιις [ογαεὶ, 
οἵ αἰδοῖ} }5. διιῖ5. ἴσαι, δέομε πιΐσὶξ τα Ῥαίον, δρ πριν 20. 

680 πιϊΐδὶ νος, ΡΙοΙρίας νονο, 1π υΐαάηι Βέπίζιηι Ἄἶπμα. 10. 
δ, πὸ αὐ ογὶ εἶς, οἱ ἐπὶ οἰνίαἴοπε ϑαπιαγί[ατιονιίηι τι6 

ἐπιγανον εἶς, οἵ Ροβι σου ρίοίαιη 1η 856 ΡΙΟΡ Θεά πὶ 

Τὰν 415, 4αΐ νο αν χ ρουβοπα Ποῖ οἱ Ῥαινῖα αἰχῖς, 

Μιὰς πιθιις 65 1π|, ὁ5ὸ Ἰιοαϊο σοπιί 6 : ρμοσίῖα 
α πῖθ, οἱ ἄανο ἰδὲ σοπίος ᾿ιωγεάϊαίοηι {απὶ. οἱ 

Ροϑϑδεοϑϑδίονθηι {παῖ (ΘΓΠεΐτιο 5. {ΟΥΤΩΣ τὐὐπὶ «ἰΘπλλι 

αἰδοῖ} 15. 515. ρυθροϊρίαι, Εππίθς εἰοσοίθ οπιπος 

δθπίθς; 4αουηοο πῸη Πλλ] 10 Πα 6 ]5. ΠΠιΙδΈ[{15-- 
. 416 ποδίγιιπη αἰ σθηεἶτι5. 56} στο ἀἐροὶ μγῶ- 

ἔθνη " πῶς οὐ πολλῷ μᾶλλον ἕχαστος ἥ ἡμῶν ἀκριδέ-." ἷξ ὁδρίπιμη. ΑΡροβίο, αι δου ρ511., 6 ψιιῖς μὲς 

στερον φυλάσσειν ὀφείλει τὸ τοῦ ἀποστόλου παράγ- 

γελμα γράψαντος, Μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρο- 
νεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑχάστῳ ὡς ὃ 

Θεὸς ἐμέρισε μέτρον πίστεως, ἀναμένειν δὲ, πότε, 
χαὶ τί ἐπιταχθῇ, καθώς φησι χαὶ πάλιν - “ἕχαστος 

ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοὶ, ἐν τούτῳ μενέτω, Ἀλλὰ καὶ 

ὃ αὐτὸς δὲ ἀπόστολος, ὃ ἑτέροις παραγγέλλει, ἀκρι- 
ὀέστερον φυλάσσων, λέγει, Δεξιὰς ἔδωχαν ἐμοὶ χαὶ 
Βαρνάύᾳ χοινωνίας, ἵν᾿ ἡμᾶς μὲν εἰς τὰ ἔθνη, αὖ- 
τοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν. 

᾿Εὰν δέ ποτε ἀνάγκη γένηται, τῆς ἀγάπης τῆς 

πρὸς τὸν Θεὸν ἢ τῆς πρὸς τὸν πλησίον χαλούσης 

εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐλλείποντος, ὃ ὑπαχούσας 

ἔχει τὸν μισθὸν τῆς ἑχουσίου ὑπαχοῖῆς. Καλεῖ δὲ, 
ὅτε ἐστὶ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἀγά- 

πὴ πληρῶσαι τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου, εἰπόντος ̓  

᾿Εντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλή-- 
λους, καθὼς " ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης 

ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ 0ῇ 

ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ. Ἣ δὲ πρὸς τὸν πλησίον, 

ἡνίκα ἂν ὁ ἐγχεχειρισμένος τὴν προστασίαν βοη- 
θείας ἢχρ "αν σχῇ, ἢ τὸ τάγμα τῶν φροντιζομέ-- 
νων χρεία» ἔχη τοῦ ἀναπληροῦντος τὸ προσλεῖπον " 
τοῦ ἀποστόλου εἰπόντος, Νηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητεί- 

τω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕχαστος " ἣ γὰρ χατὰ Χρ:- 
στὸν ἀγάπη οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς χαὶ ἀλλαχοῦ, Οἰ- 

χοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς χαὶ ποιεῖτε. Ὥστε εἰς 

ὅτι μὲν ἀπεστάλη τις, μὴ πληρώσας τὸ κήρυγμα 
ἔργῳ καὶ λόγῳ, ἔνοχός ἐστι τοῦ αἵματο τῶν μὴ 

ἀκουσάντων " χαὶ οὐχ ἔχει ἐξουσίαν “εἰπεῖν τὰ αὖ- 

τὰ τῷ ἀποστόλῳ διαμαρτυρομένῳ τοῖς πρεσθυτέ- 
ροις Ἐφεσίων, ὅτι Καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ 

5 Οοὔῖοο5 ἄπο χἀγὼ πέμπω, πιίείο. 

Β ἘΔ γῆς" χαὶ τότε. Αἱ ΝΙ55. ἄιο γῆς" τότε καί, 

ἃ ΠΙΙ ἐγὼ 65: ἃ] ἀπε ἀπόθιις ΠΠ τ ῖσ, 

» Ψοιονο5 ἄπο ΠΥ] χρείαν ἔχ, ἢ τό, Μοχ τἀπὶ Μς, 

δαρῖαϊ., φιιαπὶ Οροτίοὶ δάρεγε, σϑ βαρίαι αὐ 

δογιθίαϊ!οηι, σοι πγιϊοπίψιιο 7) 65 εἰϊνῖοῖ! πιϑηι- 

διγανη, Ποὶ, οἱ οχϑρθοϊαη απ), 4πᾶπάο, δὲ αὐἃ 

Ῥυαοῖρίαξαν, αὐ ἀτου ἢ} δια ηι αἷς : ἔἰ πηι 
ἔτι ψιιο νοσαίιι5 ἐ5ῖ, [Γαιτος, πὶ ἰιοο πιατθαϊ. ϑεὰ 

δὲ Ἰάθιν Αροβίο]ιβ 1 ψιαοα }1Π8 ρνθθοῖρ᾽ε, ἀθοιι- 
Τάτ π5. σϑι οἸθη5 ἀἰοῖς : 7) χαίτας αἰδεϊογιτιῖ πλεῖ 
δὲ Βαγπαν σοοϊοίαιἴς, μι πος φεϊάθην ἐπὶ ἐοπίος, 

ἰρϑὶ ὑθγὸ ἐπὶ οἰγοιπιοῖίδίοπθηι. 

ἃ. 564 οἱ πϑορϑϑιαβ. ΔΙ’ πα 11ὰ Δ αα πο. ρὸ- 
ϑία!θι, ἀἸ]θοιίίοπο Π δὶ ἀπ ρνοχίμὶ αὐ ἃ «ποὰ 

ἀθοϑι βαρρ᾽οπάτην νοοαπίθ, 5 411 ΟΠ ΘἸθνὶ τ, ππθυ- 
οοάθμι μα 1} νο]εητανῖα οὔθ θπεῖο, γ᾽ οσαὶ αἷι- 
το πὰ 111, φιάπο 1)6ὶ δὲ ΟΠ νυ βιὶ ᾿ρϑίτι5. αἰ θοιο 
οχῖρίε τε ἱπιρίθαιαν πὰ πη αιαμι ΠΟΙ ηΪ 7, ἀεὶ εἰ- 
εἷὲ : Ὡαπααίιν τονε εἶο ον ῖς., μὲ εἰ σαι ς 

34. 

ἐπινίσοπι, οἰοι 50 αἰϊϊοαὶ υο5. αγογοηι ἤκας 4ἱ- ἢ ΤᾺ 
ἰθοίζονθπι τιθηῖιὸ ἤια οί, τιὶ ἀπίηιώπι διίάηι ροτιαῖ 

ιιῖς ργὸ ἀπιϊοὶς 5ιιἴ5. ΝΟσαΙ γοιὸ ργοχίπιϊ ({|6- 

οἴἴο, 4υδηᾶο ἀΐ οἱ αι] Ργρδοιιιθ. ὁδί, Ορὶι5 6δὲ 
δαχ !ο, ἃαϊ ἀσηη6 π ΘΟΙΠῚ «πὶ οἰιρα πτπν, ΔΙΊ το, 
4{ἰ φιοά ἀθοθϑὲ βαρρίθας, ἱπάϊσοθι, ἀϊοοπίο Αρο- 
βίοίο, ἤἴεπιο ψφιιωγαίΐ ες διιιηὶ 65, 5οα υξημειι 

ψιιοά αἴξογῖτιδ ; παπὶ ΟΠ ἰδ αἰ! θοιϊο πο ἀιιοο ΡΣ 71. 

ιι85. δι1ὰ βιμιῖ : δὲ ἅΠΠ0], .1. αἰξίοαι ὁ ιπιρεὶὶ δἰπι- δ 
σιιῖος, 5ἰσι εἰ Ἱαοιιῖς. Οἰιαπη ΟὈ τ αι «ὶ Ργθάϊ- α 

οα!οηθιη, δαὶ Φυ ὯΙ Πιΐ55115 δ, ΟΡΘΡῸ δὲ ΒΘ ΠΊΟΠΟ 

ΠΟ ΘΟΠΊΡΙΘΥ, ΓΘΙΙ5. 65: ϑα Πρ} 5. ΘΟ ἀεὶ 
ποπ διιαϊθυῖηι ; πὸ αἴσονο μοίοϑι θαάθπὶ, {τιον 

Ῥαῦλιθ ΑΡοβίο! ει 5θ που θιι5. ἘΡΠΘϑίοσιπὶ ἄθο]α-- 

Ῥυαί. 2. 7. 

ΔαιΝ. 28. 
19. 

Πομι.1τ5.3. 

ΕΟ 

πεσε 10 

ΖΞ ἢ ς. 13. 

ΤΤπεες. δ 

ΓῚ 
ἴγαπ. τ. 

γαϊ : μπάιϊις φηὶ αὖ θα {ἘΠΙΡΟΓῈ ἃ σαπβιῖτο Δεῖ. το.58. 
47. 

ἔχῃ τοῦ. Ἑδι ἔχει. 
ς (οάϊοο5 ἄϊο ἔχει παῤῥισίαν εἰ 

δἰ πη}, 

ἵν, βϑδῆδιι ποὴ εἶἶ5- 



Ι. (ογ.9. 

ι 

Μῆανο. γἦή 

ἦι ἀ5. 

ὥόαπ, 18.ή 

ὍΣ 

Ἰνώ. ν. 8 

Ῥηδ ρου. 
29 

“εΙ.ἤς εἐ 5. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 

οπιγεΐμτην τείχει. οτι δηΐμι δ ίον [δὶ., “ιιο-- 

τιϊγατι 5 αγιπιιἰαγ θη οὐ ὶς οἵαν σοπδίζζεηι 1) οἱ. 

51 ψΘΓῸ ΔΠΊρ] 15. 414, 4πᾶπὶ «το ΡΥ ΘΟΘΡΓΠΗῚ 
δῖ, [ἄσθνο μοί ον 4 ὩαἸΠοδιοηθιη. ἢ δὶ, ἴῃ 

ἀΠἸδοῖοπο ΟΠ Ι511, πιθυοθάθη μα θ6ῖ, {πὶ οϑβίθη- 

αἴ ποθ 15. Αροβίο]ιιϑ, (1665, ιϑὲ θη υοἶθηι5 ]ιοο 
α50, πιετοθείθηι Ἰιαῦθο : οἱ απίθηι ἱπινί{|5, ἄϊοροτι- 

δα πε ογθαϊία 65. 

ΟἸΒΤΙΟ ΧΠ]Ὶ. 

ὐπ ψινῖς τοπίαἰο ὑΓῸ δουναπάᾶα ὀρθὰ Π)ειιπι 

ο"οαϊοηα,, εἰἰαπιοὶ τοῦς ΟΠ αἱ οΉ Θηὶ 

μανεώί, σιιδεϊτιοτιία οἵΐ, δὲ πα τῖηιθ ἰπὶ ἰδ, σι 

γιονῖς σοπογθα ϊ φτιπί, οἰ ατιαἰϊς. 

ἈΒΘΡΟΝΒΙΟ. 

τ. 81 ΠΟ ηλἾΠ118. ποίου 765118 (ΠΡ Ἰ 5115 τιηϊσοηῖς- 

ἔιι5. ΕἼΠΠ5. ΠῈῚ νἱνθη 5, Ρ6 1 “θη. ΟΠ. ΠἾὰ {ΠΠΠ} 

νἸ51}}}1ὰ πὰ 1Πν]51}}}}1ὰ [ἀοὰ δι η1, 41 νἰ [πὴ 
᾿να] θὲ, φαθηιδ πη τι πὰ} 06 ὲ αὶ οἱ ἀθάϊε Ῥαΐου, 
41 ΡΟ οϑία θη) ΟΠ] ΠΘΠῚ ἃ ῬαΓΓΘ ΔΟΟΘΡΙ , οι ἃο-- 
οοάθυθηΐ 4 ᾿ρϑ5 1 δ ΤΠΟΥ ΓΘ) ΡΓῸ ΠΟΒΙΡᾺ {π|5 11 
οὐ αὐἴουπα νἱϊα δα] θυ πα οὐ αἢϊ ἀρρ ΓΟ Πδιὶ, 

ἀἸδον τατ6 τὰ πία ΟὈνίαηι ἵνὶ:, ἀἰσθπ5, ἤοοο ἱγακϊ- 

{{ι) δ ἰὐιι5. Ἰλοηἰγεῖς ἦτε τι λι5 ροοσαϊοΥ πὶ : 511- 

5116, Θαπλτι5. : Θ006 ἡτὶ τρααϊϊ τιθ, ῬΤῸΡ6 65,, οἱ 

5ῖσα! ᾿η ΕνδηΘ6}10 βθοιιηάτιπι ΤΟὰΠΠ ΘΠ) ΒΟΥ Ρ ΠῚ 
51, υἱόδιις ἰαψιιθ δοίθης οπιπία, {μι Ὁϑηίγα 

εἰν, ο υ 
ἐὐαπί 5 ΡῈ, 56 ΤΟΘΤ 555 εἰαὶϊ εἰς : Οιιοπι {{δ- ὙΡΤῸΞ τ τ 
γ 5 ἢ Γοβροπείονιιτί οἷ ; ὕόδιαπ Δδαταγόπιτπ. [)1- 

οἱξ οἷς «δδιι5. . 580 σἰαπι, πθο πλ]10 ρμοβι, Ζιεὶ 

φοῦ 5, “ιιοιἀ ὁ80. τευ: δὶ ΘΓΡῸ ἢϊ6 ἡιτιί ἐς, «ἱ-- 

πἰ6 ἤο5 αὐ γθ; ἀυΔΠ[Ο πα σὶθ. ΠῸ5 Θὰ “τι Παίς 

γΆΠΓΘν δοοί πὶ, ἀδ] δ πλιι5. ΠΟ ἴθ ρογίου "6 3 αἰ 

ΡΓΟρίον ΟΠ θη τα πὶ ουσα Του" ΠΟβίγαπι [δητα- 

ΕΟ ἢ 65. ἃ}0 ᾿π]ῃ]οἶ5. ΠΠατὰ5. ν᾿ ποθηΐοθ, Πριιπὴ α[]- 

Οἰληλι5. 5] ον, «πιο πη] 6515. ατιοο ΠΟ Ϊ5 ἃ] ἰηϊ-- 

]1Οἷ5 ΘΧ ΒΙΠ 6.1 ν᾽ ἀθηταν, ΠΠὰΓῈ ἃ ΠΟΥ ΓΟΠῚ 5416 

5151ΠΠ|6 Π}1185 56 ἢ ΓΘ ἢ ΓΔ} 55 {1 6715, {αὶ αἰ τις: 
ΚΣ ονὶς ον αι ἐδ ρΡῸ ΟἸιρίσίο ποι σοζπενι τι ἰπ 
Θιδὶ ον δείαιἰς, 56εἰ τι οἰΐαηα ργῸ {{10 ρμαιϊα νι ιὶ, 
ΡναἸοαπε ἀτιτθπ) Αοία ΘΘΡΓαΠῚΪ Πα ἀρΟΒΙΟΙΟΥ ΙΗ, 
1ῃ. ΦαΙ]η5. ΠΑΡΓΆΠ͵ΠΙ ΘΟΠ ΓΙ Π]6] 15 ἃ0 ΠΙΟΡΓῸΒ ΟἸΠΠῚ 
Θασ 10. 50ΙΒΟΘ 556... τι ΘΟ ΡΙΘΡΘ ΩΣ ᾿γΦ Ἰοα πα 
ΕἸ}. 1115. 1πχίᾳ τηδ πη αίιι ΠΟ ΠΪηΪ. 

ἃ. Ἰ)ΟΟ6 1 αὐιθη ΠῸ5 δὲ ΑΡοϑβίθ]τϑ, σα πὶ αἰεὶ : 

ἀρίονος ἀπὸ ΤΠ εὶ ἐπερχόμενα. ἘΦῚΠ ἐρχόμενα 

5. ΒΆΒΙΠΠ ΠΑΟΝΙ, 

Ὁ τοῦ αἵματος πάντων ὑμῶν. Οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην 
τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ 

Θεοῦ. ᾿Εὰν δὲ πλέον τι τοῦ ἐπιτεταγμένου ποιῆσαι 
Ν Ὁ - -Σ: ΝΡ Ἁ -- , 5, ΚΙ ») Η 

δυνηθῇ εἰς οἰχοδομὴν τῆς πίστεως ἐν ἀγάπη Χρι- 
“3 νι Χ ἌΠ ΣΤ ς “ 475 τ 

στοῦ, μισθὸν ἔχει, ὃν ὑπέδειξεν ἡμῖν ὁ ἀπόστολος, 

εἰπών - Εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω " 

εἰ δὲ ἄκων, οἰχονοικίαν πεπίστευμαι. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ 11“. 

οἰ χρὴ πάντα πειρασμὸν ὑπομένειν, χἂν θανάτου 

ἔχη ἀπειλὴν, ὑπὲρ τοῦ φυλαχθῆναι τὴν πρὸς Θεὸν 

ὑπαχοὴν, χαὶ μάλιστα ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν πε- 

πιστευμένων. 

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ. 

- - σ ᾿ 
Εἰ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὃ μονογενὴς 

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένε- 
: ᾿Ν Σ 

το, ὁρατά τε χαὶ ἀόρατα, ὃ ζωὴν ἔχων, ὥσπερ 

ἔχει ὃ δεδωκὼς αὐτῷ Πατὴρ, ὃ τὴν ἐξουσίαν πᾶ-- 

σὰν λαδὼν παρὰ τοῦ Πατρὸς, ἐπερχομένων τῶν 
ἢ ΠΟ ραν αν Στ τέρμ γι τὐ τον Κι τας ἐν 

συλλαμθανόντων αὐτὸν εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας 

δικαιοσύνης χαὶ αἰωνίου ζωῆς θάνατον, μετὰ τοσαύ- 
φ' ,ὔ [ , 2ΥΌΝ δ 

τῆς ἀπήντησε προθυμίας, λέγων " ̓ξδοὺ παραδίδο-- 

ται ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς “εῖρας τῶν ἅμαρ- 
-- 3 , “ νΧΝ ΓΙ 

τωλῶν " ἐγείρεσθε, ἄγωμεν " ἰδοὺ ὃ παραδιδούς με 
ν : νύ ες 3 - {7} ῃ ᾽» ῃ 
Ἤγγιχε" χαὶ ὡς ἐν τῷ κατὰ ᾿Ιωάννην ᾿᾿ὐαγγελίῳ 

͵ : Ἐν τ Ὴ ΤΞῸΝ ῃ ἀρρ ο γε τέόνα 
γέγραπται, Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ “ ἐρχόμενα 

15.,5 93... 5 ΞΕΟΙ ΛΝ ΕἾ: ἜΡΕΡΕΡ ΣῈ ΣΡ ἘΝ Ἔρρένς τὸ 
ἃ ἐπ᾿ αὖτον, ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς" τίνα ζητεῖτε: ἀπε- 

χρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον - λέγει 

αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς, ἐγώ εἶμ. ὶ ᾿ ὀλίγα, Εἴ ὑτοῖς ὃ Ἰησοῦς, ἐγώ εἶμι, καὶ μετ’ ὀλίγα, Εἶπον 
Φι ὦ τὰ “9. ἢ Ὰ, ΘΗ τὰ ἀν δὶ - “ , ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἶμι" εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τού-- 

τους ὑπάγειν" πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς τὰ χατὰ φύσιν 
«ς , ( ΕῚ [ ΔῈ Α Ἀ Ἁ 

ἑχόντες ὑπομένειν ὀφείλομεν ; ἵνα διὰ τὴν πρὸς τὸν 

Θεὸν ὑπαχοὴν νιχῶντες τοὺς ἐπαγομένους ὑπὸ τῶν 
ΣΕ ἜΝ Ὅν ἣ τιν ΝΩ͂Ν 
ἐχθρῶν πειρασμοὺς, δοξάσωμεν τὸν Θεὸν, ὅτι τὰ 

δοχοῦντα παρὰ τῶν ἐχθρῶν ἐπάγεσθαι λυπηρὰ μέ- 

χρι θανάτου χαίροντες δεχόμεθα, τὸ φρόνημα χα- 
π᾿ ΕΟ τ τ 

τορθώσαντες τοῦ λέγοντος, ὅτι Ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ 
: " ζ 

ὑπὲρ Χριστοῦ οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλ- 
λὰ χαὶ τὸ ὅπὲρ αὐτοῦ πάσχειν. Κηρύσσουσι δὲ τοὺς 
Ἐκ, Ἄ ἐξ : - ᾿ 

τῶν ἀποστόλων ἀγῶνας αἱ Πράξεις ἱστοροῦσαι, ὅτι 
ΟΣ ᾿" ᾿ , ὯΝ ἘΠΕ 5 

τὰς ὕόδρεις καὶ τοὺς θανάτους μετὰ χαρᾶς ἐδέξαν- 

το, ὑπὲρ τοῦ πληρῶσαι τὸ χήρυγυα κατὰ τὴν ἐν- 
τολὴν τοῦ Κυρίου. 

Παιδεύει δὲ ἡμᾶς χαὶ 



ὈᾺ ΒΑΡΤΙΒΜΟ Π85Ὲπ 

ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ; θλίψις, ἢ 

στενοχωρία, ἢ διωγμὸς, ἢ λιμὸς, ἢ γυμνότης, ἢ 

κίνδυνος, ἢ μάχαιρα; Καθὼς γέγραπται, ὅτι ἽἝνε- 
κά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν - ἐλογίσθη - 
μεν ὡς πρόδατα σφαγῆς. ᾿Αλλ ἐν τούτοις πᾶσιν 
ὑπερνιχῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἥμᾶς. Πέ- 
πεισμαι γὰρ, ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωὴ, 

οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαὶ, οὔτε ἐξουσίαι, οὔ- 
τε δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε 

ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τις χτίσις ἑτέρα δυνήσε- 

ται ἡμᾶς γωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ, τῆς ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ χατη- 
ναγχασμένως χαὶ ἀπαραλείπτως ἐχούσης τὴν τή- 
ρήσιν τῶν ἐντολῶν, χαθὼς αὐτὸς ὃ Κύριος εἶπεν 
Ὃ ἀγαπῶν με, τὰς ἐντολάς μου τηρήσει, ὃ δὲ μὴ 
τηρῶν μου τοὺς λόγους, οὗτος οὐχ ἀγαπᾷ με΄ χαὶ, 
Ὁ") «- Η 2 - αὐὖν 2...» ἢ 
Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστὲ, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλ- 
λομαι ὃμῖν. Καινὴ δὲ χαὶ ἰδία αὐτοῦ ἐντολὴ, τὸ 
ἀγαπᾶν ἀλλήλους, ἥντινα πληρῶν ὃ ἀπόστολός φη- 

σιν" Οὕτως ἱμειρόμενοι ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μετα- 
πὰς - οὐ βρῆς ἐπ δ Β τ 
δοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ " Χριστοῦ, 
ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς, ὅτι ἀγαπητοὶ ἡμῖν 

΄ ᾽ - γον 2 . ὃν ᾿ - 
γεγένησθε. ᾿Αφορῶντες οὖν εἰς τὸν " Χριστὸν, τῇ 

ἐνδόξῳ μιμήσει τὴν προθυμίαν ἐπιτείνωμεν χατα- ῳ μιμήσει τὴν προῦυ; μ 
νγοῦντες δὲ τοὺς ἁγίους, τὸ δυνατὸν παιδευώμεθα, 

ἵνα διὰ τούτων προθυμότεροι γενόμενοι, ἄσπιλον 
θ ; ἢ ; ᾽ 

, ᾿ - -" 

καὶ ἄμωμον μέχρι θανάτου πᾶσαν τὴν ἐντολὴν τοῦ 

Κυρίου φυλάξαντες, εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον εἶσ- 
ἔλθωμεν, καὶ βασιλείαν οὐρανῶν χληρονομιήσωμεν μεν, ἂν οὐρ Ἰρονομήσωμεν; 

ν ΄ χαθὼς ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Κύριος καὶ Θεὸς 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ὃ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ τοῦ 

ζῶντος Υός. 

ΔΒερ. Ὀτίπιιβ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἐεναπαεῖμιπι Πεὶ. 
Μοχ ἅἄυο Μ55. διότι... ἐγενήθητε. 

»Απεϊψαϊ ἄτιο Πἰγὶ ἀφορῶντες οὖν εἰς τὸν χύριον. Κο- 

9δῦ 

εὶς πος βοραγαϑὶϊ α ολατγίίαις δεῖν (γἰνεμϊαίῖο, 
απ ἀπρισίία, απ Ρενδοηπμίῖο, απὶ [απιδς, ἀπ πιὲ- 

ἄϊιας, ἀπὶ μογι οιεΐμπι, απ σ᾽ αεῖὶιι5 " δίοιι σογίρίιιπι 

ὁδὶ : ῬΧΟρΡΙΟΓ (6 πιοΥίἐ απ ἰοία αἰϊδ ; ατϑιῖ- 

ἡπα! σις δἰ ονὸς οὐεϊσίοπὶς. ϑεα ἵπὶ ἐς 

ΟἸγεῖδιι5 δ ρογ πηι 5, ΡῈ ἐμπὶ φαμὶ αἰἰϊοαϊξ πος. 

Διαπι πεϊμὶ ρμϑγοιίάσιεπι ανεο, ψιιοεῖ πϑῇτιδ ΠΟΥ 5, 
πιέήιι6 οἰΐα, πιόηιι6 ἀπρεῖϊΐ, πιϑηπο ρῥγὶποίραιϊιις, 
πόήϊ6 μοιοοία!ος, ποι οἰγιμες, πέηιθ ἐπ-- 

δίαπίϊα, πιόψιθ είμγα, πόφμθ αἰιιεο, πιοητιὸ 

ῬΓΟ[" ἄϊιπι, πϑημε εἶϊα ογεαίμγα αἰΐα μοίετιί 

Τι05 ΣΘραγαΓ α οἠιανίαἴο [)εῖ, ψμ ἐπὶ ἔπι Ο]ιγίσίο 

“]όσιε : δα! θη ἢν 45 4165 ἴπ ΟΠ γδίο δϑῖ, πο-- 
ΘΟσξασίο οἱ πε θϑί ποηῖου σοΠ] ποίαπι μα  τηδη- 

ἀαϊογαπι οΡδουναιῖοπθηι, Φαθιηδάηηοάιτπι ΤΠ ΠηΪ-- 

Πι5. ἰρ56 αἰχὶὶ : Ομ εἰ σίε πιο, πιαπάαία πιϑα 

ϑδεγνανὶί : φμὶ ϑΟΓῸ 5ΘΓΙ ΟΤ65 Πιδος τιῦτι σογναΐ, 

μιίο ποὴ εἰσί! πιὸ: εἰ, Τος απιΐοὶ πιοὶ 6 ϑ!ἷς, οἱ 

Πεοονιεῖς σι ἐρὸ ργιϑοῖμίο σοῦ ῖς. ΝΟΥ ΠῚ Δ 6 ΠῚ 

οἵ Ριορυίαπη ἰρϑῖτ5 πα δἔι πὶ δϑῖ, τξ ΠῸ5 Πτἴπ0 

ἀπ σαπηι5, 4ιοα Δα Πρ] 6 η5. Αροϑβίο!β, ἀἴοῖς : 7ια 

αδοίάἀεγαπίες θοὸς, ομρίθ υοἱεναπιις ἰγαάεγο 

νονὶς ποπὶ 5οίμιπι θυαπισοίίιπι (Πγὶ σι, σὰ δἰΐαπι 

ἀπίηιας ποςίγας, ἡποπίαπι οἰιατι 5σἰπιὶ ποῦὶς [αοιὶ 

ἐξιῖς. Τίαιθ γοϑριοἰθηῖος δαὶ ΟΠ Ἰδίι πη, μῈΡ σἷὸ- 
Τί οϑᾶπη ᾿πηϊ τ ΠΟ Π 6 η} ̓ πίθ πα πλῖι5. ἀΠΐμηϊ ἀἰαογ ἃ-- 

ἴθπὶ; φοπϑίθγαπίθθ γ67Ὸ ϑαποίος, “ποσὰ 6715 

ΠοΡῚ ροιθυῖε, Θγ ἀἸαπλαν, τιῦ πᾶσ ΓΑ ΟΠ 6 ΔΙ ΟΥ Ο 65 

ἔλοιϊ., ομπο Ποιηΐϊηὶ πηαπεαΐιπι οἰἴγα πιο 4 ΠῚ 

ἃ. ΤΘΡΥΘΗΘΠΒΙΟΠΘ ΠῚ 5ΘΡ ΘΠ}115, ᾿ΠΟΥΘ Δ πη ΓΙ 

ἴῃ νἰτὰ πὶ Φο θυ ΠΔ ΠῚ, δὲ ροβϑι θα Π} 115. ΓΟΘΠΙΙΠῚ Οδ - 

Ἰοῦιιπι., ΦαΘπιΔπηο πὶ ᾿ΓΟΤηἶσ: νογὰχ Ποιηΐ- 

Πιι5, δὲ Ῥθῖι5 ποϑβίθι" {65115 ΟΠ ΓΙ ϑίμ5., ὉΠ ΘΠ 5 

Τ)6ὶ νινὶ ΕἸΠΠ5. 

οὐ] α δέ, χιια πῖοχ ξεχυΐίαν, αἀάϊία εβὲ οχ ΠΡ γὶς ἀὴ- 

{ἰαιιῖς. 

ον. 8. 35 
-- 3.0. 

Ῥεαὶ, 43. 

22. 

οαππ. 

23. 2΄. 

“οαπ. 15. 
τά. 

1. Τῆς. 2. 
8. 



δ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΚΌΜ 5. ΒΑΒΙΓῚ ΜΑΟΘΝΙ. 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

5415 σοπϑίας 1Π|6} ΟΡ Ἰ05, θα πὶ ΤἀΓγ ] Δ Π1, 4118. ΠΟΠΊΘΠ ΒΆ51ΠΠ1 ῬΡΘΘΘυἘ, τπασηὶ ΠΠ1π|5 ΥἹΠῚ ΠῸΠ 

6586 : “ποπἸδπὶ [ἀΠ͵Θ ἢ ΒΔ 511 ΠΟΠλΪΠ6 ᾿πϑὶ σ ἰτν, ᾿ρϑαπι Πἰο δἀθηήδπι {πι4] αν ηλιι5. ΤΠ] 6 πὶ ΒΆΒ51ΠΙ 
Ταταν απ ΟΧχ ΟΡ οΟ σΟΠν υβα ΠῚ. ΠΟ ἴρ50 ἴπ ἰοοοὺ γα] σα}  πηῖι5. ΠΟ Πι16 : 4185 ΟΠηηΪὰ οἱ ἀγα δὲ 
Τιατῖπα 6 εν ρ δ. Θρα  Πἰϑϑίπαϊ νἱγὶ Επι56 0} }} ΒΘπαι 0111 πγατι 11 ϑιιηλιι5. Π)6. πὰς ΒΆ51Πι Τ τοῖα 

Ῥᾶιοὶβ πη ῬΥΦΙ ΠΟ Π6 (ἰἸ55Θ ΓΘ ΠΊ115. 

ΓΠΙΤΌΒΠΟΙΑ 

5. ΒΑΒΘΙΠΠ ΑἸ ΕΧΑΝΡΘΒΙΝΑ. 

ἘΧ ΟΟΡΙΟΘΕ ΘᾺ ἘΟΟ- ΑΒΑΒΙΟΟ. 

Τῦοοϑι ποπη}}}}}. 

Οταίϊο υεἰὶ, 

ϑασογάος αἰοὶξ ςδογοίο : 

Τὸ σ]ον Ποαηλῖ5, ΟΡῚ ΓΘ χ δὲ ΤῸΧ οτηΠ τη}, οἱ ἀο- κα 

γαλητι5. 1Π0[{ἀ}}}}6 δὲ γϑ που Πα} ΠΟΘ {11}. 

ΟΒΡΙΟΘ 51 |ρῈ ιν ΠῸ5. δὲ ΠΠΙΒΘΡ 6 ΠΟΡΪ5, δὲ Πρ νὰ 

ΠῸΒ Ἀ]0 ΟΠ ΠῚ] 115 [ΘΠ ΠΟ Πθ115, {υΐα ἃ ἴδ Θδὲ απιχὶ- 

ΤΠ}, Θὲ ΡΡΟΙΘΟΙΙΟ : δα να [ας ΡΟρι απ. {ἀπ ΠῚ 

“ποθὴ. Δ]. Π51ν 511 ΡῈ. Βα Π σα πο (ΠΥ Ἴ51 τα], 

ῬῸν ἀπο οἱ οὐ ἀιι0 {101 ἀΘθοῖιν" σ]ονα, οἷο. 

Ογαῖῖο αἰΐα οα εἰϊνῖπα 71πισρία ἀροκίοἱϊ οἱ Γγαιῖς 
Τοηιϊτιὶ “ αοοὐὶϊ. 

Τοιι5, 4 ῬΥΟΡίον. πη] τὰ πὴ δὲ ἱπο νὰ ΡΠ ΘΠ 1] 6 ΠῚ 

πὰ} ΟΥ̓ ΠΟΙ ΠΘ5 ΟΑΡ] [6 11}, ΠῚ Ϊ51511 ἘΠ] ΘΟ ΠῚ 

ΕῚΠ τ λ {πππι} 1Π ΤΠ 111}. τι ΟΥ̓Θ ΠῚ ΘΡΡΑ αι Πα 1 

γϑαπιοονοῖ, ΠΘ γΘρ6]] 5. ΠῸ5 ᾿ΘΟσΆΙΓΟΓ 65, 48] οὔο- 

Αἴ τητι5. ΠῚ {πη πάτιη ἰος οἱ που 6 ἢ αΠΠ} 5. ΟΥὙ}Π- 

οἴπιην. ΝΟ ΘΠΪΠῚ 1Π {π|5{1{Π56 ΠΟΘΙ 5. ΟΠ θη 5 

51ΠῚ115,. 5041 Ἰῃ ΤΠ] ΒΟΓΙΟΟΥ ἴα (τὰ ΟΠ, ΠΡ} Πτ|Ὰ ΠῚ 

ΔΕ ΘΑ 

ΤΟΥ͂ ΑΓΙΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂. 

χαὶ προσχυνοῦμεν τὸ ἄῤδητον χαὶ σεύάσμιόν σου 
ὄνομα. ᾿Επίόλεψον ἐφ᾽ ἣ 

χαὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάντων πειρασμῶν, ὅτι παρὰ 

σοὺ βοήθεια χαὶ ἀντίληψις. Σῶσον τὸν λαόν σου. ὃν 

περιεποιήσω διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου, δι᾿ 
ὍΣ Στ α ς ΄ οὗ χαὶ μεθ᾽ οὗ σοι ἣ τιμή. 

Εὐχὴ ἄλλη τῆς θείας λειτουργίας τοῦ ἀποστόλου 

καὶ ἀδελφοθέου ᾿Ιαχώδου. 

«ιν 

ὋὉ Θεὸς ὁ διὰ πολλὴν χαὶ ἄφψατόν σου φιλανθρω- 

πίαν ἐξαποστείλας τὸν μονογενῇ σου ΥἹὸν εἰς τὸν 
3 ὲ 5 

χόσμον, ἵνα πεπλανημένον ἐπιστρέψη πρόδατον, 
ΕΣ πον τι τς ρος τ 

μη αποστραφὴς ἡμᾶς τοὺς ἀμαρτωλοὺς, εγχξείρουν- 

} ͵ κ᾿ , 

τάς σοι τὴν φούερὰν ταύτην χαὶ ἀναίμαχτον θυσίαν. 
Οὐ Η 5. τὰ ΕΣ . , ΝΣ ἣ ΠΕΣ 

ὖ γὰρ ἐπὶ ταῖς διχαιοσύναις ἡμῶν πεποιθότες 
τὴ ΑἿ 9, ἈΚ ΧΞΑῚ - ᾽7 - Φιϑ ὦ - ΓΦ.) ὯΝ " 

ἐσμὲν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἐλέει σοῦ τῷ ἀγαθῷ, δι᾿ οὗ τὸ 



ΤΌ ΟΪΑ 5. ΒΛΒΙ 

γένος ἡμῶν περιποιῇ. Ἱχετεύομεν τὴν σὴν ἀγαθό- 
τητα, χαὶ προσπίπτομέν σοι, ἵνα μὴ γένηται εἰς 

χατάχριμα τῷ λαῷ σου τὸ οἰκονομιηθὲν ἡμῖν τοῦτο 
Ὦ 

πρὸς σωτηρίαν μυστήριον, ἀλλ᾽ εἰς ἐξάλειψιν ἅμαρ- 
τιῶν, εἰς ἀνανέωσιν ψυχῶν χαὶ σωμάτων, εἰς εὖ- 

ἀρέστησιν σὴν, τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς, χαὶ τοῦ μονο- 
γενοῦς σου Υἱοῦ, χαὶ ἀγαθοῦ, χαὶ ζωοποιοῦ, χαὶ 

διμοουσίου σου Πνεύματος, νῦν χαὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς τοὺς 
" -Ὁ- ’ 5» ,ὔ 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Εὐχὴ περὶ τῆς εἰρήνης. 

Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ πάλιν παραχαλέσωμεν τὸν παντοχράτορα 
χαὶ ἐλεήμονα Θεὸν, τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου δὲ καὶ 
Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ 

δεόμεθα καὶ παραχαλοῦμέν σε, φιλάνθρωπε, ἀγαθὲ 
Κύριε. Μνήσθητι, Κύριε τῆς εἰρήνης, τῆς ἁγίας, 

͵ τῳ Β Ἐ: τπ ἢ 
μόνης, καθολικῆς καὶ ἀποστολιχῆῇς σου ᾿Εχχλησίας. 

- “Ὁ 67 

Προσεύχεσθε ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῆς ἁγίας, μόνης, “Δ, 
χτλ. 

Τῆς ἀπὸ περάτων τῆς οἰχουμένης, μέχρι τῶν 
περάτων αὐτῆς, χαὶ πάντων τῶν λαῶν, χαὶ πάν- 

τῶν τῶν ποιμνίων. Τὴν ἐξ οὐρανοῦ εἰρήνην βρά- 

ῥευσον ταῖς ἁπάντων ἡμῶν χαρδίαις" ἀλλὰ χαὶ τοῦ 
βίου τούτου εἰρήνην ἡμῖν δώρησαι. Τὸν βασιλέα, 

τὰ στρατιωτιχὰ τάγματα, τοὺς ἄρχοντας, βουλὰς, 
δήμους, γείτονας ἡμῶν, εἰσόδους καὶ ἐξόδους ἡμῶν, 
ἐν πάσῃ εἰρήνη χαταχόσμησον. Βασιλεὺς τῆς εἰρή- 

νης, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν" πάντα γὰρ ἀπέδω-- 

χας ἡμῖν. Κτῆσαι ἡμᾶς, ὦ Θεός - ἐχτός σου ἄλλον 

οὐχ οἴδαμεν" τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν, Δωοποίη- 
σον τὰς ἁπάντων ἡμῶν ψυχὰς, διὰ τοῦ ἁγίου σου 

Πνεύματος" χαὶ μὴ χατισχύσῃ θάνατος ἁμαρτίας 
χα’ ἡμῶν τῶν δούλων σου, μιηδὲ κατὰ παντὸς τοῦ 

Ρ 

λαοῦ σου. 

Εὐχὴ περὶ τοῦ Πάπα. 

Καὶ πάλιν παραχαλέσωμεν τὸν παντοχράτορα 
χαὶ ἐλεήμονα Θεὸν, τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ 

Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ 
δεόμεθα χαὶ παραχαλοῦμεέν σε, φιλάνηρωπε, ἀγαθὲ 

Κύριε. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἁγιωτάτου, καὶ μαχα- θ ἡσύητι, υριε, δὴ ᾽ [ 
, .» , .-» γσ. , , ριωτάτου ἀρχιερέως ἡμῶν ᾿Αδόα Δ΄. πάπα χαὶ 

᾿ τ λ ὁ) ΠῚ ἣ ᾿ ᾽ν ΤᾺ ἵν 

πατριάρχου τῆς μεγαλοπόλεως ᾿Αλεξανδρείας. Συν- 

{1 ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΝΑ,. 957 

δθΠιι8. ποία) (115. ΠΡ ΘΟ ηλι" οἱ γορα- 
1118. οἰ τατθ αὶ. {πὰ}, ῬΓΟΟ Ιλ 5116 ΘΟ ἈΠῚ 
16, πὶ ποη ἢ: ἴπ σοπ θη πα! ηθπὶ ΡΟρι]ο τὸ 
Ἰλος. ᾿πϑυϊὰτιπὶ ΠΟ] οἷ. ἃ δα] το. ΠΥ 5 ΘυΠὴὶ : 
506] 511 ἴῃ ΔΡοΙ ΠἸο ποτὶ ροοσαιονιπι, δαὶ γοπογὰ- 

(ἰο ΠῚ} ἃ ΠῚ Ια ΛΉ ΠῚ} ΘΓ ΘΟΡΡΟΥΙ ΠῚ, οἱ αὐ θοπορία- 
οἴταιμ τππιπ} Τ)οὶ οὐ Ῥαινῖϑ τ δὲ αιπϊροηῖ ΕἾΠῚ ταΐ : 
Βοπίαιιθ. δὲ νἱν! Ποαπ δ. οὐ ΘΟΠβ. 051 Π|14} 15. {ΠῚ 
ΒΡ ν τα5. {π,. Πα Π 0 Οἱ 56Π1}}6}", Οἱ ἴῃ δθροια βόθοιι- 

Ἰουιιπ). ΑἸθη. 

Οτγαιΐο ργὸ μάρο. 

Ῥαχ οὐμπίθυ5. 

ΤΙΘΥ τα ῬΥΘΟΘΠΊ1 ΟΠ ΠΙ ΡΟ ΘΠ ΘΠ] δὲ πηϊϑουΐοου- 

ἄδην ΤΠ οιηι, Ῥαίγομη Ομ πὶ, Ποὶ οἱ ϑαϊναῖουῖθ 

ΠΟΒΓῚ 1651 ΟΠ υ 511}, Ρ6 1. {16 ΠῈ ΟΡ ΒΘΟΡΔΠ}115 οἱ γῸ- 

ϑατητι5. [6, ἀπγατον ΠΟΠΊΪ Ππιη], θΟπ 8 Πομηΐπο. Δ|6- 

τηθηῖο, ΤΠ) Π}1Π6 8 οἶ5, δα Ποίδθ, τλΐτι5, (Δ ΠΟ] ῶ 

δὲ Αροβίο! σοῦ ἔπι ἘσοΙοβίς. 

Οταῖο ΡΓῸ Ῥᾷοθ ᾿Π115, ϑα ποία ΕΟ] δῖα, οἴο. 

Οιιδ οϑὲ ἃ Ππ|} 115. πι5ατι6. «ὦ πο5. οὐ] ἶβ, οη1- 
Πἰππ 416. ΟΡ ον ἢ}, δὲ ΟὨλ πὶ σγθριιη). Ρὰ- 

6611 {πιὸ 6 ο]ο0. δῖ ἱπηη}} {6 ΘΟ ]λ115. ΟΠ Π ΠῚ 

ποϑίγιιπι : 564 οἱ νἱΐω μι] 115. Ῥάσθιη. ΠΟ] ἷ5. οοπ- 
οο46. Ἀδροπι, ΠῊΠΠΠΓὰ 65. ΟΥ̓ Ϊ 65, ῬΥΙΠΟΙΡΟ5. νἱ- 
05, σΟΠ5118, Ρ]6 065, ψΊοῖΠῸ5. ΠΟΒΙΓΟΒ, ᾿ΠΟ Θ55115 

δὲ Ορνοθϑιιθ ΠΟΒΙΤΟΒ., ΟΠῚΠΐ ρᾶσ6. Θχοῦπᾶ. ΒΟΧ 

Ῥαοῖθ, Ῥᾶσοπι {ππᾶηὶ (ἃ ΠΟ]}}}5: οπηπΐα δηΐπι (6- 
ἀἰσεῖ πορῖβ. Ῥοβϑίθ πο5, Τοῖι5. : 4] ΡΟ τὸ 
ΑἸ πὶ ΠῸΠ ΠΟΥ ῚΠΊΠ5. : ΠΟΠΊΘΗ {10} ΡΡΟΙ] Δ Πλ115. 

γὶν᾿ σα, ΟΠ ΠΤ ΠῚ ΠΟΒΓΓΙ ΠῚ ἃ Π] Π]8 5. Ρ 61" ΚΡΙ Πα} 

{ὐπ δά ΠΟΙ ΠῚ; ΠΟ΄ι6. ῬυΘΟν θα. Δ ν 5115. ΠῸΒ 

ΒΟύνΟ5. {Π05., ΠΊΟΙ5. ᾿Θοσαῖ : ΠΟΘ ἁάνοιβιιβ 

ΟΥ̓ ΠΟΙ ῬΟΡα αι ηῚ {πῚ11}.. 

Οναίϊο ὑγγὸ Ῥαρα. 

Τλτιγϑιι5. ΘΕ Δ. ΤΟΘΟΠΊ5 ΟΠ. ΠΡΟ ἢ ΤΟ δὲ πΐἶ56- 

χἱσονάοιη Πϑιπι, Ῥαΐνομι ΠομΪ Πὶ, 1)οῖ δὲ δαί ναῖο- 

Υἷ5. ποϑινὶ 1ο5ιι ΟΠ ἰδεῖ, θοαὶ ΟΡΒΘΟν Δ Π15. δὲ 
γΌβΆΛητ5. ἴ67). ἀΠηαΙΟΥ Π ΟΠ Π111)}; Ῥοπὸ Ἰθοιηΐπο. 

Μοιθηῖο, Πθοιπΐπο, ϑαποιϊϑδί μι οὐ θα ἰβϑἰπιὶ 

Ῥοπεοῖσ. ποϑινὶ ΑΡΡα Ν. Ῥαρα δὲ Ῥαι αν αν 

πλασηδ5 1}}}}5 ΑἸοχαπγ], (Ομβουν 8 η5. σΟΠδουγὰ 
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δῖιπὶ ΠΟΡΐ5, ΡΘι ἅΠΠῸ5. ὨἸΆ]τῸ5 δὲ ΘΠ ΡΟ ἃ Ρϑοῖ- 

ἤοα, Ῥδυίδοιθ [απ σοπίθηι 60 41 11 ἃ [6 ΘΟΠΊΠ15- 

515 6ϑ ροῃῃῇοδει βᾶποίο, 5ΘΟΌ ΜΠ π1Π| ΒΔ ΠΟΙΔΙῺ δὲ 

Ῥδαίαπι ἵπατὴ νο]πιαίθπη, Γθοῖθ ΙΒ ΘΠ ΒΔ ΠΤΘΙῚ 

γ υθιι πὶ γε [α{|5, ραβοθΙ πη 116 ἴπ βαποῦξαίθ δὲ 
7.1 ῬΟΡ αι. ἔππ1Π} : ΟἸΙΠῚ Οὐ ΠΙθτ5. Οὐ ο- 

ἀοχὶς ἘΡίβοορὶθ, Ρυεβθντθυῖβ, ΠΙΔΘΟΠΪ5 ̓ ς ΟἸΠῚ 

Θπληὶ Ρ] τ Ἰπ6 σα ποία, 50}1π|5, Ὁ ΠΟ] σα δὲ 
ΑΡοβίο!ϊοβθ {πὲ ἘοΙοϑίδθ τ Ῥᾶθθ ΠῚ. δὲ 5 ΠΙὰ 16 ΠῚ 

ἔρϑὶβ δὲ ποθὶβ θθηϊσηθ οΟποθήθηϑβ, αἴθ 5. ΟΠΊη1- 

Ριι5. Ῥυθοοβ δια πὶ ΠΠ]Πουιι πιὰ5 ΓΔοῖτιπῈ ρ.Ὸ ΠΟ} Ϊ5 

ΑΡΡΕΝΌΙΧΝ ΟΡΙΚΌΝ 

δἰ ΡΓῸ οἱππὶ ρόριο τ, ΠΟΒΉ 116 ΡΓῸ ᾿ρ515, ϑβοῖ θ8 

5ΠΡ 6} οοἸθϑῖθ δὲ θοπθάϊοία τι ἃ] τὰν 6 τυ}, ἸῺ οὐο 

ΤΠ δι ν 115. ΟΠ ΠΘηῚ «αϊ ἀθπὶ ἸΠἸ ΠῚ ΟῚ.) ᾿ρ 5115 

νἸΒΙ Π]6 πὶ ἀαΐ ᾿πν ]51} 116}, ΘΟ ΟΡ δὲ 50} 166 510 

ΡΘΆΠ)ιι5. 6]15. νϑιοοῖτον τ ἰρϑιιπὶ νΘΙῸ ἴπ βαποῖα 

Ἐροϊθβία ἰππὰ πη Ρᾶ06 δὲ Πυβε1α σΟηβουνὰ. 

Οταίϊο ργὸ σοπιστεβαίϊοπο. 

Βυλβιι5. ἸΠ  ΟΟΘἤλ115. ΟἸ ΠΙΡΟΙΘΠΓΘ ΠῚ. δὲ Π} 56 }}-- 

οογάοπιη Ῥθιμ, ΡῬαϊγοπὶ Πομηὶ Ποὶ εἰ ϑαϊνα- 

ἴοΥ5. ΠΟΒΙΡῚ 1651 ΟΠΥΙδιῖ 006} 16 ΠῚ ΟΥ̓ΔΠΊΙΙ5. «ον 
71) δε5ὶ τιὲ υἱάδιιτ [οἱτιπι. ἘδοΙΘητθ5. να πτα θη 

[πᾶ Π} 58 ΠΟΙᾺ ΠῚ, ΡῸ] σΡ ΓΔ ΠῚ ΘΕ ΙΒ ΓΟΠ65. οἱ 

Ἰνδ ΠΙσ Πα [6 ΠῚ} ἘΠΊ Σ ΘΠ ἘΠῚ τα], ΡῈῚ {τι 6 ΠῚ δὲ οἰπ 
40, εἰο. 

Ῥορτεῖτις ἀϊοῖξ : ΟΥθ 0 ἴῃ ππιιη Τ)διιμι. 

Οταιῖῖο οδοιϊ ραοὶς δ. δα»ὶ 

Ῥὰχ οἵηπίθιι5. 

Τομιῖηθ Πθιι5, {1 οὐ Θαβεὶ πὸ5 οἱ δ άτιν βεὶ ἴῃ 
νἸτδη ἰδία η], 41] ΠΟ Π5 ΡΑ5τ] ΠΟΪ5 νἱαβ δὰ 58- 
Ἰπτθηι; 411 ἰανο τι15. 65. ΠΟ 5. ΘΟ Θϑιϊ} τηγϑίθ- 

ΤΙΟνα ἢ ΓΘν ΘΙ ΟΠ ΘΠ : ἔπ 65 41 σΟΠβΕϊ 5 ὲϊ ΠῸ5 
αἀ Ποὺ πη] ηἸβίθυ τι πὶ ἰπ ρμο  Θδίαιθ ΒΡ τπ5. ταὶ σὰ π- 
οἵα. Ρ]ασθαῖ 0], Το πλΐπ6, ἤθυὶ πὸβ πη ἰσίτος Νὸ- 

Υἱ ἴὰ] Τοβία θη ; δάμη] β γα ΤΟ 65. ΘᾺ ΠΟΙΟῚ ΠῚ 

[ΠΟΥ ΠῚ ΠΥ 5ΓΘΡΙΟΡΊΙ.. τὰ ἀἰσηὶ ΘΠ οἰ αμλι" ΟΕ ΓΘ 
ἘΠῚ ἀοπὰ δὲ βου" Ποἷὰ θ1Ὸ ρϑοσαιῖ5 πΠοβίνβ, οἱ Ρο- 

ῬᾺΠ ταὶ Ἰρηον απ 15. τ ὰ πο ἷβ τ  εἰὰπὶ Οπιπὶ 
{πο 6 εἴ ΘΟΠβΟΙ ΘΠ ἃ ΡῈ}, Οἰ ΓΟ Γ Πηι5 ΕΠ Ὶ 5 ρὶνὶ-- 

τππ4}6 Ποο δὲ ᾿που ΘῈ [Ὁ ΠῚ 58 ΟΥ ἸΠοῖπι : αι 5ιι- 

5ΟΙΡΊΘ ΙΒ. ΘῈ ΘΙ ΔΙ ΓΛ. {111} 58 ΠΟΙ ΠῚ, 5 ρο οα]6- 
5[6 δἵ βρινιπᾺ}6.. 1π ΘΟ ΘῺῚ διιαν τα {15.. ΠΉΪΓΓ6 1Π- 

νἸσΘα ΠΟΡῚ5. σαντα ηι δα ποιὶ τὰϊ ΒΡ γ τπι5. 11, ὁ 

Ἰγδι15. ἀϑθ]0 6 ΒῈΡΟΙ ΠΟ5, ΘῈ ᾿πίμπουθ γα ΠΟ Π ΑΙ ΗῚ 

5. ΒΆΘΙΓΠΙΙ ΜΔΛΟΝΙ-. 

Ὁ τηρήσων συντήρησον ἡμῖν αὐτὸν ἔτεσι πολλοῖς, χαὶ 

χρόνοις εἰρηνιχοῖς, ἐχτελοῦντα αὐτὸν τὴν ὑπὸ σοῦ 
Α ᾽ τὸ 
ἐμπεπιστευμένην αὐτῷ ἁγίαν ἀρχιερωσύνην, χατὰ 
Ἂν ᾿ ς - 

τὸ ἅγιον χαὶ μαχάριόν σου θέλημα - ὀρθοτομοῦντα 
άτον ΟΣ ΔΗ , ᾿ ᾿ ; 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, χαὶ ποιμαίνοντα τὸν λαύν ΄ 
σου ἐν δσιότητι καὶ διχαιοσύνη " σὺν πᾶσιν ὀρθοδό-- 
μ Σ ᾿ 
ξοις ἐπισχόποις, πρεσδυτέροις, διαχόνοις, σὺν παν- 

τὶ τῷ πληρώματι τῆς ἁγίας, καὶ μόνης, καθολικῆς 
ΑΝ γ9 Ξὰ ᾽ ῃ ΕΎΡ δ εἴν 

χαὶ ἀποστολιχῆς σου ᾿Ἐχχλησίας - εἰρήνην χαὶ ὑγί- 

ειὰν αὐτοῖς τε χαὶ ἡμῖν χαριζόμενος ἐκ πασῶν τῶν 
ΕΟ τὸ 5, ΜΆ! τ σῷ ἃ “- δ τὰ 

ἃς ὃξ εὐγχᾶς αὐτῶν, ἃς ποιοῦνται ὕπερ 
᾿ Ἁ -Ὁ “ , - 

ν, καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, χαὶ ἡμεῖς 
Ἔα Ρ ἀ τσ τς Ἐπ τσος ἘΡΕσ  ότες ὦν ΠΥ Ὴ 
ὕπερ αὐτῶν, πρόσδεξαι ἐπὶ τὸ οὐράνιον χαὶ εὐλο- 

τ πσρδνν ὩΣ ἐπε ΤΡΣ ΥΘΕΣ ἘΝ ἘΞ ΉΣ 
μὲν ἐχθρὸν αὐτοῦ ὁρατὸν ἢ ἀόρατον σύντριψον 

Σ τῆν, τ ΕΣ 
χαὶ χαθυπόταξον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τάχει" 

Βτν Δ 5 ΩΣ ἘΞ , 381) ΄, 2 σὴ [4 Α 

αὐτὸν δὲ ἐν τῇ ἁγία σου ᾿Εχχλησίᾳ ἐν εἰρήνη χαὶ 
, αν πον, 

δικαιοσύνη διαφύλαξον. 

Εὐχὴ περὶ τῆς ἐπισυναγωγῆς. 

Καὶ πάλιν παραχαλέσωμεν τὸν παντοχρατορα 

χαὶ ἐλεήμονα Θεὸν, τὸν Πατέρα Κυρίου δὲ καὶ Θεοῦ 

ὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ δεόμεθα 
κεν ενκνννν τὰς τὸ θέλημά σου τὸ ἅγιον" χάριτι 

χαὶ οἰχτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς σου 

Υἱοῦ, δι’ οὗ, καὶ μεθ᾽ οὗ, χτλ. 

Ὃ λαὸς λέγει" Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν. 

Εὐχὴ ἀσπασμοῦ τοῦ ἁγίου Βασιλείου. 

Εἰρήνη πᾶσιν. 

σ᾿, δ ὩΣ -Ὁ Κύριε ὃ Θεὸς, ὃ χτίσας ἡμᾶς χαὶ ἀγαγὼν εἰς τὴν 
Η ; : - 

ζωὴν ταύτην, ὁ ὑποδείξας ἡμῖν δδοὺς εἰς σωτηρίαν " 
δ ἘΜΡῪΣ Ξ 

ὃ χαρισάμενος ἡμῖν οὐρανίων μυστηρίων ἀποχάλυ- 
Ὁ Ἀν τὸ ; τς ρος ἀν τς ; ; 

Ψψιν᾽ σὺ εἰ ὃ θέμενος ἡμᾶς εἰς τὴν διαχονίαν ταύ- 
Ὁ , --- ; “Ὁ Γ τὴν, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματός σου τοῦ ἁγίου: 

τ ἘΝ ἘΘΈΡΙΝΝΣ ΕΞ ἀν οῖν 
Εὐδόκησον δὴ, Κύριε, τοῦ γενέσθαι ἡμᾶς διακόνους 
Ξ' μὲ ε ν 

τῆς χαινῆς σου Διαθήχης:λειτουργοὺς τῶν ἁγίων σου 
6τ6 , . ν τὰ 
Ἃ μυστηρίων, ἵνα ἄξιοι γενώμεθα τοῦ προσφέρειν σοι 

δῶρά τε χαὶ θυσίας, ὅπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων, 
ἊΝ -Ὁ- - -Ὁ Ε , ΣΑΣ ς - λἰ 

χαὶ τῶν τοῦ λαοῦ σου ἀγνοημάτων. Καὶ δὸς ἡμῖν μετὰ 
ν ᾿ τ" 

παντὸς φόδου χαὶ συνειδήσεως χαθαρᾶς προσχομίσα!: 
᾿ Α - 

σοιτὴν πνευματιχὴν ταύτην χαὶ ἀναίμαχτον θυσίαν, 

ἣν προσδεξάμενος εἰς τὸ ἅγιον χαὶ ὑπερουράνιον χαὶ 
: ὅ πΑνς ἀν αδας ἀρ 

νοερόν σου θυσιαστήριον εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, ἄντι- 

χατάπεμψον ἥμῖν τὴν χάριν τοῦ ἁγίου σου Πνεύ- 

ματος. Ναὶ, ὦ Θεὸς, πὶ [τῳ 3.9 ἐπίῤλεψον ἐφ᾽ ἣ μᾶς, .) 



ΤΌΝ ΟΙᾺ 5, 

που ον Ὁ ᾿ δεν ν 
ὃὲ ἐπὶ τὴν λογικὴν λατρείαν ἡμῶν ταύτην, χαὶ 

5 Ξ ΠΕ 
πρόσδεξαι αὐτὴν, ὡς προσεδέξω ἐκ 

ἀποστόλων τὴν ἀληθινὴν ταύτην λατρείαν. Οὕτως 

καὶ ἐχ τῶν χειρῶν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν πρόσδεξα!ι 
, - -“- "» - 

τὰ προχείμενα δῶρα ταῦτα ἐν τῇ χρηστότητί σου, 
Κύριε, καὶ δὸς γενέσθα: εὐπρόσδεχτα, ἡγιασμένα 
2 ῃ , ς ,ὕ " 2 " - .« Ῥω ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, εἰς ἐξιλασμὸν τῶν ἡμετέρων 

τῶν ἁγίων σου 

πλημμελημάτων, χαὶ τῶν τοῦ λαοῦ σου ἀγνοημά- 
των, χαὶ εἰς ἀνάπαυσιν προχοιμηθέντων ψυχῶν. 

ἵνα χαὶ ἡμεῖς οἵ ταπεινοὶ, καὶ ἁμαρτωλοὶ, χαὶ ἀνά- 

ξιοι δοῦλοί σου,καταξιωθέντες ἀμιέυπτως λειτουργεῖν 
τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ, λάδωμεν τὸν μισθὸν τῶν 
πιστῶν χαὶ φρονίμων οἰκονόμων, χαὶ εὕρωμεν χάριν 
χαὶ ἔλεος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ τῆς ἀνταπόδοσεώς 

σου τῆς δικαίας καὶ ἀγαθῆς. Καὶ τὰ νῦν, δὸς ἣμῖν 
τὴς εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ᾽ χαὶ τὴν 

σὴν ἀγάπην δώρησαι ἡμῖν, Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, εἰς 

φιλαδελφίαν ἀνυπόχριτον, ἐκ καθαρᾶς χαρδίας ἀλ- 

λήλους ἀγαπήσασθαι ἐχτενῶς. Χάρισαι παντὸς ἀπο- 

χάθαρον [519] μολύσματος, παντὸς δόλου, καὶ πά - 
σῆς χαχίας, καὶ πανουργίας, χαὶ τῆς θανατηφόρου 
μνησιχαχίας, χαὶ χαταξίωσον ἡμᾶς πάντας, Δέ- 

σποτα, ἀσπάσασθαι ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ, 

εἰς τὸ μετασχεῖν ἀχαταχρίτως τῆς ἀθανάτου χαὶ 
ἐπουρανίου σου δωρεᾶς, διὰ τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ μο- 
νογενοῦς σου ΥἹοῦ, μεθ᾽ οὗ εὐλογητὸς εἶ, χαὶ δεδο- 
ξασμένος σὺν πᾶσιν ἁγίοις. 

Εὐχὴ ἄλλη ἀσπασμοῦ. 

Ὁ Θεὸς ὃ μέγας, ὃ αἰώνιος, ὃ χτίσας ἐν ἀφθαρσίᾳ 

τὸν ἄνθρωπον, χαὶ τὸν εἰσελθόντα φθόνῳ τοῦ δια- ρώπον, φόνῳ 
, »" κω "Ὁ" 

βόλου θάνατον εἷς τὸν κόσμον διὰ τῆς ζωοποιοῦ πα- 
ρουσίας τοῦ μονογενοῦς σου ΥἹοῦ χαθελὼν, χαὶ τῆς 

οὐρανόθεν εἰρήνης ἐυ πλήσας τὴν γῆν, ἣ αἱ τῶν ἀγ- τ ρήνης εἰ ἣ »Ἶ Υ 

ἔλων ἐδόξασάν σε στρατιαὶ λέγουσαι, Δόξα ἐν ὑψί- Υ θ Ὑ ᾽ : 
- Ν ΕὙΒΒῚ -Ὁ΄ -ἢ , 2 , , “ 

στοις Θεῷ, χαὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὖ- ς ἢ Ἷ Ἵ» 

δοχία " εὐδοχία τῆς σῆς εἰρήνης ἔμπλησον τὰς χαο- ᾿ ῃ ᾿ ιν ῃ 

δίας ἡμῶν. Χάρισαι παντὸς ἀποχάθαρων [ 516 ς ἡμὺ 
: 

μολύσυατος, παντὸς δόλου, χαὶ πάσης χαχίας, χαὶ 

τῆς θανατηφύρου μνησιχαχίας, χαὶ καταξίωσον 

ἡμᾶς ἀσπάσασθαι ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ εἰς 

τὸ μετασχεῖν ἀκαταχρίτως τῆς ἀθανάτου χαὶ ἐπου- 

ανίου σου δωρεᾶς, ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ τῷ Κυρίῳ θ ᾽ Ἴ ᾿ υ Ἶ 

ἡμῶν, δι᾿ οὗ χαὶ μεθ᾽ οὗ σοι δόξα καὶ τιμή" κτλ. 

ΒΆΒΊΌΙΙ ΑΙΕΧΑΝΌΚΙΝΑ. η522Ω 

᾿μειηος Ου] ταιπὶ ΠΟΒΕΓΙΠῚ, δὲ δυιβοῖρο {ΠΠππ : ἴοι 
5050  θ δεῖ διιμγἰθ πὶ. ἃ} ϑαποι 5 ΑρΟβίο 5. τυΐϑ, 
οὐαί πὶ πο νόγαηι. [τὰ οἱ ὁχ τη ηΐ 5. ποϑίγ5, 

(4ιιαπην 15) ρϑοσαϊογιι ἢ}, διιβοῖρο ργοροβίία ἄοπα 

ἰδία, βϑι" θοπίζαίθιι πᾶ πη, Το πλἶπ ; οἵ ἐοηοοίο, 

ἀξ ἀσοθρίαᾳ ΠἸἀπὲ, δα ποι ΠἸσαῖα ρον ϑρί γί τι 58Π-- 

οἴπιτη, δαὶ ὀχ ρἰατοπϑι ἀο] οἴου ΠΏ ΠΟΘΓΓΟΤ πὶ, οἵ 

ΡΟΡῺΪΠΙ εὐ ἱαπογαπεϊαάγιιηι, οἱ δὰ γοηυΐθπι ἀπ πια- 
ΧᾺ ΠῚ} ΘΟΥῚΠῚ (πὶ ΘΙ Θνιιπ , τὰς εἴα πὸ5. Πα] }}65, 

Ρθοσαῖοιο5, οἵ ἱπάϊβηὶ βουνὶ τὶ, ἀἰσηὶ οὔδει 1η-- 
σα!ραῖθ τ  πἰϑίγαπ αἰ ἀεὶ αἰταγὸ δα ποία [απ πη, ἃ 0 - 

οἱ ρίδηνιιβ. πιθυοθάθπι 6]... οὐ. γι θπείτιηι 

ὉΘΟΟΠΟΠΊΟΙῚΙΠ1, Θὲ ΤΠ ΘΠΪΆΠΊ1|5 σα Τὰ ΠῈ Θὲ Π]56}1-- 

σου ϊαπι ἴπ αἴθ εἰπηθη α σιν νυ Π]5. ἔππε0 Τπι5ἴα» 
δὲ βΡοπε. Ναιης διιῖθπι αὶ ΠΟ Ρ5. ράσθηι πὶ Ομ ΐ-- 

θιι5, οἵ οππηὶΐ πηοίο ; δὲ σαν ϊθ πὶ τα πὶ οσοπορίο 

πορὶβ, Πθοπιῖπο Ποῖι5 ποϑβίθν, δ [Γαίου πιιπὶ ἀπ)0- 

ΤῸΠῚ ΠΘΩΙ6. 5᾽ πηι] ἔα 1}, 4110 ῬΟΒΒΙΠ115. ΘΧ ΡΕ]Ὸ 
σορ δ πΠῸ5 ἰηνίοθιι νοΠθπη θη θυ ἀΠ σοῦ. ὈΙσΠΑΓΟ 
πη παν ΠῸ9 ἃ “Ομ ηΐ ἱπ 4 πα πηθηἴο, ἃ} Οπιηὶ 

ἄο]ο, οπηηὶ πιὰ ]ο, δὲ νθυϑα τα, ΘῈ πο ἘΠ ογὰ ἰπ]- 

ΤΑ Λα ΠῚ ΤΘΟΟΥ ἈΠ ῸΠ6 : ΠΟΒΉ16 ἴας ἀἶσπΟ5 ΟΠ Π65, 

Τοπιΐπο, ϑαϊαΐαῃα] ᾿πνίσθπι ἴπ οβοι]ο βαποῖο, τ 

ἃ σοΠ θη Πα 006 ἱμη Πλ11Π 655, ρα ΓΕ ΪΟἾ Ρ65 5[Π|115 1π|- 

πηοΥ ἴα}15 δὲ σα ρου ο 65115 ἀοπὶ τὶ, ΡΘΥ Πιἰβθγαιίο- 

Π65. ππσϑηῖὶ ΕἾΠΠ ταϊ, ΡῈ Ρ {πιο πὶ θοπράϊοιιι5 65, 
οἱ σ᾽ ον Π οαἴτι5 οἴλπὶ ΟΠ 115 ΘᾺ ΠΟΙ5, δἰ, 

Ογαιῖο αἰΐαᾳ οϑοιιϊὶ ρμαοῖς. 

Τοῖι5, 411 65 ΠΑΡ ΠΙΙ5. Θὲ ΦΟΙΘΥ ΠΝ : {1 ΟΥ̓ ΘαϑεΪ 

ΠΟΙ ΠΟΙ τι ΠΟΟΥ Πρ ΟΠ 6, δὲ που θ} ἥτις ΡΟΝ 
Ἰην] ἀἴαπη ἀἸά 1 ἱπέγάνθγαϊ 1Πς ΠΗ Πα 1}... Ρ 6} 

νἰν σα πὴ Ρ ΘοΘΘ ἢ ἰα ΠῚ τη σΘηἾ 1 ΕἾΠΙ τὶ ἀδϑῖνιι- 
χίδιῖ τ αὶ ρᾷσο ΘΟ ἴτιι5. ἐδ πἶδδα του ΓὰπῚ. ἰΠ}0]6-- 
νἱϑεῖ, ΡΙΟΡίο {πᾶπὶ ἴ6 ΑΠσοίουιι. ΘΧΘΓΟΪ ἔι5 
ΘἹον οανογαπιὶ ἀϊοθηῖθθ, ΟἸουῖα ἴπ Θχοοϊσὶα Προ, 

οἵ ἴῃ ἴθυγα ρᾶχ, ἵπ Ομ  ΠΙθτι5. θοπα νο] πη τα ᾿ 
Ροπα {ΠΠπ γοϊειπίατθ Ῥαο 5 ἴπ26, ἱπηρ]6 σογάᾳ πο- 

βίγα, Πίσπανθ τη πίαγο ΠῸ5. ἃ} Οπηηὶ ἱπηϊῖπα- 
πηθηΐο, ἃ οπηπὶ πηαΐϊοὸ δὲ νογϑυτία, δὲ του ΠΟΤ 

᾿π]νίασιι πὶ τοοογαιοπθ  ποβάιιθ ἴᾷς αἶσπος 
δα πα πάϊ ἰηνίσθηι ἵπ Οϑοιΐο βαποῖο, τι οοη-- 

ἀἰδιμη παι θ᾽ [π ΠῚ} Π 65, ΡΑΓΕΙΟἾ ΡῈ 5 51 Π}115. ἱΠη ΠΊΟΥ"- 
τα] 5 δὲ οὐ θϑιὶς ἀοηὶ τὰ], ἴῃ ΟΠ τἰδίο 1651 Ἰθουηΐπὸ 

Ποϑίγο, Ρ61 “16 Π), δὲ οὐ πῈ 410 {Π0Ὶ σ]ουία οἱ Ἰνο- 
ΠΟΙ; οἴο. 
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ΑἽ1α Οταίῖο οϑοιὶ μαοῖς. 

Οἰηποῖὴ. δι ρογαϊ νἱπὶ γΔΠΟΠΪ5, δὲ [Πι6 ΘΟ τι5 

᾿πηα σ᾽ ΠΑ. ΟΠ ΘΠ, (Ὁ ΠΟΥ ΠῚ {ΠΟΥ}, οι] Π6, πηὰ- 

δαϊΠοοπεῖα. Οὐδ ΘΠ μι ἃ 51 ΘΠ 115. δὲ Ρυιάθη- 
{Ποτι5 ἀρϑοοπα  ἀθυὰβ, Θὰ βάν ν 115 ΠΟ15. γΘυ δε. 

Ῥτορ]δία διϊαπι δὲς γοβῸ5. ΟΠ ΡΙΘΠῖο5 Θὰ ν]άοο, 
πο ν]  ϑυιιηΐ, 4185 Δ πη] δι ΡΓ6, δὲ Ρ6 Θὰ 58Π- 

ΟΠ Ποανὶ ἀθαἸ5εῖ πο} 5. ῬΘορλΓον ιι5. {ΠΠΊΡ 6 ΠῚ 

5. 

ΕἸΠῚ ταὶ ἀἰβρθηβαιοπθπι ΠΟ 15 ΘΧ ἈΠ ]511, οἱ Πιι- 577 

75. 58 νυ ΠΟ} πηγϑίασοσίαπι, π᾿ {ἃ ΠῸΠ ἰ66Ὰ}15 
5 ΠσἾ5,, ΠΟ ΔΓ ΠΪ5. Ππ|5{ΠΠ 0110, 566 ἀρπιι5 5Ρ1-- 
ΥἸτι18}15. οί, ϑ᾽ δά τπ5 ΦπΟ116. Βρ᾿Ρ τπ14}15. δὲ ᾿ποου- 
Ῥογοιι5. Ηος ἰσίζυν βου Ποῖμτη. Ε01 Οἰοιοπίοβ, 
Ροιίμηιι5. ἃ 16, διπαῖου ΠΟΙ Ϊ Πα}, ΡῈ Πα ΠοΒιἃ 
14} αν, Οἵ ἃ]0 Οπη πὶ Π]5110Π6 ΤΠ ΓΘΡῚΔ}1 ΠῚ ΘΠ 6} ΠΟ- 

ϑδίναι Πθονα. ΜΈΓ ΠΟ 5 Τα ν σθ πὶ σρὰ τ] 58 ΠΟΙ 
τὶ ϑρίν τ... δὲ πῸ5. ἀἴρηοβ. ἴα. δα] τα πα ΐ 1η- 
ψίσθηὶ ἴῃς ΟΒΟΠ]0 βαηοίο, ἃ ὁΟΠ πη ΠᾺ ΓΟ Π 5 

Ἰπλλ 1165, ρΑΡ ΤΟΙ 065 5111115 1 Ὠ]ΟΡ Δ }15 δὲ οο 6ϑεῖβ 
ἀοηὶ ταὶ, ἴῃ. Ομεῖϑῖο 66ϑι ΠΟμλΪπῸ ΠΟΒΙΤῸ, ΡῸΡ 

“οι, εἴο. 

Ταίτιν οδοιτη ραοῖς. 

7ιὶκαοοτπιις αἰοῖε : ϑἴθγηιιϑ ἀδθοθηῖθι. 

ϑαοογάος αἰία σοος : Τ)οιΏΪπιι5. 511 σαπὶ νΟθὶ5 

ΟΠ ΠΡ ιι5. ἣ 

Ῥοριῖες : Ἐὺτ σαπὶ βρινῖτα πο. 

ϑαςσογάος : ϑαύϑιιπ Πα θθαμηπ5 σον, 

Ῥοριεῖιις : ἘΠ Θηλτι5 ἃ 1) Πιιηη. 

ϑαοογίος : ἀγαιῖαβ Ἀϑδπητ5 Π)οιηΪη0. 

Ῥορτεζιις : ΛΘ Πιη1 δὲ Τυι|5 πη 651. 

ϑαοογάος : Ὀϊσπιιμι δὲ ἤαδιιπι : αἴ σπιιμ οἱ Ἵι-- 

5ἴ1|η} : γ ΘΓ ἀἸσπιιπὶ 68. δὲ ψπβίιιη. 

7Ταἰἰην ον ]αϊϊοτιῖς. 

Τ)ουἶπ6 411 65, Ποῖ15 ν θυ τα 115, Θαϑἰϑῖθπϑ ἃΠἴΘ 

ΒΟ] Οἱ ΓΟΘΠΔΠ5 1Π 5δθοι]α : (|| 1η ΘΧΟΕΪΚ515 

Πα Ι [5 1π δου τι), οἵ Πα! 1]1ὰ γϑϑρίοἷβ τ {πὶ [6- 

οἶδιϊ σα τιπ|, δὲ ΟΡ ΠῚ, Θὲ ΠΡ, ἀπὸ Ομ Πἰὰ 

{π|85 ἴπ οἷβ. 5η} : Ῥαῖον ΤΟΙ Π)6ὶ δὲ ϑαϊναῖο- 

Ε5. ΠΟΘΕῚῚ 965ι ΟΠ} 1511, ρ6 ΦΌΘηι ΟὨληΐὰ [ΘΟ 5], 
ὙἸῚ 1Π|ὰ δὲ Τα ν 51: 1Π1ὰ : 4 56 465. 5.06} {ΠΡΌ ΠῚ] 

Ρ 

ΒΑΒΙΜΙῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

Εὐχὴ ἄλλη τοῦ ἀσπασμοῦ. 

Πᾷσαν ὑπερεχχύπτει τοῦ λόγου δύναμιν, χαὶ νοῦ 

φαντασίαν, ἣ τῶν σῶν δωρεῶν, ὦ Δέσποτα, φιλοτι- 

μία. Ἃ γὰρ ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν ἀπέχρυψας, 

αὐτὰ τοῖς νηπίοις ἡῖν ἀπεχάλυψας. Καὶ οἱ προ-- 

φῆται χαὶ βασιλεῖς ἐπιθυμήσαντες ἰδεῖν, οὐχ ἕω- 

ράχασιν αὐτὰ, [510] διαχονεῖν, καὶ τούτοις ἁγιάζε-- 

σθαι, τοῖς ἁμαρτωλοῖς ὑμῖν ἐδωρήσω. Ποῦ μονογε- 

γοῦς σου Υἱοῦ παρέστησας ἡμῖν τὴν οἰχονομίαν, 
χαὶ τῆς θυσίας ταύτης τὴν μυσταγωγίαν, χαθ᾽ ἣν 

οὐ νομιχὸν αἷμα, οὗ σαρχὸς δικαίωμα, ἀλλὰ πνευ- 

ματιχὸν μέν ἐστι τὸ πρόδατον., ἡ μάχαιρα δὲ λογι- 

χή τε χαὶ ἀσώματος. 'Γαύτην οὖν σοι προχομίζοντες 
ἢ , [δ 

τὴν θυσίαν, αἰτοῦμέν σε, φιλάνθρωπε, χαθάρισον 
- να Η )Ὰ " , ἘΝ ΣΝ [9 τ’ ν 
Ἥμων τὰ χειλὴ, χαι πᾶσης ὑλιχῆς ἐπιμιξίας τον 

νοῦν ἡμῶν ἐλευθέ Ἂ ἄπεμιψον ἡμῖν τὴ οὖν ἡμῶν ἐλευθέρωσον. ᾿Αντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν 
᾿ ᾿ ΞΗ 

άριν τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος, καὶ χαταξίωσον 
ἘΡΒΕ, ἂς ΠΥ ΣΈΚΒΕΣ ΝΣ ΟΕΕ ΔΩ ΕΚ, οἱ Ὁ ἡυᾶς ἀσπάσασθαι ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ, εἰς 

ν Ὰ 1 
τὸ μετασχεῖν ἀχαταχρίτως τῆς ἀθανάτου χαὶ ἐπου- 

ρανίου σου δωρεᾶς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ 
τ δε γετς 
ἡμῶν, δι οὗ " χτλ. 

Ἐκ σὴ - ᾿ 
Καὶ γίνεται ὃ ἀσπασμός. 

- τ τ ταν 
Ὁ διάκονος λέγει - Στῶμεν χαλῶς. 

Ὃ ἱερεὺς ἐχφωνήσει - Ὃ Κύριος μετὰ πάντων 
« “ὦ 
νων, 

Ὁ λαοὺς λέγει" ΚΚαὶ μετ 
ἐξ ; 

μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει" Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 

Ξ ν ᾿ τς 
Ὁ λαὺς λέγει" Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. 

ς ον 3 Ἐγας 
Ὁ ἱερεὺς λέγει: ᾿ὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. 

Ὁ λαὸς λέγει - Ἄξιον χαὶ δίκαιον. 

: ᾿ ΩΣ ᾿ 
Ὁ ἱερεὺς λέγει: Ἄξιον χαὶ δίχαιον, ἄξιον χαὶ 

ἐν ΣΡ ΤΥ ΕΣ, Ρυ Τα ἯΑΕ; 
δίχαιον, ἀληθῶς ἀξιόν ἐστι χαὶ δίκαιον. 

Ἄ ᾿ Ἁ πσλ -ω 

ρχὴ τῆς προσχοιμιοῆς. 

Ὃ ὧν Δέσποτα Κύριε, ὃ Θεὸς τῆς ἀληθείας, ὃ 

ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων, χαὶ βασιλεύων εἰς τοὺς 

αἰῶνας ὃ ἐν ὑψηλοῖς χατοιχῶν εἰς τὸν αἰῶνα, χαὶ 

τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν" ὃ ποιήσας οὐρανὸν χαὶ τὴν γὴν 

χαὶ τὴν θάλασσσαν, χαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς " ὃ Πα- 

τὴρ τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν ἢ 
᾿ ων πο ρος -ὦ ΞΑῚ ΓΛΕΣ 2 ῃ ἢ 
[ησοὺ Χριστοῦ, δι’ οὗ τὰ πᾶντα ἐποιησας, τὰ τε 
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ὁρατὰ χαὶ τὰ ἀόρατα ὃ χαθήμενος ἐπὶ θρόνου τῆς 

ἁγίας δόξης τῆς βασιλείας σου " ὃ παρὰ πάσης ἁγίας Ὁ 
, Ἷ 

δυνάμεως προσχυνούμενος. 

᾿ 

Ὁ διάχονος λέγει " Οἱ καθήμενοι ἀναστῆτε. 
[ 

Ὁ ἱερεύς: Ὃ παραστήχουσιν ἄγγελοι χαὶ ἀρ- 

χάγγελοι, ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι, θρόνοι, χυριότητες 
καὶ δυνάμεις. 

Ὁ διάχονος λέγει" Εἰς ἀνατολὰς βλέπετε. 

οἱ παρίστανται χύχλῳ σου, τὰ πολυόμματα Χε- 
ρουδὶμ,, καὶ τὰ ἐξ ξαππτέρυγα Σεραφὶμ, 
ὑμνοῦντα, καὶ βοῶντα χαὶ λέγοντα. 

διὰ παντὸς 

Ὁ διάκονος λέγει " Προσ,ῶμεν. 

Ὁ λαὸς λέγει" Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σα- Εὶ 

ῥαώθ. 

Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἰ ἀληθῶς, Κύριε ὃ Θεὸς 

ἡμῶν" ὃς ἔπλασας ἡμᾶς, καὶ ἔθου ἡμᾶς ἐν τῷ 

παραδείσῳ τῆς τρυφῆς. Παραδάντας δὲ τὴν ἐντο- 

λήν σου διὰ τῆς ἀπάτης τοῦ ὄφεως, καὶ ἐχπεσόντας 

ἡμᾶς ἐχ τῆς αἰωνίου ζωῆς, καὶ ἐξορισθέντας ἐχ τοῦ 

παραδείσου τῆς τρυφῆς, οὐχ ἀπέῤῥιψας ἡμᾶς εἰς 

τέλος, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἐπεσχέψω ἡμᾶς διὰ τῶν 

ἁγίων σου προφητῶν, χαὶ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν 

τούτων ἐπεφάνης ἡμῖν τοῖς ἐν σχότει καὶ σχιᾷ θα- 
νάτου καθημένοις, διὰ τοῦ μονογενοῦς σου ΥἹοῦ, 
Κυρίου δὲ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡ ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

ΒΆΒΉΠΕΠ 

678 

901 

βΒά ποίαν, β]ουία γορηΐ τὰ] : (οἱ ἀν οπηηὶ 88 ποῖα μὸ 
ἰοϑίαιθ Δογαν 5. 

ΑἸ ΧΑΝΌΚΙΝΑ. 

Ταοοπῖις : Οὐ 50 6115 δυυρίίο, 

ϑασογάος : Οὐ αἰἰοίδιιια τ Αηρο] οἱ Δυοπαπρο]ῖ, 

Ῥυϊποῖραϊιϑ5 οἱ Ροϊοϑίαϊοϑ, ΤΠ γοιΐ, οι παι πο 5 
οἱ Υἱνίιθ5. 

Τιαοσοπιις εἰϊοῖε : ΔΑὰ ΟΥοηΐθπι Δ ἰβρίοϊτο, 

Οὐ οἰγοιιπὶ [6 σοπϑίϑιι π!, ΟἸνδυἴτ πλαΠ| οοιι- 

Ἰϊ, βου ρΠἶπ} 56 Χ 115 ἐπϑίσιιοι, βουὴ ροι ἰατι α 105, 
Οἰαπιαπο5 οἱ ἀἸσθη 65. 

7Ζιαοοπιις : Αἰτοπάδπηλιϑ. 

Ῥοριεῖις : ϑαποίιιθ, ϑαποῖιιθ, ϑαποίτι5 ΤομλΪ Πτι5 
ΒΆΡΔΟΙΠ. 

ϑαποῖι5, ϑαποίιβ, βΘδησία5. 65. νοῦ, ΠΟΙΠΪΠΟ 

Τ)οιι5. ποϑίθι" {1} Ὁ] ἀβΠ] 511 πῸ5, δὲ [Ὁ οῖδιϊ πο5, δὲ 
ῬΟβυΐδιϊ πὸ. ἴπ ραν ἴσο νοΠρίατῖ5. Οἴπὶ νΘΙῸ 
{Ρ Π5Β ΓΘ551 Θ556 ΠΠ115. ῬΓΟΟΘΡ ΓΙ) {πη}, ΡῸΡ ἄδοο- 
ῬΕΠΟΠΘ ΠῚ 5Θ ΘΠ 5, δὲ ΘΧΟΙ ἀἰ556 η}15 νὰ φοίου πα, 
ΘΧΡ β 4116 Θβϑθιητ5 ΘΧχ ραν ἴδο νοἸ τρία 5, ΠΟ 

ΔΒ] ΘοΙδιϊ ΠῸ5. π5 116. ἴῃ {Π6η], 564 σοπεϊ ΘΠ ον 

ΡΥ ΘΟ Ἶϑε1 ΠΟ 15. ΒΘ 5 ΠΟΙῸΝ [05 ΡΓΟΡ]Ιοία5, οἱ 

ἴῃ {πὸ ἀπθυιι δζονια τη ΠΠπ|χ δι] ΠῸ}} 18. θ᾽ πηἷ- 
δοπῖτα πὴ ΕΠ τπιπ ΤΟ μα  πιιπ Ἰ)θιιπὶ δὲ ϑαϊνὰ- 
του πὰ Ποβίσι πὶ [6ϑιιπὶ ΟΠ ν ἰδίαι πη : αὶ οχ ϑρίνῖται 

5ταὺ; ὃς ἐκ Πνεύματος ἁγίου χαὶ ἐχ τῆς ἁγίας δε- κ᾿ πὰ ποῖίο οἱ δχ βαποίὰα Π)ομηῖπαὰ ποϑῖνα ΠοΙ ρᾶγὰ 56π|- 

σποίνης ἡμῶν θεοτόχου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας σαρ- 
χωθεὶς χαὶ ἐνανθρωπήσας, ὑπέδειξεν ἡμῖν ὁδοὺς 

σωτηρίας, χαρισάμενος ἡμῖν τὴν ἄνωθεν ἀναγέννη- 
σιν ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 

ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον " ἡγίασεν ἣμᾶς τῷ Πνεύμα- 
ἐν Ὁ ,ὔ ὁ, Ε , Ἀ "ΝΠ ΑἿ » 

τί σου τῷ ἁγίῳ. Ὃς ἠγάπησε τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν 

τῷ κόσμῳ, ἔδωχεν ἑαυτὸν ἀντίλυτρον τῷ βασιλεύον- 
“ - ᾿ 

τι ἡμῶν θανάτῳ, ἐν ᾧ χατειχόμεθα πεπραμένοι 

ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ κατελθὼν διὰ τοῦ σταυροῦ 
εἰς τὸν ἄδην, ἀνέστη ἐχ νεκρῶν τῇ τρίτη ἡμέρᾳ " 

ἈΠ δὴν ᾿ ᾿ » τ ΤΊ ὙΠ Ἐὐν κτὸ 
χαὶ ἀνελθὼν εἰς οὐρανοὺς, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ σου τοῦ 
Πατρὸς, δρίσας ἡμέραν ἀνταποδόσεως, καθ᾽ ἣν ἐπι- 1 

φανεὶς χρῖναι τὴν οἰχουμένην ἐν δικαιοσύνη, χαὶ 

ἀποδοῦναι ἑκάστῳ χατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 

Ὁ λαὺς λέγει" Κατὰ τὸ ἔλεός σου, Κύριε, χαὶ 

μὴ, κτλ. 

Ὁ ἱερεύς " Κατέλιπεν δὲ ἡμῖν τοῦτο τὸ μέγα τῆς 
εὐσεύδείας μυστήριον. Μέλλων γὰρ παραδοῦναι ἕαυ- 
τὸν εἰς θάνατον, ὑπὲρ τῆς τοῦ χύσμου ζωῆς. 

Ρεν γινρῖπθ. Μᾶνῖα ΘΓ ΠΘΠῚ ἈΘΒΙΠΊΘΠ5. δὲ ΠΟΙΏΟ 

[ἀοῖτι5,. «θη πέσαν. ΠΟΡῚ5. ν]ὰ5. 58 {π|||5, σοποθ- 

(ἰΘη5. ΠΟΙ 5. 51 Πρ νυ Π 8 πὶ ΓΟΡΘΠΘΙ ΠΟ ΠΘ πὶ ΘΧ πιὰ 
Οἱ Βρ᾽ ται, 6. ἔθοῖ! ΠῸ5 5101 ρορυ!πι ἃ αι: τ: 
5. ΠΟΙ ον} ΠῸ5. ΞΡ τα. τι ϑᾶποῖο. Οὐἱ αἰ] οχὶς 
5105 4 Θυαπς ἰπ ππτιηκἰο, θα ϊίαιιο οι διαὶ. γ6-- 

ἀθμ ΡΟ ΠΘι. ἐΌΘΠ ΔΉ 5106 1 ΠΟΒ ΠΟ], ἴπ αιιὰ 
ἀἰοεἰ ποθ! ραπλι" ὙΘηλ 1411 5110 ρΘοσαο : ΟΠ π16 
«ἰοβοθ ἢ 5561 Ρ6Ρ Οὐ Θ πὶ πὶ ᾿Π 6 Πι1Π}, ΓΘΒΕΥΤΟΧῚΣ 

ΕΧ ἀπ Υτ}5 ΓΘ υ 1 16 ; δὲ οἵλμ ἀβοθ πε ἴ556ῖ ἴῃ οο- 
τυ, 56 41 αὐ ἀδχίθγαιη τπὰπὶ Βαϊ 5, δ θη 5 

αἴθ οι αι ηΪ5, ἴπὶ {π|0 πη αἰ δίατιιϑ ἡ ἀἸοὰ-- 
υἷε οὐ οῖη ἴῃ [πιδε1ὰ,. δὲ Ρϑά 6. ππϊουίαιιο βθοιη- 
«πὶ ΟΡ 5 δι}, 

Ῥοριεῖιις. : ϑαϑοιιηαξιιη. Π}]5Θ. ον απ. (ται. 
Τ)οιι5, δὲ ποῃ, οἴο, 

ϑασογεῖος ᾿ ΤΧΘΙ Ια πο 5 θα πα σθαι οἱ οία- 

εἰσ τγϑιουϊην. Οὐ δηΐαν τα τιν ῖι5. ΓΟγῸ  50-. 

Ἰρϑτιτη ἴηι ΠῚ ΟΥΤΟΠῚ ΟΥῸ πα Π 41 γα, 
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Ῥοριιίιις - Οὐθάϊηλιι5. 

Ασσοορὶε Ρᾶπθηὶ ἴπ βαποίαβ, ᾿πη δου] αἴὰ5, οἱ 

Ἰνοα 5 5115 Π] Δ Π115,). ΟΠ 16. Δ 5 ΡΟ Χ 556: 1η ον - 

δοίσα σαοόσγιι αὐ τὸ Ῥαϊ δ 511|η1, Π Θῖ. ποὸ- 

ΦΓΓππΠῚ οἱ ΠΟΙ Π) ἘΠΊ ΝΟΥΘΟΡΠῚ : Θὲ ΟΠ) ΘΡα [ἃ 5 

δυίβϑοῖ. 

Ῥορκεῖιις : ΑἸηθη. 

Βεπράϊχιι. 

Ῥοριεῖιις : Ατηθη. 

ϑαποι αν. 

Ῥοριιίιις : Ατηρ. 

Ἐνοσὶτ ἀθα 1: βαποιὶβ ϑυῖ5 αἰδοῖ ρι}}5 6. ΑΙ ΡΟβίο] 5, 
ἀϊοθπϑ : Ἀσοὶριῖθ, πιαπάπιοαιϊο, ΠΟ. δδὲ ΘΟΥΡΙ5 

γηθιιη} Φπο6] ργῸ νΟ 5 Θὲ ἤν α} {15 ΓραπσΊ ται" ΟἹ ἀτι 

ἱπ γ ΘΠ 5510} 6 η1 ρΘοσαίογιηι. ΠῸΟ λοι 6 ̓π ΠΠΘ Δ ΠῚ 

ΘΙ ΠΙΘ ΠΟ  ἈΓΠΟΠΘΠ,. 

ΘΙ ΠΟ δὲ σα] ]οθιη ΡΟ {ἀλη} σοΡ ΠαΘ56η , ΟἸΙΠῚ 

δου σϑθῖ ΘΧ νἷπὸ οἱ ἀπιἃ, σ να 5. Θρῖε. 

Ῥοριιῖι5. Ανηθη. 

Βοηθάϊχ . 

Ῥοριεῖιι5 : ΑΘ. 

ΒαπΟΠΠοανι. 

Ῥοριείις : Δτηθη. 

Οπβίαν!ι, δὲ ροβίθα ἀθ 11 ϑα ποι δ ἷ5 ἀἸβοῖρα- 

115. δὲ Αροβίο!ίβ, ἀἸσθπβ : Αφοῖρὶϊθ, ὈΠ 116. οχ θῸ 

ΟΠΊΠ65. ΠΟ δϑὲ βᾷ Π α1]15. ΠΊΘΊ15. ΠΟΥῚ ἰδϑία 6 1), ΖΕ] 

ΡῬΓῸ νΟ 5. δὲ μα} 15. ΟἰΓ Πα ἢ τ π᾿ ΓΘ ΗΠ] 55] ΟΠ 6 ΠῚ 

Ῥϑοσαίονιη). Ηοο [ΔΟΠ16 ἴῃ ΠἸΘΔ ΠῚ ΘΟΙΠ ΠΟ Π]Ο ἃ-- 

τη θη. Οἰιο ἸΘβοι 116 ΘΪ ΠῚ ΠΙΔΠ σαν ΘΥ  1|5 

Ῥάᾶπρηι ᾿πιηο, οἱ σα] σο πὶ ἤππο ἈΠΟ ιῖ5,. ΠΟΥ 6 ΠῚ 

τη θᾶ πὶ ἀΠΠΙΙ 1 1115. ΘΓ ΥΘΘΕΓΘΟΙΟΠ ΘΙ], ἀ50 6 - 

5] ΟΠΘΠΠῈ6 πθατη σΟΠἢ θμλϊηὶ, ἀοηθο γϑηίδῃι. 

Ῥοριεῖπι5 : Απιοπ. ΑἸηθη. Αηθη. ΜΟΥ ΘΠ] ἔπι πη 

Τθουλἶη6. οἴο. 

ϑαρογεος : ΝΙΘΠΠΟ 65. ̓σίταιν δὲ ΠῸ5. ΒΔ ΠΟΙΑΡΊΙΠῚ 
ἸΡ51115 Ῥαβϑι παι, Θὲ ΤΙ ΘΒΕ ΘΟ ΟΠἾ5. ἃ ΠΠΟΥ 5, 

ἁϊχιθ δὰ σο]ο5. δ ἀϑοθηβίοηΐβ, βθϑϑιοηΐβαιιο δὰ 
ἀθχίναμη ἐπ πὶ 6] δὲ Ῥαιν]β, σ]ου]οϑί ιι δὲ τἰ- 
ΘΠ Θθοι Πα] δά νθηΐιδβ, πὰ δΘΧχ {ὸ|5 ἀοηϊς. ΠῚ 

ΟἰΓυ Πλῖι5,. ῬΡῸ ΟἸΠΠ Π 115, ΡὈΓΟρίθι ΟΠ], οἱ ἴῃ 
ΟΥ̓ ΠΙ 15. 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΛΟΝΙ- 

Ὁ λαὸς λέγει" Πιστεύομεν. 

» τὴ ; Ξε τς 
"Ελαῤεν ἄρτον ἐπὶ τῶν ἁγίων χαὶ ἀμώμων χα! 

οὔ χεῖρ, 
τὐεηςες ᾿ δ: ἐξ 

τ' ἣν " ἀναῤλέψας εἰς τὰ ὕψη τῶν 

ὑρανῶν πρὸς σὲ τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα, Θεὸν ἡμῶν οὐρανῶν πρὸς σὲ τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα, "μῶν, 
Ξ 

α μαχαρίων αὖ 

ἵ 

χαὶ Θεὸν ὅλων " εὐχαριστήσας. 

Ὃ λαός: Αμήν. 

Εὐλογήσας. 

ὋὉ λαός: Ἀμήν. 

Ἁγιάσας. 

ὋὉ λαός - ᾿Αμήν. 

ἜΣ ἣ" ΠΝ ΠΡ Ὡς, ἔβας: 
Κλάσας, μετέδωχε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς 
ἼΥΣ ᾿ θ᾽ Ἐπὶ γ ἢ Τοῦτό 

χαὶ ἀποστόλοις, εἰπών " Λαάύδετε, φάγετε, 'Γοῦτ 
᾿ δῇ : - ἡ ΞΈΝΟΝ 

Ὁ μού ἐστι τὸ σῶμα͵, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν χαὶ πολλῶν χλώ- 
 Γὰ δ᾽ιοα, Γὰ ΝΜ ς - ΣΝ 

μένον χαὶ διαδιδόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Τοῦτο 

ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

ἘΓΟΎΥΣ ἀρ ξι Ἶ Ἁ Α δα ἡ γὴν 
Ὁμοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, χε- 

χ τῇ , 
ράσας ἐξ οἴνου καὶ ὕδατος, εὐχαριστήσας. 

Ὃ λαός ᾿Αμήν. 

ὐλογήσας. 

Ὃ λαός ᾿Διμήν. 

Ἁγιάσας. 

ὋὉ λαός: Ἀμήν. 

, Ἂ “- “- 

Γευσάμενος, πάλιν ἔδωχε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μα- 

θηταῖς χαὶ ἀποστόλοις, εἰπών Λάῤξετε, πίετε ἐξ 
- , ᾿ -“ , - ᾿ “-- 

αὐτοῦ πάντες. 'Γοῦτό μού ἐστι τὸ αἷμα τὸ τῆς χαι- 
Ὁ ΄ ΟΝ ἡ ᾿ « ἔν Ν - » , 

νῆς διαθήκης,τὸ ὑπὲρ ὑμῶν χαὶ πολλῶν ἐχχυνόμενον 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν 
“Ὁ 1 Ὰ « ω δ ᾿ ΓῚ , Ν ΕΣ - 

ἀνάμνησιν. Ὅσάχις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦ- 

τον, πίνητε δὲ χαὶ τὸ ποτήριον τοῦτο, τὸν ἐμὸν θά- 

νατον χαταγγέλλετε χαὶ τὴν ἐμὴν ἀνάστασιν, χαὶ 
ΓΞ ΚΕ ἃ 

ἀνάληψιν ὁμολογεῖτε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθω. 

Ὃ λαὸς λέγει: Ἀμὴν, ἀμὴν, ἀμήν. Τὸν θάνα- 

τόν σου, Κύριε. 

Ν - 

ὋὉ ἱερεὺς λέγει: Μεμνημένοι τοίνυν χαὶ ἡμεῖς 
τ ἧς δ τς ΕῸΣ πὸ 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ παθημάτων, χαὶ τῆς ἐχ νεχρῶν 
679 τς Ὡς 
Α ἀναστάσεως, χαὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου, χαὶ τῆς 

ἘΣ δ τυσε, δῇ ἀνὰ ΒΝ . ει Ν 
ἐχ δεξιῶν σου τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς καθέδρας, χαὶ 

ἘΞ ΈΡΕΥΧΙΣ το εες πῶ ἘΣ ΘΙ ΘΕ στ 
τῆς ἐνδόξου χαὶ φοδερᾶς πάλιν ἐλεύσεως, τὰ σὰ 

τοι κττς τῆν " 
ἐκ τῶν σῶν δώρων σοι προσφέρομεν, χατὰ πάντα, 

χαὶ διὰ πάντα, καὶ ἐν πᾶσιν. 



ΤΙΤΌΚΟΙΑ 8. 

Ὁ λαὸς λέγει" Σὲ αἰνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν. 

Ὁ διάχονος λέγει" Κλίνατε Θεῷ μετὰ φόδου. 

Ὁ ἱέρεὺς λέγει ἐν ἑαυτῷ " Καὶ δεόμεθα καὶ παρα- 
χαλοῦμέν σε, φιλάνθρωπε, ἀγαθὲ Κύριε, ἡμεῖς οἱ 
ἁμαρτωλοὶ χαὶ ἀνάξιοι δοῦλοί σου, χαὶ προσχυ- 
νοῦμέν σε εὐδοχία τῆς σῆς ἀγαθότητος, ἐλθεῖν τὸ 

Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον ἐφ᾽ ἡμᾶς τοὺς δούλους σου, 
χαὶ ἐπὶ τὰ προχείμενά σου δῶρα ταῦτα, χαὶ ἁγιά- 

᾽ ᾿ δὴ σαι χαὶ ἀναδεῖξαι ἅγια ἁγίων. 

Ὁ διάχονος λέγει " Προσχῶμεν. 

Ὁ λαὸς λέγει" ᾿Αμήν. 

Ὁ ἱερεὺς ἐχφωνήσει " Καὶ ποιήσῃ τὸν μὲν ἄρτον 

τοῦτον γίνεσθαι εἰς τὸ ἅγιον σῶμα αὐτοῦ τοῦ Κυ- 
ρίου δὲ χαὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, χαὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώ- 
νιον τοῖς ἐξ αὐτοῦ μεταλαμόάνουσιν. 

Ὃ λαὺς λέγει" Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει " Τὸ δὲ ποτήριον τοῦτο, τὸ τίμιον 
ἦι νι .-" - δ θ ̓ "Ὁ " Κ , ἊΣ αἷμα τὸ τῆς καινῆς διαθήκης αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δὲ 
χαὶ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς 
᾿᾿ ς Ὁ ᾿ “ δὴ "ἢ - "Ὁ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, χαὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον τοῖς ἐξ 
αὐτοῦ μεταλαμδάνουσιν. 

Ὁ λαὺς λέγει "᾿Αμήν. Κύριε ἐλέησον. γ΄. 

Καὶ χαταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μεταλαῦεῖν 
τῶν ἁγίων σου μυστηρίων, εἰς ἁγιασμὸν ψυχῆς, χαὶ 
σώματος, καὶ πνεύματος, ἵνα γενώμεθα ἕν σῶμα 

καὶ ἕν πνεῦμα, καὶ εὕρωμεν μέρος χαὶ χλῆρον ἔχειν 
μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος εὐαρεστη- 

σάντων σοι. 

Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἁγίας, μόνης, χαθολιχῆς 
Η ΠΣ πεῖν 

σου ᾿Εἰχχλησίας, καὶ εἰρήνευσον αὐτὴν, ἣν περιε- 

ποιήσω ἐν τῷ τιμίῳ αἵματι τοῦ Χριστοῦ σου. 

Ἔν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἁγίου πατρὸς 

ἡμῶν ἀρχιεπισκόπου Ἄδῥα Δ. πάπα χαὶ πατριάρ- 
χου τῆς μεγαλοπόλεως Ἀλεξανδρείας, ὃν χάρισαι 

ταῖς ἁγίαις σοῦ ἐχχλησίας ἐν εἰρήνη σῶον, ἔντιμον, 

ὑγιῆ,μαχροημερεύοντα, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς 

ἀληθείας, χαὶ ποιμαίνοντα τὸ ποίμνιόν σου ἐν εἰ- 
ρήνη. 

Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ὀρθοδόξων πρεσθδυτέρων, 

ΒΑΞΙΤΗΙ ΑΓΕΧΑΝΌΚΙΝΑ. 09 

οριῖιι : Τὸ Ἰαυμίαηλεϑ : εἰ] θοποι οἰ πηιιβ. 

Τιαοοπιδ : Ἰποϊηαπϊπὶ Π)6ὺ οὑπὶ {ἰπιογο. 

ϑϑασογος αἰϊοὶς φϑογθίο ; Βοράμηις οἱ ἀθργθοα- 
ΤᾺ ἴθ, ἃπη ἴον ΠοΟπηλΐπιιηι, θομ6. Ομ Π6, ΠῸ5 

ΡΘοοδίογο5 δὲ ἱπάϊρηὶ βοννὶ ταὰϊΐ, οἱ δἀογάπηι5 ἴ6 
οαπὶ ΒΘπορίδοῖτο ΒΟ ἰ τα 5 τᾶ» τ αὐ νϑηΐαὶ ϑρὶτῖ- 
ἴπ5. {π|15 58 ΠΟΙῚΒ 5106} ΠΟΘ 56 νῸ5 ἴ1105, ΘΓ 5100} 

ΡΓοροβίτα περο ἀοπαὰ ἰτα, 58 ποι Προ οἱ οἰοῖαι 
Θὰ ϑ8 ποῖα 58 ΠΟΙΟΓΕΙΠΊ, 

Το ιασοχιις : Αἰτοπάδηλ5. 

Ῥοριιίμς : Απιθη. 

ϑασογίος αἰΐα υοοο : Ἐκ [λοϊαὶ ράποπι αυϊάθην 
ἰδέ ἤθυΐ ΘΟΓΡιι5 βαποίιπι ἰρϑῖτ5. Πομΐηὶ Τ)οὶ 

οἱ Βα ναῖον ποϑίγὶ 9651 ΟΠ γ σι, ἴῃ ΓΘ ΠῚ 55] ΟΠ Θ ΠῚ 

ῬΘοσΔΙΟΓΊΠΙ, δὲ γἱΐα πη δοίθυ πα η, ὁχ 1ΠΠ|0 ραγεοὶ- 
Ράπεριι5. 

Ῥοριεζιις : Ατηθη. 

ϑαοογάος : ἘΠ᾿ σα] σθαι μτιπὸ, Ργθιϊοϑιιπὶ 58Π-- 

Βυϊπθπι ΠΟΥΪ ἰθϑίαμηθπεὶ ἰρϑίι5 Ποπΐπὶ εἰ οἱ 

ΘΙ ν αἴ ]5. ΠΟΘΙ 1651 ΟΠ γῖσιϊ, π᾿ ΤΟΙ 55 Ποῖα 

Ῥθσοδίοναπ), δὲ νἱϊᾶπη δοίθυ πὰ πὶ, οχ {Π0 ραγεϊοὶ- 

ῬδμΕΡιι5, 

Ῥορκείιι5  Αὐπθπ. Κι γγὶθ οἰ οίβομ. ἔθ. 

Ἐπ πὸβ5 ας ἀἴρποβ, Πομηΐπθ, ΘΟ Πα Πἰσαπ αὶ 

ΤΥ 516 115 [15 5 ΠΟΙ Ϊ5, δ] 5 ΠΟΙ ΠΟ ΟΠ Θ ΠῚ ἀΠΙ πο, 

ΘΟΥΡΟΙ 5, δὲ βρί γῖτπι5, τὰς ΘΠ οἰ πλι ἀπ Πτιπὶ ΘΟΥριι5 

δὲ ὉΠῚ15 5ΡΊΡΙ 5 ; ΘΓ ἸΠΨΘΠΙ Δ Π}115. ΡΑΓΓΘΠῚ, σΟΠ86- 

ἀυδηλανάιθ μευ Ἰτατπὶ οἴὰπὰ ΟΠ ΠἾ 115. ϑᾶποι5 

4αϊ ἃ δέοι !ο ΕΠ} ρ]δοιθγιης. 

Μεπιθηΐο, ΠΟ ΠΪΠ6, ϑαποῖίδ, τπΐσῶ», ΟΊ ΠΟ] οο 

τα Ἐπ οἸα5ῖς, δὲ ρασαΐδπι ἕλος ΘΠ), 4ιαηι δά ηιὶ- 
ϑἰ νἰδιϊ ργθιοβο βαπραΐπο ΟΠ γἸϑιὶ ταὶ. 

Τπ ῬΥΪΠ}15. πποπιθηΐο, Ποπλΐπ6, βαποιὶ ραν δ 

ποσίν! Αὐομθρίϑοορὶ ΑΡΡα Ν. Ῥαρῷ οἱ Ῥαινίαυ- 
οἶαο ππᾶσπορ τυ} 5. ΑἸοχαπάνὶς, ἀαθπὶ ἀϊσπαγο 
ΘΔ ΠΟΙΪ5. [5 ΘΟΟΪΘ5 115. ῬΥδοϑίαγο ἴῃ Ῥᾶσθ ϑ] ντιΠῚ, 

Θ]ουἸοβιιηι, 58 Πι1πῚ, ΟΠ ρον απ, ΓΘοΙΘ αἰ ροπϑδη- 

το πὶ νυ θυ Πὶ γ ΓΙ τα τ5, δὲ ῬαβΟΘΠ ΘΟ ΠῚ Θ ΘΘΘΠῚ ἔπι ΠῚ 
ἴῃ Ρᾶςοθ. 

Μεπιοηῖο, Ποπιὶπθ, οὐ ποάοχουιπιὶ ῬυΘϑυνιο-- 

χαὶ πάσης διαχονίας, χαὶ ὑπηρεσίας, χαὶ πάντων 5 τουιηι, Οπηΐβαιιο Ογάϊη]5 Πϊδοοηὶ, οἱ ΜΙ βίου, 
ΤΟΜ. 11. 03 



ο04 ΑΡΡΕΈΝΟΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

Οἰπ πα πη |6. νἱ  ἸΠἰ τα ΓΘ} ΘΟ ΔΒ Π11Π1; οἱ ΟἸΠΏΪ5 

{46} ]1551 11 ΡΟΡαΜΠ]Ὶ τα. 

ΔΙοιμοηΐο. ποϑιρὶ, Ποιμΐπθ, αἰ ΟΠ πἰ πη. Π0- 

[ΛΕ ΠῚ ΠῚ 5Θ ΘΆΡΙ5. 5161] δἰ 5616]. 

Ῥοριεἴιις - ΜΠ δούονο ποϑίγὶ, Πθιιθ Ῥαΐει ομιπὶ- 

Ῥοΐθη5. 

ϑαρογῖος : ΜΊβου ΘῈ ποϑινὶ, Πθοῖι5. Ῥαῖον οὐηηὶ- 

ΡῬοίθηῃ5. ἐξ". 

Ῥοριεῖμις : Ἰκγυῖο οἸθίβομ. ἐθι". 

ϑασογος : Μοιμθηῖο οἰϊαπι,, ΠΟΠΉΠ6., 58} τ{15 

αὐ 5. ποϑίγα Πα] 115, οἱ δου 4αὶ οἴη Πἀ6 [)6ὶ 

Βαθιταηΐ 1ἢ Θὰ. 

ΔΙοπηθηῖο,, Ποιηΐπθ,, θυ 15, δὲ {υπποίτιαι ΠῈ [ΘΟ νΓ6. 

Μοπιθηῖο, ΟΠ Π6, ΡἰτνἸαγι! 1, Θ᾽ ΘΘΠΊΘΠΕΙ11 

ἴΘΥΓΘ. 

ΜΙοπιθηῖο,, ΠΟΠΊΪΠ6.., ΘΧῸΠΑΔΓΟΠΙ5. ΔΙ ΠΙΑΓΕΠῚ 

Πιιν ἸΠΠπι τὴ 1 χ τα ΠῚ ΘΠΒΕΓ Δ]. 

Το Ποα οἰϊαπη δὲ σθηονὰ [ΔοΙΘ ΠῚ [ΟΥ 88 : 5} ]605 
675. ἱπϑ γυῖα, τ θ Πρ ΠΟ. ΘΟ Π μπᾶ 6715. Ῥ δοϑία 
πο} ἷ5 1Π4 1}, {{4}15 6556 ἀθθοῖ δα βθμιθηΐθηὶ δὲ δὰ 

Ἰη 556: : Βοποαϊοοπάοηιο πη θαπθάϊο. νΊαπὶ 
ποβίρᾶπι σι θοῦπα. ΒΟΠΘά Ο σοΡΌΠδὲ ἃΠῊΪ θΘηἸσϊ- 

τατῖϑ. τὰ85, ῬΡΟΡΙΟΡ ῬΑ ΡΟΓ65. ΡΟΡῚΪῚ πὶ, ΡΡΟρίον 

νἰάιιατη. δὲ οὐ μαπιιη, ΡΥΟΡΙΘ ῬΘΥΘου παι. δὲ 
ἀνθπδηι, δὲ ῬΓΟΡΙΘΙ ΠῸ5. ΟἸἼΠΟΒ. ΒΡΘΡ Πίο5 ἴπ 
ἴ6, δὲ ᾿πνοοαπίθθ ΠΟΙΊΘΠ. {π1Π} 58 ΠΟΙ Σ ΟΟᾺ]] 

δηΐπι ΟΠ Πἰππὶ 'π ἴ6 5ρθιαπῖ, δὲ τὰ ἀἃ5. Θϑοὰπὶ 

ΠΠονιι πὰ ἰπ ἰΘπὴ ρον Ορρουίαπο. δο ποΡίϑοιιπ 

οϑοιπάαιαι ΒΟΠἰ αΐθηη {πᾶ Π|, 41 ([ἃ5 Θϑοδμ ΟΠ Πὶ 

φανηὶ. ΠΏρ]6. σαι ϊο οἱ ᾿ϑεα σοράα ΠΟΒΕΡὰ, τ 

ἴῃ ΟΠ ΠΗ λ115 56 ΠΡ} ΟΠ ΠΘΠῚ 51 ἸΘ πιά πὶ μα 6 η- 
ἴὸ5, ἈΡαΠἀθηλι5. ἴῃ ΟΠῚΠΟ. ΟΡτ5. ΒΟπιιπὶ, δὶ [ἃ- 

οἰθπάδπη ψοἱπίδιθη [8 Π} ΘΔ ΠΟΙΔΠῚ. 

Ῥοριείιις : ἸΆγυϊθ οἱοίβοη. 

ϑαοογάος : Μθηηθηϊο, Ποιηπθ, ΘΟ ΠῚ 411 ΡΓο- 

τἰοϑὰ ᾿νθοο ἀοπὰ Ε}0] οἴθυιιπῖ, δὲ θουῖιην ἃ 4 ῖι5, 

ΡΓΟΡΙΘΙ 4105 δὲ ῬῸΡ {105 Θὰ Ἰῃ τ] θριιπ, τηΘ 6 - 
ἀοηιπιιθ οοἸθϑίθηι 1115 Οπηπῖθιι5. ἐυ τιθ - φπαπ 0 

«υϊάριη, Τομλῖπ6, ΡΡΘΘοΘρ πη δὲ πῃ] ΣΉ} ΕἾΠῚ 

τὰ]. ΠΙΘΠΊΟΥΪαΣ. ΘΔ ΠΟΙΟΙΙΙΠῚ ΠῸ5. ΘΟΠΊΠΊΠΙΠΙΟΔΓΘ. 

Ἐπίαμ ππθημ  ἢἶθ568 ἀϊσ παν, Ποιηΐπ6., ΘΟ ΠῚ {| 
ἃ βέδοιο ΠΡῚ μ᾽ αοιαθγιηιϊ, βαποίουιηι Ῥαΐνιιηι, Ρὰ- 

τὶν Πασαμ,, ΔΡΟΒιΟΙονιη}, ΡΥΟΡ]θίαγιμη, Ρηο- 

5. 

680 

ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

τῶν ἐν παρθενία, χαὶ παντὸς τοῦ πιστοτάτου λαοῦ 

σου. 

Μνήσθητι ἥ ἼΔΟΝ Κύριε, τοῦ ἐλεῆσαι ἢ ἡμᾶς πάντας 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐφάπαξ. 

Ὃ λαὸς λέγει " 

ὃ παντοχράτωρ. 

Ἔλέξησον ἡμῶν, ὃ Θεὸς, ὃ Πατὴρ 

Ὃ ἱερεὺς λέγει" ᾿Ελέησον ἡμῶν, ὃ Θεὸς ὃ παντο- 

χράτωρ. γ΄. 

Ὁ λαὺς λέγει" Κύριε ἐλέησον. γ. 

Ὃ ἱερεὺς λέγει" 
ἐδ Φ ΕΣ Ε 

ρίας τῆς πόλεως ἡμῶν ταύτης, χαὶ τῶν 

Μνήσθητι, Κύριε, χαὶ σωτη- 

ἐν πίστει 

Θεοῦ κατοιχούντων ἐν αὐτῇ. 

Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀέρος, χαὶ τῶν χαρπῶν 

τῆς γῆς. 
Μνήσθητι, Κύριε, τῶν δετῶν, χαὶ τῶν σπορί- 

μῶν τῆς γῆς: 

Μνήσθητι, Κύριε, τῆς συμμέτρου ἀναδάσεως 

τῶν ποταμίων ὑδάτων. 

Εὔφρανον πάλιν χαὶ ἀναχαίνισον τὸ πρόσωπον 

τῆς γῆς" 
τὰ ἃ γεννήματα αὐτῆς. Παράστησον ἡμῖν αὐτὸ εἷς 

σπέρμα χαὶ εἰς θερισμὸν, καὶ νῦν εὐλογῶν εὐλόγη- 
τλ ν᾽ - 9 ΄ ΓῚ , , 

σον. Τὴν ζωὴν ἡμῶν οἰκονόυησον. ᾿ξὐλόγησον τὸν 

στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, διὰ 

τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ σου, διὰ τὴν χήραν χαὶ τὸν 
. ἀρ τὰς ἐς ΣΚΥΚ δ τνς “ν᾽ ΠῚ 
ὀρφανὸν, διὰ τὸν ξένον χαὶ τὸν προσήλυτον, χαὶ ὃ! 

τοὺς αὔλαχας αὐτῆς μέθυσον " πλήθυνον 

ς - , ΝΥ 3, , ἌΞΕΕΝ λ ΔΜ ἡμᾶς πάντας τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σοὶ, χαὶ ἐπιχα- 
, Ἀ , Ἀ «“ ν 

λουμένους τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον" οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ 
͵ Η ν᾿ 5 ἘΣ " ν ἈΝ ᾿ 

πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν 

αὐτῶν ἐν εὐχαιρία. Ποίησον μεθ᾿ ἡμῶν χατὰ τὴν 
» θό , ὃ “ΝΙΝ ᾿" Ν ἤ 1} Πλ ΄ 

ἀγαθότητά σου, ὃ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρχί. Πλη- 

ρῶσον χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνη τὰς χαρδίας ἡμῶν, ἵνα 

ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρχειαν ἔχοντες, περισ- 
Ἐ τι Α Ξ ᾿ 

σεύσωμεν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν, τὸ ποιεῖν τὸ θέ- 

λημά σου τὸ ἅγιον. 

Ὁ λαὸς λέγει - Κύριε ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει- Μνήσθητι, Κύριε, τῶν. τὰ τίμια 

δῶρά σοι ταῦτα τ πρρσΘ ρον τῶν: χαὶ ὑπὲρ ὧν, χαὶ δι᾽ 

ὧν, καὶ ἐφ᾽ οἷς αὐτὰ προσεκόμισαν, χαὶ αἱισθὸν οὖ- 

ράνιον παράσχου πᾶσιν αὐτοῖς" ἐπειδὴ, Δέσποτα, 

πρόσταγμά ἐστιν τοῦ μονογενοὺς σου Υἱοῦ, τῆς 

υνήμης τῶν ἁγίων σοῦ χοινωνεῖν ἡμᾶς. Ἔτι μνη- 

σθῆναι χαταξίωσον, Κύριε, χαὶ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος 

εὐαρεστησάντων σοι ἁγίων πατέρων, πατριαρχῶν , 

ἀποστόλων, προφητῶν, χηρύχων, εὐαγγελιστῶν, 



ΤΤΌΠΟΙΑ 8. 

μαρτύρων, ὁμολογητῶν, χαὶ παντὸς πνεύματος δι- 
χαίου ἐν πίστει Χριστοῦ τετελειωμένου. 

3 "Ὁ ͵ ΄ ""» "» , 

Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ὑπερενδόξου, ἀχράν- 
του, ὑπερευλογημένης, δεσποίνης ἡμῶν θεοτόχου, 

χαὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου, βαπτι-- 
στοῦ , καὶ μάρτυρος ᾿Ιωάννου. 

Τοῦ ἁγίου Στεφάνου τοῦ πρωτοδιαχόνου χαὶ πρω- 

τομάρτυρος. 

Καὶ τοῦ ἁγίου μαχαρίου πατρὸς ἡυῶν Μάρχου 
τοῦ ἀποστόλου χαὶ εὐαγγελιστοῦ" χαὶ τοῦ ἐν ἁγίοις 

πατρὸς ἡμῶν θαυματουργοῦ Βασιλείου. 

Τοῦ ἁγίου Δ΄, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐν τῇ σήμε- 

ρον ἡμέρᾳ ἐπιτελοῦμεν, καὶ παντὸς χοροῦ τῶν 
ἁγίων σου, ὧν ταῖς εὐχαῖς χαὶ πρεσδείαις χαὶ ἣμᾶς 

ἐλέησον, χαὶ σῶσον διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον τὸ 
ἐπιχληθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

Ὁ διάκονος λέγει τὰ δίπτυχα. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει ἐν ἑαυτῷ- Ὁμοίως δὲ μνήσθητι» 

Κύριε, χαὶ πάντων τῶν ἱερωσύνη πρυαναπαυσα- 
μένων, καὶ τῶν λαϊκῶν ταγμάτων " πάντων τὰς ψυ- 
χὰς ἀναπαύσας χαταξίωσον, ἐν χόλποις τῶν ἁγίων 

πατέρων ἥμῶν ᾿Αὐραὰμ, καὶ Ἰσαὰκ, χαὶ Ἰαχώ. 

[βχτρεψον, σύναψον εἰς τόπον χλόης ἐπὶ ὕδατος 

ἀναπαύσεως ἐν παραδείσῳ τρυφῆς, ἔνθα ἀπέδρα 
ὀδύνη, καὶ λύπη καὶ στεναγμὸς ἐν τῇ λαμπρότητι 

ἐεάρεν ἢ τῶν ἁγίων σου. 

Καὶ μετὰ τὰ δίπτυχα ὃ ἱερεὺς λέγει" ᾿Εχείνους 

μὲν, Κύριε, τὰς ψυχὰς ἐχεῖ λαθὼν ἀνάπαυσον, χαὶ 
βασιλείας οὐρανῶν καταξίωσον. Ἡμᾶς δὲ τοὺς ἐν- 
ταῦθα παροιχοῦντας διατήρησον ἐν πίστει σου, καὶ 

ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου, χαριζόμενος 

ἡμῖν τὴν σὴν εἰρήνην διὰ παντὸς, ἵνα σου χαὶ ἐν 

τούτῳ καθὼς χαὶ ἐν παντὶ δοξασθῇ χαὶ ὑψωθῇ χαὶ 

ὑμνηθῇ καὶ εὐλογηθῇ χαὶ ἁγιασθῇ τὸ πανάγιον καὶ 
ἔντιμον χαὶ εὐλογημένον ὄνομα, σὺν Χριστῷ Ἰη- 
σοῦ χαὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

« κΥ 
Ὁ λαὸς λέγει. Ὥσπερ ἦν. 

. 

Ὁ διάκονος λέγει" Κατέλθετε, οἵ διάχονοι. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει: Εἰρήνη πᾶσιν. 

ΒΑΒΙΠΗ ΑΙΕΧΑΝΌΚΙΝΑ, 

681 
ΔΑ 

θ90ῦ 

αἰσαίονι, Ἐναπρο βίαι), ΜΑγΥΓα πὶ, ΟΟπί65-- 
ΒΟΓΠῚ, ΘΓ ΘΙ ΠΪἶ5 5Ρ᾽ ΓΙ τιι5 71|511, 4] πη Πἀ6 ΟΠ γΙϑ 
ΘΟΠΒ.1ΠῚ ΠῚ ἔ115 651. 

Ῥυφοίριιο νΟΙῸ 58 ΠΟΙ 1551Π|85, σ] ΟΥ 51 5511Π|25, 1π|- 
πηαοι!αῖα», θα πϑα οι μη ιι5. συνε] δθ, ΟΠ Π85 

ποδί ΠοΙραγδο, οἱ ΒοπΊ ρον ὙΠ ΓΡΊΠἢ5 ΜΡ Ίδ, 

Θαποιὶ σἹουϊοϑὶ Ρυορἤμθίο, Ῥυθουγβουῖθ, Βαρι- 

δίῳ, δὲ Μααν νγΙ5 ΤΟΔΠΪ5. 

ΘΑ ΠΟΙ ΒΓΘΡΠ Δ ΠῚ Ῥυΐτηϊ ΤΟΙ ΔΟΟ ΠΟΥ ΠῚ ΘῈ ῬΥΙΠῚΐ 

ΜΓ ΥΓΊΙΠ]. 

Ετ ϑαποῖῖ ᾿ϑαισιιο ῬΑ να ΠΟϑΕ] ΜΙΆγοΙ ΑΙ ΡΟβίο] 
οἱ Ἐνδηρο πα : δὲ βΆ ΠΟΙ ῬΑΓΓῚ5. ΠΟΒΙΓῚ ΤΠδιιπ]ὰ-- 

τὰγοὶ ΒΆ51Π1. 

ΒΘ ΠΟΙ Να οὔ] τ5 πη] ἸΔ ἢ ΠΟάίθυηα ἀ16 6616-- 

ῬΓΑΠλι15, ΘΕ ΟὨ"ΠΪ5. ΟΠΟΥἿ ΒΔ ΠΟΙΟΥ ΕΠ {ππ ΓΙ}, 1 Ὸ- 

γα Ῥ ΘΟΙΡτ15. δὲ ᾿ΠΙΘΡΟΘϑϑι Ομ θιι5. ΘυΪα ΠῚ ΠΟΒΙΓῚ 

ΠΙΪ5ΘΙΡΘΙ, οἱ δαϊνὰ ΠῸ5 ΡΥΌΡΙΘΡ ΠΟΙΊΘΠ. ἴππιπΠὶ 58Π- 

οἴπιπὰ 0 ἰπγ ΟΟΔ 1111} Θ5 506} ΠΟΒ. 

Ταοοπιις ἰορὶϊ Πὶρίγοίια. 

ϑασεγῖος ϑθογθίο : ϑιμ] 6. πηθηηθπίο, Πο- 
γηἶπ 6, ΘΓ ΟΠ ΠἾ 1) ΘΧ ΟΥ̓ ἸπΠ6 5δοθυοἱα]! αὶ ρυὶ- 
ἄἰοιη αιϊονθυιηΐ, Θὲ ΘΟΡιι ΠῚ 4 ΘΡα Πὲ ἴῃ ϑἔαία 885- 

οὐ αν]. Ῥνεϑία., ΟΠΊΠ ΠῚ ΔΠΙΠ]5. ΓΘ ΠΪΘ5Ο "6 ἴπ 
δ᾽ π||115 δα Ποίογιι πὶ Ῥαϊγιι πὴ ΠΟΒΙΓΌΛΙΙ ΠῚ ΑΡΥΑΠ Δ ΠῚ, 

158δο, οἵ 91400}0. Τπάϊπιὸ δὲ σοηστορα 605 ἴῃ ἸθοιΙ ΠῚ 
᾿ον Ὀ᾽ ἀπαπ, 5106 ἀαιια μι ΓΘ 16 115, ἵπ Ραγἴ50 
νοΙ ρα 15, πη 6 (πσὶς ἀΟ]0 1, {υἰϑε 1 οἱ ποηλίτιι5, 

ἴῃ 5ρ] μου 6 Θὰ ΠΟΙΌΣ ΛΠ [ΧΟ ΟΓΙΙΠ,, 

Ετροϑὶ Πὶριγοῖια ϑαρογάος αἰϊοίε : 1115 4υ]- 

ἄδπι, Του θ, “ποῦ πι ΔἸ ΠΊὰ5. Δοοορίϑιϊ, 1Π1|Ὸ 

φαΐδέθιν ἔ ]ιι6, ΘΟΒ 116 πὶ ΓΘΘ ΠΕ ΠῚ ΟΘΘΙΟΓΙΙΠῚ {Υ8 Π5- 
[οντὸ ἀϊρηαγο, ΝῸ5 νουῸ πἶο ρογοσνο Πα ΙΓ πο 5, 

σοπδοῦνα ἴῃ {46 τὰ, οἱ ἀθάτιο πὸ5. δὰ γ ρΠΙΙΠῚ 

τι πὶ, σοποοίθηϑ ΠΟ ῖ5. τπᾶπὶ Ῥάσθηι ΟΠΊΠὶ [6 Π|- 

Ρόγδ, αἰ ἴῃ πο 5ἴοις οἱ ἴῃ Οπηηῖθιι5, σ᾽ οὐ Ποίαν, 

οχαϊτοῖαν, ἰατδειν, θοπϑάϊοατιν, δὲ βαποι66-- 

τυ ΘΔ ΠΟΙ 55 Πλ απ... Θ᾽] νόθα τι, δὲ οπραϊοίιηι 
ΠΟΙΠΊΘΠ ἔπι η}5 σα πὶ ΟΠ εἰδίο 1651 οἱ βαποῖο ϑρ1- 

εἶτα. 

Ῥοριεῖιις : δῖοι! οναι. 

Τίαοοπιις αἰοῖ! : Ἰυοβοοπάϊιο, Ὀϊδοοηὶ. 

ϑασογίος : Ῥὰχ Ομ θιι5, 

02 



00 ΧΡΡΕΝΌΙΧ 

Ῥκοωπιίμπι γγαοιϊοπιῖς. 

Τίθυι πὶ συ ιϊα5. ΑΘ Ά ΠΉ15 Οὐ ΠΙροίο πε Π6ὸ ΡΔΕΓΙ 

Ῥομηϊπὶ Ποῖ δὲ ϑαϊναῖου ῖβ ΠΟϑινὶ 1651 ΟΠ γΙ511, αι 

οἴἴαπι ΠπΠῸ ΠΟΡΪ5 ΡΘΡ ΘΡΆΓΔ ΠῚ 5118 ΠῚ ῬΓΘΘΠΕ, αἱ 

ἴα ΘΠλ15 ἰπ βαποῖίο ἰοοο ἰϑδίο, ΠΙΔ Π 5416 ἰθναγθ-- 

Πλῖι5, δὲ ΠῊΪ ΗΠ ϑ ΓΑΥΘΠΊ115 ΠΟΙΠΠΪ βᾶΠοῖῸ 6115. 1|- 

Ἰὰπὴ ᾿σΊ τα ΟΡΌΠΊΙΙ5, τι ποῸ5. αἶσηο5 οἰ βοῖας οοπη- 

πιιπίοπθ δἰ ρθυΟΘΡΠΟΠ6 5ᾺΠΟΙΟΥ ΠῚ 6115 πη δίς 

ΤΟ ἸΟΓι ΠῚ), ἱπη πη ] αὶ ΘΟΡρΡΟΥΪ5. ΘΓ ῬΓΘΙΟΒΙ δὰπ- 

δι πὶβ ΟΠ νΙ5Ε1 6715, οπι πὶ ροῖθπ5 ΠΟ ΠΉ Πτι5 εἰ [6115 

ΠΟΒΙοΡ. 

ιαοοπιις : Οταῖθ. 

ϑασογάος : Ῥὰχ ΟΠΊΠΙΡ115. 

Οναϊϊο αὐ {γαοίϊοιοπι, δ. Βαρὶ{ι. 

Ῥδας ποϑῖου, Πθιι5 βαΐνος (Δοῖθ πα], τ ἀοο5 

ΠῸ5 σΡΑΓα5 ἀσογο ἀἴρη6 ῬΥῸ ΠΘΠΘΙΠΟΙ 15. τ|5,. {1188 

ῬυοΒΕ 511 ΘῈ ργαοϑῖαϑ ΠΟΪ5 5ΘΠΊΡΘΡ. Τὶ 65. Πθιι5 
ποβίοῦ, {1 διιβοῖρὶ5 ἰδία ἄσπα : πιαπάὰ ΠῸ5 ἃ" 
οὐπηὶ ἱπα4αϊ πα πηθιἴο ΘαΥΠΐ5. δὲ θ᾿ Γτ5, δὲ ἄθοα 
ῬοΡΠ σου βαπουϊταῖθπι πὶ {ΠΠ͵Όγ6 ἔτι, ἘΠῚ ΤΠ ΡιΠῸ 

δου πο πἶΟ ΘΟ ΘΗ 85 ΠΟΒΓΓαΡ. 5050] ρ᾽ 6 πη θ5. μὰ ν- 
ἴδ πὶ ϑαποι Πα ΙΟ ΠῚ [ΠΟΥ]... ἘΠ᾿ΙΔΠΊΠ 58 ΠΟΙῸ 

σοΥΡουΐ δὲ δαπαιίηὶ ΟΠ ΙΕ τὶ, δὰ ἀἄϊσπο βιιβοῖ- 

ΡῬίδηῖοβ. Τοπϑᾶπηιβ ΟΠ γ βία πὶ μα Τα π θη ἴπ οον- 

ἀπθοτι5 ποϑιν 5, δὲ δἰ πλιν [ΘΠΊΡ] 1 ΠῈ 58 ΠΟΙ [α] 
Βρίγῖτι5. [τὰ, ΤΘιι5. Ποβίθυ, ΠΘΠΊΪΠΘΠῚ ΘΧ ΠΟΡῚ5 

τοιιμπὰ [λοῖαθ {ΓΘ ΠῚ ΘΠ ΟΓΊΙ ΠῚ [ΠΟΥ ΠῚ ̓ΒΓΟΓῚΙΠῚ τηγν- 

5ΓΟ.Ἱουι πὰ : ΠΟ΄π6. ἰμῇινπηα ΔΠΙΠ18, ἃϊ1 ΘΟΡΡΟΙ 
(δἰ μ5), φποά οχ 115. ᾿πάῖσηθ ραν ΠοΙραν θυ πλιι5. 

6 ἀὰ πορὶβ αἰ δχ γθηλι ΠῚ Ἰ5Π116 νἸΐδθ ΒΡΊΓῚ [ΠῚ 
ἀἴσηθ 5ιιβοῖ ρουδ 506 ΠῚ 58 ΠΟΙ ΠΟ  ΙΟΠ 11 ΠῚ. ΕΠ ΑΡΊΙΠῚ;, 

αὐ Υἱαϊίοιιπι νἱ το οἴθυ ποθ, αὐ ἀδἰθπϑίοπθπι ἀσοο- 

Ρ[αθΙ! Θὰ. σογᾶπ) {ἰηθ 40. τι π}} ΟΠ Ισὶ τὰ], 

αἰ δὲ πὸβ οπὶ ΟΠΙηΪθτ15 58 ΠΟῚΪ5. {1| ἃ βεθοῦϊο ΕἸ] 

Ρἰδοιθυιηῖ, ἤαηλιθ ΡΑΡΕΟΙΡ 65. ΘΘΓΘΓ ΠΌΡΕ) ἴπιο-- 
σὰὰπ] ῬΟΠΟΓᾺΠ 4185 ΡΓΕΘΡΟΌΡΑΒ5Π ΟΠ ΘΠ τ} λι5. ἴθ, 
Ῥοπιῖπθ. Ετ ας Π05 ἀἴσποβ, ΠοπλΪπ6, τὶ οὐ ἢ- 

ἀιιοῖα, ἀατηπαιίοη δ. ἐπ Πλι1Π65, ἁιἀθαηηι5. ἴηνο - 

φάτο ἴθ σφ θοίθπη Π θη Ραίΐγθιη, δὲ ἄἴσθγο, εἴς. 

Οκαιίῖο αἴϊα αὐ βγαοιϊοπειι. 

Του παῖου ΠΟΠΊΠ6, Ῥαίθι ΟΠ ΠΙροΐθη5, Ποῖι5 
ΠΊΔΘΠτΙ5, δ ΙΘΓΠ1Ι5. ΘΓ ΠΡ 1115 1π σ]ονία : ααὶ οἱ- 

οἱοεϊα τοϑιαπηθ πίη ἔπππ|ΠῚ ΘΓ ΤΠ ]5Θ ἸσΟΡ Δ ΠῚ ἔπιὰ ΠῚ 

ΟΡΕΒΌΣΝ 5. ΒΆΒΙΠΗΙ ΜΆΑΟΘΝΙ. 

’ Ὁ δ 

Προοίμιον τῆς χλάσεως. 

ΜΝ: ᾿ Ξ 
Καὶ πάλιν εὐχαριστήσωμεν τῷ παντοχράτορι 
ἘΦΕΡΕ . ἘΝ πα ιν: 

Θεῷ τῷ Πατρὶ Κυρίου δὲ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἴη- 
ΚΟ, ΟΠ ἢ ΚΟ Τ 2) τ ὩΣ - Ξ- σοῦ Χριστοῦ, ὅτι νῦν χατηξίωσεν ἡμᾶς στῆναι ἐν 

“« ς ’ , ἌΓ Φ .- - ᾿Υ - 

τῷ ἁγίῳ τόπῳ, χαὶ ἐπᾶραι χεῖρας, χαὶ λειτουργῆσαι 
σον ΓΘΑΙΚ, 5νς, τ’ , κι 

τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὀνόματι. Αὐτὸν οὖν παραχαλέσω- 
᾿ τὸν ἜΣ 

μεν, ὅπως χαταξιώση ἡμᾶς τῆς χοινωνίας χαὶ μετα- Ὶ ῃ τη α  ΜΆπας ολρ στ πα Ἢ 
λήψεως τῶν ἁγίων αὐτοῦ μυστηρίων, τοῦ ἀχράντου 

΄ ᾿Ὶ -Ὁ ωῳ “- Τ᾽ -- 

σώματος χαὶ τοῦ τιμίου αἴματος τοῦ Χριστοῦ αὖ- 
ἌΣ ; ; ΑΓ ΎΞῚ 

τοῦ, ὁ παντοχράτωρ Κύριος χαὶ Θεὸς ἡμῶν. 

αν. ἘΡ ἊΞ 
Ὁ διάχονος λέγει: Προσεύξασθε. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει: Εἰρήνη πᾶσιν. 

Εὐχὴ τῆς χλάσεως, τοῦ ἁγίου Βασιλείου. 

Ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὃ Θ 
᾿Ξ - τς . - - - 
δαξον εὐχαριστεῖν ἀξίως τῶν εὐεργεσιῶν σου, ὧν 

τον ἀν εν ἘΣ ΚΑ, έσςς 
ξτὸς τοῦ σώζειν, σὺ ἡμᾶς δί- 

-} , - 4.3 - φ- 

ἐποίησας, χαὶ ποιεῖς ἀεὶ μεθ᾿ ἡμῶν. Σὺ εἰ ὃ Θεὸς 
: ἈΞ ἧς 
μενος τὰ δῶρα ταῦτα ᾿ χαθάῤισον 

τ ᾿ ᾿ 
μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ πνεύματος, 

ῸΣ “- ΓΞ ’ 5 ἐ [ 32 

χαὶ δίδαξον ἐπιτελεῖν ἁγιωσύνην ἐν φόδῳ σου, ἵνα ἐν 

χαθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὕποδε- 
Ν Σ. ΄-Ὁ- - 

χόμενοι τὴν μερίδα τῶν ἁγιασμάτων σου, ἑνωθῶμεν 
᾿ ξ ἐς τες ΒᾺ 

τῷ ἁγίῳ σώματι καὶ αἵματι τοῦ Χριστοῦ σου, ὕποδε- 
ἐπε ς πες ἢ ᾿ τ 

μενοι ταῦτα ἀξίως. Σχῶμεν τὸν Χριστὸν χατοιχοῦν- 
ν ἢ Ἄς τς 

τὰ ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν, καὶ γενώμεθα ναὸς τοῦ 
ες.» , Τ - ΕΝ 
ἁγίου σου Πνεύματος. Ναὶ, ὃ Θεὸς ἡμῶν, χαὶ μηδένα 

Ἧς ἐς , Ε; Ἂς 
ἡμῶν ἔνοχον ποιήσης τῶν φριχτῶν σου τούτων μυ- 

͵ ΕΒ ᾿ τὰ 5 "ἐ 
στηρίων " μηδὲ ἀσθενεῖ ψυχῇ χαὶ σώματι, ἐχ τοῦ 

ἀπε 5. τῇ ᾿ Α ς - 
ἀναξίως αὐτῶν μεταλαμθάνειν. ᾿Αλλὰ δὸς ἡμῖν μέ- 

ἘΡΤ Σ, ἐπτο τ πιὰ ξ τὰ 
χρι τῆς ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς ἀξίως ὑποδέχε- 

Τα ΤΩΝ δ ἢ 
σθαι τὴν ἐλπίδα τῶν ἁγιασμάτων σου, εἰς ἐφόδιον 

- » , 5 Ὑ , 2 σὲ ῳ ΣᾺ ἀὐταν 

ζωῆς αἰωνίου, εἰς ἀπολογίαν εὐπρόσδεχτον, τὴν ἐπὶ 
-: ᾿ς ἐ ον ἜΣ Β᾿ 

τοῦ φοδεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ σου, ὅπου ἂν 
πὰ ἢ . ΄ - -- 

χαὶ ἡμεῖς μετὰ πάντων ἁγίων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνός σοι 

εὐαρεστησάντων͵ γενώμεθα μέτοχοι τῶν αἰωνίων 

σου ἀγαθῶν, ὧν ἡτοίμασας τοῖς ἀγαπῶσί σε, Κύ- 
ΑῪ ἢ ἢ .« - , 5» 

ριε. Καὶ χαταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παῤῥη- 
3 ἀρ σας ΚΑΝΕΣ ἕ 

σίας, ἀχαταχρίτως τολμᾶν ἐπιχαλεῖσθα! σε τὸν 
; ᾿ 

ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα, χαὶ λέγειν. 

Εὐχὴ ἄλλη τῆς χλάσεως. 

ἐς τως ΤΠ ΤΣ προσ α ΣΠΙΘΩ ἜΣ Δέσποτα Κύριε, παντοχράτωρ ὃ Θεὸς, ὃ μέγας, 
ΞΔ ἷ ΚΡ ΣΥΟΣΣ 2 

αἰώνιος χαὶ θαυμαστὸς ἐν δόξη," ὃ φυλάσσων τὴν 
ε 
ο 
» ΄ ἀν ΨὉ Ε - ᾷ,», Η 
διχθήχην σου Χαϊ τὸ ελξεος σοὺ τοῖς αγάαπωσι σε ὦ 



ΤΤΌΚΟΙΑ ὃ. 

-»" - λύ ε " ν» ὰ "Ὁ "Ὁ 

δοὺς ἥμῖν λύτρωσιν ἁμαρτιῶν διὰ τοῦ μονογενοῦς σου 
Υἱοῦ, Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾽η- 
σοῦ Χριστοῦ. Ἣ ζωὴ τῶν ἁπάντων, ἣ βοήθεια τῶν 

πρὸς σὲ χαταφευγόντων, χαὶ ἐλπὶς τῶν ἐπιχαλου- 
μένων σε" ᾧ παραστήχουσι χίλιαι χιλιάδες χαὶ μύ- 

ΓΦ ΓΜ} .] » " Ὧν ἐπε ὃ » Υ 

ριαι μυριάδες ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, Χε- 

ρουδὶμ. καὶ Σεραφὶμ, καὶ πᾶσα τῶν οὐρανίων δυνά- 
μεων πληθύς. Ὁ ἁγιάσας τὰ προχείμενα δῶρα ταῦτα 
διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ παναγίου σου Πνεύματος " 

χαθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ τῶν χρυφίων καὶ φανερῶν ἡμῶν 
ἁμαρτημάτων " καὶ πᾶν διανόημα, ἀπαρέσχον τῇ 

που ἐς τας 
ἀγαθότητί σου, μαχρὰν ἀπόστησον ἀφ᾽ ἡμῶν. Ἁγία- 

σον ἡμῶν τὰς ψυχὰς, τὰ σώματα, χαὶ τὰ πνεύματα» 
τὰς συνειδήσεις, ὅπως ἐν χαθαρᾷ καρδίᾳ, ψυχῇ πε- 

φωτισμένη, τολμῶμεν μετὰ παῤῥησίας, ἄτερ φόδου 
ἐπικαλεῖσθαί σε τὸν ἐπουράνιον Θεὸν, Πατέρα ἅγιον ᾽ Ε 

χαὶ λέγειν. 

᾿Εὐχὴ ἄλλη τῆς χλάσεως. 

Τῆς υἱοθεσίας τὴν χάριν ἡμῖν παρασχόμενος 

διὰ λούτρου παλιγγενεσίας χαὶ ἀναχαινώσεως Πνεύ- 

μᾶτος ἁγίου, χαὶ τὰ νῦν ἀξίωσον ἡμᾶς ἀνυποχρίτως, 

χαθαρᾷ χαρδία,, συνειδότι πεπαῤῥησιασμένῳ, χαὶ 

χείλεσιν ἀδιαπτώτοις ἐπικαλεῖσθαί σε, ᾿Αδδὰ ὃ Πα- 

τὴρ, ἵνα τῆς ἐθνιχῆς βαττολογίας χαὶ ᾿Ιουδαϊχῆς 

ἀπονοίας τὸ μάταιον ἀποθέμενοι, ταπεινῇ, καὶ 
Χριστιανοῖς εὐπρεπῶς, ἐν φωνῇ, τῆς προσευχῆς 

ἀναφέρειν σοι τὴν ἱχετηρίαν, χατὰ τὴν σωτηριώδη 

τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ νομοθεσίαν ἰσχύσωμεν " 
καὶ ἁγιασμῷ ψυχῆς, σώματός τε χαὶ πνεύματος, τὸν 
ἄκτιστόν τε χαὶ ἄναρχον χαὶ ἀτελεύτητον τολμῶ- 
μεν ἀφόδως ἐπιδοᾶσθαι τὸν πάντων Δεσπότην ἐπου- 

ράνιον Θεὸν, Πατέρα ἅγιον, χαὶ λέγειν. 

ὋὉ λαὺς λέγει τὸ Πάτερ ἡμῶν " καὶ μετὰ τὸ Πά- 

τερ ἡμῶν ὃ ἱερεὺς λέγει" Ναὶ, Πάτερ ἀγαθὲ χαὶ φι- 
λάγαθε, μὴ εἰσενέγχῃς ἡμᾶς εἰς τὸν πειρασμὸν, μη- 
δὲ χαταχυριευσάτω ἡμῶν πᾶσα ἀνομία" ἀλλὰ ῥῦ- 
σαι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἀπρεπῶν ἔργων, χαὶ διανοημά- 
τῶν, χινήσεών τε χαὶ βλεμμάτων, χαὶ ἁφῶν, καὶ 
τὸν μὲν πειραστὴν ἄπραχτον ἀποδίωξον " ἐπιτίμη- 
σον δὲ χαὶ τοῖς ἐμφύτοις χαὶ σωματιχοῖς ἐν ἡμῖν 

χινήμασι" καὶ τὰς πρὸς τὸ ἁμαρτάνειν ὁρμὰς καθολ- 
χάς τε δλιχῶς ἀφ᾽ ἡμῶν ἀναχαίτισον, διὰ τοῦ Κυ- 

ρίου δὲ χαὶ (θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ, ὃι᾿ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ, χτλ΄. 

Ὃ διάχονος᾽" Τὰς χεφαλὰς ὑμῶν. 

ΒΆΒΙΒΗ 

αΠΠ πΘπ Ἴ] 15. τὸ : αὶ θα ἴδεῖϊ ΠΟ ΡΪ5. γΘΠ} 5510 Π6 1} 
Ῥοσσαῖοσι πὶ ρ6 1 πὶ σϑηϊταμη. ΕἸ] πὰ. τὰ πὶ, 1)0 - 

ΛΑΙΕΧΑΝΌΒΙΝΑ. 

655 τὰϊ πη Π ϑῖι οἱ ϑα ν αἴογο ποϑίνιιι ἢ ϑϑιπ ΟΠ τὶ - 

5πιη. Ὑἰτὰ Ομ Πἰ τι, ἀπιχ Π πη} δου πὰ (αἱ 4] τὸ 

οοη[ιρίηῖ, οἱ 5065. ἱπνοσαμείιπι ἴὸ ς» οὐ ἃάϑὶ- 

51π|η1 Π}}}ΠΠ165. τ ἢΠ1ὰ οἱ ἀθοῖθϑ. τ} 165 ἀθπα τα ΠΠΠ}ὰ 

Βα ποίου πὶ ΑΠΡΘΙ σι οἱ Αὐ Πα προ]ογιπ), (}16- 

ΨᾺ ᾽ΠῚ ἀτ116 ΘΘΡ ΡΠἾ ἢ, Θὲ ΟΠ 5. Ο:]οσι πὶ ὙἼγ- 

τατιιπι λα πιο. Οὐ 5αῃου ΠἸοα5 11 ΡΟ ροϑί τα 

ἀοπὰ ἰδία μοι {Παρϑιιπὶ βαπο  ἰβϑίπηΐ 1 ΘΙ ΓΊΓΠ5 Σ 

πλαι πα ΠῸ5 ἃ} ΟσΟΙ 15 Θὲ πιὰ ΠΕ [65115  .θοοατ5 ΠῸ- 

5{1155. Θὲ Ομ ΠΟ πῚ σΟρ ΓΟ Π 6}, αἰ5ρ]] θη πὶ θὸ- 

Ὠἰ τα 1 τι, ΟΠ 56 ΤΟ ΡΟ] ἃ πο ἷ5. Βα ποι τὰ ἃ ηϊ- 
Πιὰ5 ΠΟΒ 5, ΘΟΥΡΟΙᾺ, 501 Ἶ{π|5. δὲ ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ 5, τις 

σονθ ριῸ, δ᾽ ἀπίπιὰ {ΠΠππιϊπατα, ἀυ {ΘΔ ἢ} 115. ΟἸΠΠῚ 

ΠἸἀτιοῖα. ,. ΡΒ πι6. {ποῦ ἱπνόσαγθ [6 οφ] βίθηι 
Τουπι, Ῥαΐγθ ΠῚ ϑα ποίτπι, οἱ ἀἴθθυθ, οἵο. 

«Ἵἰα Οτγαῖῖο αὐ {παοιίοποπι. 

Οὐ ἀἀοριοη δ αρατίαπι ΠΟΡΪ5. ΙαΓρ 5. 65. ΡΟΣ 
Ἰὰν ἀουιι} ΓΘΘΘΠΟΡΑ ΙΟΠΪ5 Οἵ ΤΟΠΟΥΔΙΟΠΙ5. ΒΡΙ ΓΙ Γι5 

δᾶ ΠΟΙ, πιιη Ο ΘΕ ΓΔ} ΡΥ δία τ ἀ ΡΒ 116 51] 1] 016. 

ν6] πν ροου δὶ, σον ρὰγο, οἱ οοηβοϊοηεῖα {Πα ιοῖα 
Ρ᾽οπα, 1} ἴδαιιθ πο {{Π] ἀπ Π}τι5. ᾿πνοθθηλιϑ5 ἴδ, 

ΑΡ]νὰ Ῥαΐοι" : αὐάιιο θυ ποῖ πνα ΕΠ] α]ϊ, βἰ πη] 16 
Τακαίοαυ. 50π| {60 {ΕΠ τα τθιμ ἃ} }1οἰθη 65, παι μ}}}1 

νο06 4τιο ΟΠ νἸδιϊαπο5 ἀδοθαϊῖ, οὐατοη5 ΒΡ] οα- 
τἰοπθπι ΕΠ] Οἴου, [πιχ τα 54] τα αὶ τη σοηπ ΕἸ- 

ΤΠ τὰ ἐπ "ΠΟ ΠῚ γα] ΠΉ115 : [116 1 δα ΠΟΙ] -- 

Πολιῖοι6. ΔΗ 180, ΘΟΥΡΟΙ5. δὲ Θρί νυ τιι5.,. ἱπορθὰ- 

τὰ} Π},. 5176 ΡΥ ΪΠΟΙρὶο οἱ βἰπο {ἴπὸ, ιν θα πλι5 ἱπο]-- 
πᾶ 6. ΘΙ ΠἾ τ) ΤΟΙ Π11}}, ὁ οϑίθηι Τ)διιη), Ρὰ-- 

{6 δα ποίιιη), οἱ ἀΐσονο, οἴο. 

Ῥοριεῖιις αἰοῖι Οναιϊζοτιοπι εἰοπιϊπίσαπι : εἰ θα 

εἰϊοῖα σασογάίος αἰϊοὶ! : Τα, Ῥαΐον θοπο οἱ βοηὶ 

ΠΙΆ ΤΟ, ΠΟ ΠΟῸΒ ἱπάιιοαβ ἴῃ ἰΘπτα  ἸΟΠ6Ὼ}, ΠΟΙῚ6 

ἀουπίπϑιιν ΠΟ] Ϊδ. ΟΠ. 5 ̓ΠΙ Ζυ τ5 ς 56 Προ τὰ πὸ 5 
ΑἸ ππἀθοθη!θιι5. ΟρΟΡθτι5, σορ Αι] ΟΠ θι15,. ΠῸ - 

{Π]1ι5,. ἈΒΡΘΟΙθιι5. Οὲ Του 115, οἱ Τθη α θυθιη. ΤῸ 
Ἰη Ποία ἀθρο!ο τ σΟΠΙρυῖπιΘ. Θιϊατι ἰπϑίτο5. ΠΟ 5 
Παϊαα]605. ΠιΟῖτι5, ΘΕ ΡΟ ΠΙοίοβοβ. δ ρϑοσαπάϊιπι 

ἐπ ρΘ τι5 ΟΠ ἶΠῸ ἃ ΠΟΪ5 ΓΘΡΥΙΠΙΘ : ΡΘῚ ΤΟΙ Ϊ Πιι 

Τθοῖιπὶ οἱ ϑα] να του  Π) ποβίγιιηι Φοβιιὴ ΟΠ τ Ἰδίι), 
ΡΟΣ 4ποπι οἱ οαπ {1ι0, οἴο. 

Τιαοοπιις : Ἰποϊπαῖο οαρ τα νοϑίγα, 



Οναίίο ἱποϊιιαιϊοτιὶς οσαρίις. 

Τλοιι5,. 411 [ἀπ ΟΡ ΘΙ Ὁ ΑΠΠΘχῖϑῖι ποθ, πἰ σοποο- 

ἐδάδυθα. ποθὶς δἀοριϊοπὶβ ἀἰσηϊταῖθηι, αὶ ΠΠΠ οὶ 

ΨΟΘΑΡΘΠΊ δὲ δβϑθηλιι5, που θ5 Ζαϊάθιη τὶ], Ρὰ- 

εὐῖδ, ΘΟ που 65 ἀπιΐθιη ΟΠ Ι511 ταὶ. ΤΠΟ]1ηἃ, ΤΠ. ]- 

Π6, ἀπ} [{4Π|, ΘΓ Δ11 πῸ5. ΠΟΙ ΠΔΏΓ65 {01 

οαρῖτα ποβίνᾶ 5 δὲ πηι η ἃ ΠΟΒΕΙΠῚ Ἰπιθυϊογθι πο- 

τλΪΠ6 ΠῚ, δἴσας θυ 5. Θδὲ ἀπ] ΘΠ τπ15. ΕἾΠΠπ|5. {5 

4 δι ϑιιβοθρ ιν] διιηηι5. Ἐπιρταί [ον πΙσαῖο οἱ 1π|- 

παιπάα οορίτατῖο, ΡΘΥ Θιλη 41] 6Χ ὙΠ 6. Παίτιϑ 

δὶ Πδαπὶ : νδηϊτα5 οἵ ἈΠΕ] ΠῚ ΠΠ Δ] ΠῚ 5.106. 1ὰ, 

δίθμη 41 ῬΥῸ ποῖρὶβ Πα Πα ν"Ὲ ΒΘ ΘΕ ρ5.ΠῈ : 1 - 

τ  ἀ1τ5, ΟΠ} {11 Ράθϑ115 6δὲ σα Π6, δὲ ΟΥΠΟ]5 ἔρος 

ῬΠριπι δυοχὶς : νᾶπᾶ σου Ἰλ 110, Θαιπὶ 4] ἃ] 5 

οἱ Πασο}}15. οὔθϑιι5 ὁϑ, Π6Ὸ ἀνΘΡΕΙ (ΔοΊΘι δια} ἃ Ὁ 

ΘΡΡΙΟΡΥυο ϑρατουαπι : ἤνον, Βουη οἸ ἀἴτιπ|, 41551- 

ἀἴπιη οἱ οαϊιιπι, ἀσπτιπι Ποῖ «αὶ τὰ} ῬΘοσαιΠῈ 650 ἐμπτυσμάτων ᾿" 

τππιΠ4] : ἴγὰ δὲ Π} αγ]Αγ “ΠῚ ΤΠ ΘΠΊΟΥ ἃ. ΘΊΠΠῚ (01 ἃ[Π|- 
χὶξ οὐπιοὶ Οἢ νοσγάριτιπιν ἀΘὈ] ΓΟΡ ἢ. : (ΠΟ Π65 οἱ 

ἀἰά!ο5, δα. 481 ΠΔ]Π 5 Πὰ5. ΡΟ οβίαιθϑ. {ὙΠ ππὴ-- 
Ῥ αν, δ Το πορυανιιπι ΡΥ Ϊ οἰ) ςι15 5ΡΟ ΠΥ]. Οη]- 
Ὠἶβ ἴουτοπα σοσία το, δῖ} 4] «ὦ ΘΩ]05. ἀ55111- 

Ῥἴαι5 65. 1 τ ἴτὰ οαδι6, ΡῈ 551 Π}} ΠΙΥΘΓΘΡΙ ρα Ε]- 
οἶρ65 Παπγιι8, 5α που Ποθιητγ 116. ῃ ἸΠΈΘ στ}, ἦπὶ 

ΔΠΪΠῚἃ, ΘΟΥΡΟΥΘ, ΘΕ Βρι 1; ΘΟΠΟΟΡΡΟΓΟΙ, οοΙη- 

Ῥαυτϊοῖρθ5, οἱ ἘΠΊ ΓΟΥη65 θ ἴδοι Ομυῖϑίο τὰ : ἰπι- 

ῬΙδαϊαν 186. Ὁ5. ΠΟΒΕΓ1}] Ιατιάθ., οἱ Ἰαθῖα ποϑβίγα 

Θχϑα!τατοπο, αἰ απ ἀθηγῖι5 σ] να τὰ πὶ, ῬΑ 15, 
δὲ ἀπίβϑηῖε ΕἼ] τα] δοίθυ ἢ, ΡΟ 1161, οίο, 

«1114 Οταιϊϊο φαποιὶ Βαςὶ ϊ ροδὲ Ῥαῖΐθυ ποβίοι. 

Οἰοπίαπη. ἴπιιπ δὲ ΓΘ πη}, ἴπ|ῶ Θϑὲ Ῥοϊθητα 

οἱ βἱονία Ῥαινὶβ οἱ ΕἼΠΙ δὲ Θριγίειι5 δα που, πο, 

οἵο. 

Τὶαρσοπαις : Τπο] παῖο οαρ ἃ νοϑίγα Προ. 

Οναιίῖο ἱπιοϊιναιϊοτιῖς σαρϊ εἰς. 

Τομηϊπαΐου. ΠΟπληΠ6, Ῥαΐθι ΤΠ ΒΘ  ἸΟΟΡ ἸΔΥ ΤΠ], 

οἵ Τθοιι5. ἰοιττι5. σΟΠ ΘΟ] 0 Π15,. 1Πο πη }λτ15. {0 Ὶ 

ΘαΡ τὰ διὰ θθ ποθ, θοϑήιθ 8 ΠΟ Πα, ομβιοα!, 

ΤΌ ογὰ, οἵ νἱγαιθ σοπῆνπια. ΑἸ ΟΠ πὶ ΟΡΟΓΟ πλαϊὸ 

ἀγθυῖο 1105, Οἱ ΟΒΙΠΙ ΟΡΟΙῚ ὈΟΠῸ άπ {Π|05, 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΟΝΙ. 

Εὐχὴ τῆς κεφαλοχλισίας. 

« ι “ . ΄ τς ᾿ , 
Ο Θεὺς, οὕτως ἀγαπήσας ἡμᾶς, χαὶ χαρισά- 

ς᾿ « χ 5 Ω 
Ε μενος ἥμῖν τὸ τῆς υἱοθεσίας ἀξίωμα, ἵνα τέχνα 

Νὰ ἐξ τῶι πόδέ τον, ας: , , 
Θεοῦ χληθῶμεν χαὶ- ἐσμὲν [510], κληρονόμοι μέν 

Ἄς ᾿ ΠΡΥΚῚ, τ, ΠΕ ΝΣ :3 
σου τοῦ Πατρὸς, συγχληρονόμοι δὲ τοῦ Χριστοῦ 

σου. Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὐς σου, χαὶ ἐπάχουσον 

ἡμῶν τῶν ἐπιχλινάντων σοι τὰς ἑαυτῶν χεφαλὰς, 
᾿ ΟΥ̓, ς -Ὁ ΝᾺ “ ΝΜ ῃ Ἂ' ε ; χαὶ ἅγνισον ἡμῶν τὸν ἔσω ἄνθρωπον, καθὼς ἁγνός 

ἐστιν ὃ μονογενής σου Υἱὸς, ὃν μέλλομεν ὑποδέξα- 
σθαι. Καὶ φευγέτω μὲν πορνεία χαὶ ἀκάθαρτος λο- 

κι «ἀν κινν (Ὁ ἢ , , -“ 
γισμὸς, διὰ τὸν ἐχ παρθένου γεννηθέντα Θεόν" τῦ- 

φος δὲ καὶ ἀρχαῖον χαχὸν ὑπερηφανεία, τὸν δι᾿ 
ἡμᾶς ἑαυτὸν ταπεινώσαντα᾽ δειλία, τὸν παθόντα 

Ἂν Α νω Ὁ 

σαρχὶ, καὶ τὸ τοῦ σταυροῦ στήσαντα τρόπαιον “ χε- 
ΓΕ κα ἃ Ν « , Ἁ ΄ δ 

γοδοξία, τὸν ῥαπισθέντα χαὶ μαστιχθέντα, χαὶ μὴ 
ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ αἰσχύνης 

φθόνος, χαὶ φόνος, χαὶ διχοστασία, 
᾿ - Ν Ὁ Ὁ -Ὡ χαὶ μῖσος, τὸν ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ τὸν αἴροντα τὴν 

{- 74 ΩΣ ᾽, 

ἁυαρτίαν τοῦ χόσμου" ὀργὴ χαὶ μνησιχαχία,, τὸν 
ῇ τὰ Ἀ. ΡΕΝΟ 

προσηλώσαντα τῷ σταυρῷ τὸ τῶν ὀφλημάτων χει- 
, : 

ρόγραφον " δαίμονες χαὶ διάῤολος, τὸν τὰς πονηρὰς 
: ρ᾿ ΩΣ 
ἀρχὰς θριαμόεύσαντα, καὶ τὰς τοῦ σχότους ἐξουσίας 

, - ΑΥ 

ἀπεχδυσάμενον. Ἅπαν τὸ γεῶδες φρόνημα, τὸν 
, ἢ Ξ ἐν ἔς 

ἀναληφθέντα εἰς οὐρανούς ἵνα οὕτω χαθαρῶς τοῦ 
ἥ ἐξ ες 

χαθαρωτάτου μυστηρίου μετασχῶμεν, χαὶ ἁγιασθῶ- 
μεν δλοτελεῖ ψυχῇ; σώματι χαὶ πνεύματι σύσσωμοι; 

Ἃ' , Α , -ὩἜ 7 

χαὶ συμμέτοχοι, καὶ σύμμορφοι γενόμενοι τοῦ Χρι- 
στοῦ σου" χαὶ πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεως; 

Β χαὶ τὰ χείλη ἡμῶν ἀγαλλιά ὅπως ὑμνή χείλη ἡμῶν ἀγαλλιάσεως, ὅπως ὑμνήσωμεν 
3 ἰᾳ Ὁ Ὁ - 

τὴν δόξαν σου τοῦ Πατρὸς, χαὶ τοῦ μονογενοῦς σου 

Υἱοῦ προόντος᾽ δι᾽ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ, χτλ. 

ε Ν -Ὁ 

Ἄλλη μετὰ τὸ Πάτερ ἡμῶν, εἰς τὸν ἅγιον Βασίλειον. 

5 ἘΝῚ Ξ ἢ 
Ὅτι σου ἐστὶν ἣ βασιλεία, χαὶ ἣ δύναμις, καὶ ἣ 

ν - τῷ ΛΔ ὦ - 
δόξα τοῦ Πατρὸς χαὶ τοῦ Υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύ- 

μᾶτος, νῦν, χτλ΄. 

Ὁ διάκονος λέγει " Τὰς χεφαλὰς ὑμῶν τῷ Θεῷ 
χλίνατε. 

Εὐχὴ τῆς κεφαλοχλισίας. 

ς ι2 »"7 Α “Φ0 “ΔΝ 

Δέσποτα Κύριε, ὃ Πατὴρ τῶν οἰχτιρμῶν, καὶ 
ἐμ , ἐν , 

Θεὸς πάσης παραχλήσεως, τοὺς ὑποχεχλιχότας σοι 
Η - ΠΕΣ ΕΌΡΑΣ ε,ὔ ( τὰς ἑαυτῶν χεφαλὰς εὐλόγησον, ἁγίασον, φρούρη- 

Ἐν ΩΝ ΑΜ ς 
σον, χύρωσον, ἐνουνάμωσον. ᾿Απὸ παντὸς ἔργου 

Ὁ , ᾿ - - 

πονηροῦ ἀπόστησον, παντὶ δὲ ἔργῳ ἀγαθῷ σύναψον, 



ΤΡΌΠΟΙΑ 8. 

χαὶ χαταξίωσον ἀχαταχρίτως μετασχεῖν τῶν ἀχράν- 

τῶν τούτων χαὶ ζωυποιῶν μυστηρίων, εἰς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν, εἰς Πνεύματος ἁγίου χοινωνίαν, χάριτι 

χαὶ οἰχτιρμοῖς χαὶ φιλανθρωπία, χτλ. 

Ἄλλη παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἀπὸ τῶν προηγιασμένων 

τοῦ ἀποστόλου Νίάρχου μετὰ τὴν μετάληψιν τῶν 

ἁγίων μυστηρίων. 

Τελειωθέντα τῆς εὐεργεσίας τὰ χαρίσματα, ἅτι- 

νά ἐστιν φοδερὰ καὶ ὑπερευλογημένα μυστήρια τοῦ 
μονογενοῦς σου ΥἹοῦ, Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ καὶ Σω- 
τῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Τὰ σωτηριώδη αὐτοῦ 

παθήματα ὡμολογήσαμεν, τὸν ζωοποιὸν αὐτοῦ θά- 
νατον ἐχηρύξαμεν, τὴν ἁγίαν τριήμερον αὐτοῦ ἐκ 

νεχρῶν ἀνάστασιν ἐπιστεύσαμεν. Τὸ μυστήριον τε- 
τέλεσται. ᾿ξὐχαριστοῦμεέν σοι, Κύριε, ὁ Θεὸς, ὃ Πα- 

τὴρ, ὃ παντοχράτωρ, ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐφ᾽ ἡμᾶς, 

χαὶ χατηρτίσω ἡμῖν εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι πα- 

ραχκύψαι. ἹἹκετεύομεν χαὶ παραχαλοῦμεν τὴν σὴν 
ἀγαθότητα, φιλάνθρωπε, ἵνα ἁγνίσης ἡμᾶς πάντας 
τοὺς προσπίπτοντας σοι, χαὶ ἑνώσης σαυτῷ διὰ τῆς 

μεταλήψεως τῶν θείων σου μυστηρίων. Γενώμεθα 
πεπληρωμένοι τοῦ ἁγίου σοῦ Πνεύματος, καὶ ἐστη- 
ριγμένοι ἐν τῇ σῇ εὐθείᾳ πίστει. Πλησθησώμεθα ἐν 
ἐπιποθήσει τῆς σὴς ἀγαπήσεως ἀληθοῦς, χαὶ δοξο- 

λογοῦντές σε πάντοτε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ 
ἡμῶν, δι᾿ οὗ χαὶ μεθ᾽ οὗ, χτλ. 

Ὃ διάχονος λέγει - ΠΙροσχῶμεν Θεῷ μετὰ φύ- 
βου. 

ὋὉ ἱερεὺς λέγει " Εἰρήνη πᾶσιν. 

Δέσποτα Κύριε, ὃ Θεὸς, ὃ Πατὴρ, ὃ παντοχοά- 

τωρ, ὃ ἰώμενος ἡμῶν τὰς ψυχὰς, χαὶ τὰ σώματα, 
καὶ τὰ πνεύματα. Σὺ, ὃ ἐντειλάμενος Πέτρῳ τῷ 
χορυφαίῳ τῶν ἁγίων σου μαθητῶν χαὶ ἀποστόλων, 

ἐκ τοῦ στόματος τοῦ μονογενοῦς σου ΥἹοῦ, τοῦ Κυ-- 

ρίου δὲ χαὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

ΒΑΒΙΠΗΙ ΑΓΕΧΑΝΌΠΙΝΑ, 00 

ΡΥ δία ιθ. τὰ ΘΟΠαἰΟΠΙ Πα ΠΟ Πἶ5. ἱπη πη π 65. ΡΟΓΟῖ- 

Ρίαπε ἱπηπιδοιυαία ἰδία οἱ νἱν ἴσα πη γϑίουϊα ἀ γο- 
τ ϑϑίοποιι ρϑοσαίουιπι, δἰ Θρ νυ τι15. ΘᾺ ΠΟΙ οοπὶ- 

λιν πἰοα ΟΠ θην... Ρ ΘΟ. βΡα Δ ἢ, ΠΙΙ ΒΟ ΓΙ σΟ 185. οἱ 

ΘΠ απ τα θη), δίς. 

“Πα ἀριὰ 7) αγρεῖος οα {πισ σία ρεαϑαποι  {- 
ὑαίογιισι. αροςσίοἱὶ δ]ατοὶ ροσ μεγοοριίοπεπι 

δαποίογιεπε 1Π}5 6 Υ 1 ΟΊ. 

Ῥογίδοϊα διιηῖ θοπϑίοθε185 (85 τη που ἃ, 618» 

ϑπ| {πιο πεα δὲ δ ρου θοπθάϊοια την ϑίθυϊα τιηΐθ6- 
αἶτὶ ἘΠῚ τῇ, Ἰθομπιϊηὶ Τ)οὶ δὲ ϑαϊναίον 5 ποϑινὶ 

7όϑιι Ομ εῖϑιϊ. ϑα] αΐαγο5. 6}115. Ῥαβϑίοηθθ. ΘΟὨ [655] 
5.115). ΤΟΥ ΘΠ 6715. Ὑἰν"Ποαπὴ. ῬΓορἸἰοαν πλ85. : 
5 ΠΟΙΆ ΠΙ 6.5 ἴον τα αἴθ γοϑαγνθοιοποηὶ ὁγθ ἱ- 
πλῖι5. ΜΙγϑ θυ τι πὶ Ομ ΘΕιπι 6581. να ϊαθ. ἀρίτηιι5 
εἰ], Τομΐπθ, ΤΠ οιι5, Ῥαῖον Ομ! ροΐθ 8, “Ο ἢ ἶ ἈΠ 

τἰϑουϊοογάϊα τὰ πιάση 6ϑὲ ΘῈ Ρ6 ΠΟ5, δὲ δὰ ρϑὺ- 

(δοἰϑεὶ ποθ, ἰπ {πὸ ἀοϑίἀογαπὶ ΑΠΡΟΙΪ ρροβρι- 
οοὐδ. ΘῈ ΙΠοαπιι15. Θὲ ΤΌΘ Πλ115. ΠΟ ΠῚ ΓΘ ΠῚ [8], 

ἃΠΊΔΙΟΣ ΤΠ ΠΪ ΠῚ. 1}, τιῦ ΡΣ 065. ΠῸ5. ΟΠ Π65. (| 

ῬΓΟΒΓΘυ ἰ πλμ1) ΦΟΥΔ ΠῚ ἴ6, ππίάϑιι6. {Π0Ὶ ἰρϑὶ Ρ6ν 
Ρανεοἱ ραιτοποπι αἰν᾽ πογιθαι. ἐπουιιη. Πηγ βίο ΡΟ - 
Χαιπ|, ΟΠ ἀπιι γι π16 ΤΟ Ρ οι Ϊ βαποῖο ἴπὸ ϑρΊγῖτα, οἱ 
{ἰρτλ τ." 514 ὈΠΠ1ὶ πὶ τὰ σθοῖα {6. ἈΘρΙ δαπηι" ἐἰ6- 
ἰάογιο ἀΠ]θο ΠΟ πἶ5 τὰ νουθρ, δὲ σου Ποαπίο5 (6 

αἰἰίαιιο ᾿π ΟΠ ῖϑίο 165 ΠΟ μλἶπῸ ΠΟδίγο, ρ6. {πθὴ 

οἵ οὰπὶ 4Π0, οἴο. 

Τίκᾳοοπιις : Αἰϊοπάδηιϑ Π 60 οὐπὶ {ἰΠΊΟΓΘ. 

ϑαςογίος : Ῥὰχ Ομ θι5. 

Τ)οτηϊπαίον: Ποπιῖπθ, Πδι5 Ῥαίον ΟΠ ΠΙροΐθηβ, 

4] 58 Π85. ΔΠΙΠῚὰ5. Ποβίμαθ. ΘΟΓΡΟΓα δὲ ϑΡ᾽ ΓΙτι5. 

Τιι 65. 4ἱ ρυφοθρίϑεὶ ῬοινῸ Ῥυϊποῖρὶ 5 ποί νὴ 
ταόγαπι ἀἰδοϊ ρα ]ογιι πὶ δὲ ΑΙΡΟϑιο γι, Θχ ΟἿ 
απ σοπῖτὶ ἘΠῚ ταὶ Τοπηΐηὶ Τ)6ὶ δὲ Βα ναῖον θ. πὸ- 
οἰ 7165 ΟΠ ιν 5 ἀϊοοπιεὶς οἱ, Τῖι 65. Ῥϑίσεδ, οἵ δι1- 

“Ὁ ΔΖ. 5... ΟΝ Ὁ ΄ 2 . . 
στοῦ λέγοντος αὐτῷ, Σὺ εἰ Πέτρος, χαὶ ἐπὶ ταύτῃ οβη ρον Ππᾶπο ρδίγαμη ΘΠ α} 0 Ἐ ΟἸ Θσ᾽ ἃ) ΠηθαΠ}, δὲ 
Ξ , ᾿ ι μου τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ᾿Πἰκχλησίαν, καὶ πύ- Δ ρονία ᾿πίουϊ ποπ ρυφονα οι ιιμς δάνουϑιιβ θα πὶ : δὲ 

λαι ἅδου οὐ χατισχύσουσιν αὐτῆς - χαὶ δώσω σοι 
τὰς χλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν " χαὶ ὃ ἐὰν 

δήσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρα- 
νοῖς, χαὶ ὃ ἐὰν λύσης ἐπὶ τῆς γῆς. ἔσται λελυμέ- 
νον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ᾿Ισόμεθα τοίνυν καὶ ἡμεῖς οἵ 
δοῦλοί σου, πατέρες μου χαὶ ἀδελφοὶ, ἱερεῖς χαὶ 

Λευῖται, χαὶ πᾶς ὃ λαός σου ὃ πιστὸς, ὃ προσπί- 

πτῶν ἐνώπιον τῆς ἁγίας σου δόξης ἐν τῇ ἁγία ὥρᾳ 

ταύτῃ, καὶ βαστάζων τὸν τίμιόν σου σταυρὸν, ἐσμὲν 

ἄλθο τὶ οἴανοϑ γοσηὶ οφοσιη : οἱ φποάοιπιθο 

ἸΙμανθυῖθ δι ρ6ν ΓΘ Γἅ πη ΟυἿξ ΠΙραΐαμι ἴῃ Ο8}15.: οἱ 

ἀποάουπιάιιθ. 50] ΟΥῚ5 5006} ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΟΥῚΓ 50}{1{π|}} 
ἴπι οὩ]15. 51 Πλῖ5 ᾿ρὶ τ} ΟΠ. Π 65. ΒΟΥ [π], ΘΔ ΤῸ 5. Πιοὶ 

οἱ [ναΐγος, ϑδσουάοίοϑ οἱ Τιον τα, ΟΠ 5416 ρορι- 

Τὺ ἴατι5 Π16}15, ργΟδίγα τ5 σογαπὶ ϑαποῖα σ]ουία τὰ 

πὶ πὰς ποτὰ ϑαποία, [Ὁ ΥῸ 5 51Ππ|}}} ᾿ ΓΘ ἸΟβάμ [πὰ 

ΓΘ ΠῚ, 5[Π|15. ΟΠΠ 65. 50 π|ὶ οἱ ΠΟΥ Οχ ΟΥῸ πιοὶ 

ῬΡοοοαιοΥ 5, ῬΟΙ' ΘᾺ ΠΟΙαι 1}. {ἀππππὶ ΘΟ ἰ εἰ τυ} θοΠιαμι 



τὸ 

δὲ Ῥοπίσπαμπι. Π ῖι8, Ρ6ι ΕἸ] ταπὶ πααπη Χαϊ τὰ} 

Ῥδοοδίαπι πηι Π41, ᾿ΠΟΙ͂ΡΘ 5050 ΟΡ. ] ΟΠ ΘΠ, ΡΟ ΠΙΓ6η- 

(ἴα ΘΓ ΟΓΙΙΠῚ ἔΠΟΓῚ ΠῚ 4}} 1ρ515, δα Πππ 6 πὶ ἈΉΙΠ10- 
πἶ5, ἃ ργορ τα ] ΟΠ 6} ῬΘΟοΙΟΥ ΠῚ : Πυ1ἃ ΠΟῚ ν8 
ΤΟ} 6 ΠῚ ΡΘοοδίΟΥ 5, 564 τπἰ| σοπνογίδίιν δὲ γίναῖ : 

τι 65 Θηΐπι ΠΟΠΉΪΠιι5 : ΠΟΙ ΪΠιι5. Π)6ῖ15. ΠΙΙΒΟΙΑΪΟΓ 

δὲ τ ἸβθυἼοΟ 5, ρα ΘΠ 5. δὲ ΠΏ] [88 ΠῚ] ΒΘΓΙΟΥ 18 δὲ 
γΘΡαΧ, ΔΕ ΘΓΘἢ5. 1Π| 5115, 1ΠΙ]υ]ταῖ65,. οἱ ρθο- 
οαἴα. Οποὰ 5] φαϊἀιιαηλ ρΘοσαν ΟΡ  Πη115. {01 νου θῸ 

ἀαϊ ΟΡΘΡΘ, ΧΓΘΠλ 6, ΑἸ πη 6 οἴ ράν 06. ΠΟ Ϊ5, [ἅπη- 

Πυδηι ῬΟΠι5 δὲ θοπίσπιι5 ΤΠ)6ῖι5. 851 Θηπὶ 1Π161|]-- 
ταῖοϑ ΟΡ βογνανθυὶθ, ΠΌΠΉ]Π6, ΠΟΙ] Π6, {1115 5 1511Π6- 

θῖ1 3 Οὐἦὰ ἀρια τὸ ρΡορ  ἰα110 6ϑι : (αἴ ἔτι 65 ργῸ- 

Ρ᾽ το ρϑοσαῖουι πηι ΠΟΒΓΡΟΣΠ., {Πα 110 οἱ 854]- 

γψαΐου ΔΠΙΠΠΔΤΊΙΠῚ ΠΟΒΓΓΔΓΙΙΠ1. [2.6 115, ΠῸ5. ΟΠΊΠ65 [1 - 

Ἰνοῦἃ, δὲ ΟΠΊΠΘΠῚ ρΟΡ τ ΠῚ ἔππι πὶ ΠΡΟ Ρα ἃ} ΟΠ πὶ 

Ῥοοοσαίο, ἈΠΟ ΠΟ Π6 ΟΥΒ ἢ] δ᾽ Ὀ] ΒΡ 6 πηῖα, ἃ]ν ΟΠ] Πὶ 

τη] Ἰοιῖοπθ οἱ ΘΧϑθογατοη6, τηᾶσα, νοΠθἤοϊο, 

Ἰἀο]οΙαινῖα ρου αγα, ΡΘυ] ΓΟ, ἃ}0 ἀπαι πο πμαΐθ, δὲ 

αἸγάγ αι η πη ρΓΘοΔ 06, ἃ αἰἸβϑι ἰὸ [Ογπηδῖο, ἃ 58-- 

σῖτα νο]απίθ, ἃ ἸδηΘηἴῸ 7151 Ὑλτ δὲ ᾿ΠΙ  ΙΙΟΡΕΠῚ, 
4) ΟΠΙηΪ Οσοιγϑιι. ΠΘΟΓΘΕ ΘΟ} Θ᾽ ΘΠ ΠΙΘΟΥ ΠῚ. 

(οποθάθ πορὶβ, Τ)οΠΉΪη6, ΠΙΘΠ ΘΠ, ΕΘ ΠΕ}, 

δὲ νἱγία!θιη. ἃ [πρΊ θη ἀτιπὶ τι54116 ἴθ ἤποπι ἃ 
ΘΠΠΪ ΟΡΘΡΘ τηᾶ]ὺ Δάν ογβα νυν, δὲ ἃ ΠΟΡΪ5 τ [ἀοἰὰ- 

Π}115 ΒΘ ΠΈΡΙ 40 ΕΠ ὲ Ρ]δοίτιιηι δϑὲ. 5 γ) 6. ΠῸ- 
ΤηΪπΠὰ ΠΟΒΙΓὰ ΟΠ ΟΠΊΠΪ ΟΠΟΥῸ ΘΔΠΟΙΌΓΙΙΠῚ (π0-- 

ῬΕΠΠῚ ἴπ ΓΌΘΠΟ ΟΘΙοσιιπη, πὶ ΟΠ Ἰδῖο 1651 ΠΟμῖπῸ 

ποϑίγο, ΡῈ 4.6Πὶ οἱ οἰιπὴ 400, εἴς. 

διωσογος εἰοναὶ Σπουδικὸν : ἤος 65ῖ, πιαγοτόπι 

Μοσιΐα ρμαγίεπι., οἰ σοῦο οἰθναίαᾳ οἰαπιαὶ : 
ϑαποία βΆ ΠΟΙΪ5. 

Ῥοριεῖιις - Ἰζγυῖδ δἰθίβομ. 167, 

{{πι||5 Ῥαῖου ϑα ΠΟίτ15. {Ππ1|18 ΕἾΠ1Ὲ5 ΒΆ ΠΟΙΠ5., ἘΠῚ15 

ΒΡ ΣἸτὰ5 βα Πποίπβ, ΑΠΊΘΗ. 

ϑασογίίος : Του πιιβ οαπὴ ΟΠιπὶ θτι5 νΟὈ]5. 

Ῥορκιζιις :- Ἐὺ στ 5ρί γῖτα το. 

ϑασρογάος : Βοποάϊοϊιι5 ΤΟ ΠΪΠι18. ἴῃ 5εθοι]α, 

Ῥορμίμι : Αὐηθα, 

ϑασογάος : Ῥὰχ ΟμΠΠΙ} 115. 

Ῥορκίιι5 : ΕΛ οᾺ ΠῚ ΒΡ γταὰ τι. 

ϑαοόγᾶος αϊοὶξ οοπ οδϑίοπιθηι : ΟΟΥ̓Ρι5. 58 Π- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΕΌΜ 58. 

Β 

α 

" 

Ε 

ΒΆΒΙΠΠ ΜΑΟΝΙ, 

πάντες λελυμένοι καὶ ἐλεύθεροι ἐχ τοῦ ἐμοῦ στόμα- 
-ὠ-ε -Ὁ »οΟν"ν ὩὉ Ἷ ΄, 

τος τοῦ ἁμαρτωλοῦ, διὰ τοῦ παναγίου σου Πνεύμα- 
τι ε πῆρες 

τος, τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ φιλανθρώπου Θεὲ, διὰ τὸν 
ἊΣ - ᾿ τ α 

Υἱόν σου τὴν τοῦ κόσμου ἁμαρτίαν ἀράμενον, ἄρξαι 
Ἷ ἘΣ ΤῊΣ δ Ρῇ ΞΞ 

τῆς ὑποδοχῆς τῆς μετανοίας τῶν δούλων σου, ἐξ 

αὐτῶν, εἰς φῶς τῆς ἐπιγνώσεως, εἰς ἱλασμὸν ἅμαρ- 

τιῶν" ὅτι οὗ βούλει τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς 
“2 , ν γψν ἌΜΕ ν τ τς ἘΣῚΔ 

τοῦ ἐπιστρέψαι χαὶ ζῆν αὖτόν " σὺ γὰρ εἰ Κύριος, 

Κύριος ὃ Θεὸς οἰχτίρμων χαὶ ἐλεήμων, μαχρόθυ-- ς μ 
ΟΥ̓ Ζ' Ν 9 Ἀ 5. - ΕῚ , 

μος χαὶ πολυέλεος, καὶ ἀληθινὸς, ἀφαιρῶν ἀνομίας, 
ΔΈΝ ἐς ς ' ΧΙ, ΕΙΣ , ς ΄ χαὶ ἀδικίας, καὶ ἁμαρτίας. Καὶ εἴ τίσοι ἡμάρτομεν, 

» ᾿᾿" ΄ “ὦν ΕΣ ν “Μ [ὰ Ν: εἴτε ἐν λόγῳ, ἢ ἐν ἔργῳ, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον 
᾿ξ ΡΥ ΞΑ 

ἡμῖν, ὡς ἀγαθὸς χαὶ φιλάνθρωπος Θεός. ᾿Κὰν γὰρ 
- " "" , ᾿ 
ἀνομίας παρατηρήσης, Ἰζύριε, ἸΚύριε, τίς ὑποστη- 

ΓΞ. Ἵ λα »- 
σεται ; Ὅτι παρὰ σοὶ ὃ ἵλασμός ἐστιν, ὅτι σὺ εἴ ἵλα- 

σμὸς τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὃ φωτισμὸς χαὶ Σωτὴρ 

τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ὃ Θεὸς, πάντας ἡμᾶς ἐλευθέ- 
᾿ Ἁ [2 Ν , Ἂν ΄ 5 Ν 

ρώσον, χαὶ ἅπαντα τὸν λαόν σου ἐλευθέρωσον ἀπὸ 

πάσης ἁμαρτίας, ἀπαρνήσεως πάσης χαὶ βλασφη- 
ΡῈ ἐᾷ ; 

μίας, ἀπὸ πάσης ἀρᾶς καὶ χατάρας, μαγείας, φαρ-- 
πος ᾿ 

μαχείας, εἰδωλολατρείας ἐπιόρχου, χαὶ ἐπιορχίας" 
᾿ ν Ἐς 

ἀπὸ ἀναθέματος καὶ χαταθέματος, ἀπὸ χωρισμοῦ 
᾿ δ 

γενομένου, ἀπὸ βέλους πετομένου, ἀπὸ στεναγμοῦ δι- 
“- " 

χαίων τε χαὶ ἀδίκων, ἀπὸ πάσης ἀπαντήσεως αἷρε- 
φ΄ 3, Ὁ , γ “- ΄, - 

τικῶν χαὶ ἐθνικῶν. Χάρισαι ἡμῖν, Δέσποτα, νοῦν 
Ξ Ξ3 ἶ 

χαὶ σύνεσιν, καὶ δύναμιν τοῦ φυγεῖν ἕως τέλος ἀπὸ 
ς ἜΑΣΙ Τ ΗΝ. ὙΕΑΨΕΤΟΙ 

παντὸς ἔργου πονηροῦ τοῦ ἀντιχειμένου, καὶ δὸς ἡμῖν 
Ξ ς ἜΣΑΡ 

τὸ ποιεῖν τὴν σὴν εὐχρέστησιν. ΓΓράψον τὰ ὀνύματα 
μὴ ἥ Κερς τ ταν Ξ 

ἡμῶν μετὰ παντὸς χοροῦ τῶν ἁγίων σου ἐν τῇ βα- 
ας πα Ἐ ὴ τον ες πέντε, τε πέρι εξ , 

σιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐν Χριστῷ ᾿Τησοῦ τῷ Κυρίῳ 

ἡμῶν, δι᾽ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ, χτλ. 

Ὁ ἱερεὺς ὕψοι τὸ σπουδιχὸν, καὶ ἐκφωνήσει " Τ ὰ 

ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Ὁ λαὺς λέγει" Κύριε ἐλέησον. γ΄. 

Εἴς Πατὴρ ἅγιος, εἷς Υἱὸς ἅγιος, ἕν Πνεῦμα 

ἅγιον. Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει: Ὃ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ὁ λαὸς λέγει" Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει" Εὐλογητὸς Κύριος εἷς τοὺς αἰῶ-- 

νας. 

Ὃ λαὸς λέγει ᾿᾿Αμήν. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει Εἰρήνη πᾶσιν. 

Ὁ λαὸς λέγει" Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

ἅγιον, ὋὉ ἱερεὺς λέγει τὴν ὁμολογίαν - Σῶμα 



εὐ ΓΑ 8, 

χαὶ αἷμα τίμιον ἀληθινὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ἀμήν. 

Ὁ λαὸς λέγει - Ἀμήν. 
σ. “ κ “ ῬΞ Ἅγιον, τίμιον σῶμα, καὶ αἷμα ἀληθινὸν ᾿Γησοῦ 

Χριστοῦ ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν. 

Ὁ λαὸς λέγει" ᾿Αμήν. 
τ: ΡΟΣ δγξν ΒΟ κ6ς 

Σῶμα καὶ αἷμα ᾿Εμμανουὴλ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, Ἃ 
τοῦτό ἐστιν ἀληθῶς. μήν. 

Ὁ λαὸς λέγει" Ἀμήν. 

Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, χαὶ διολογῶ ἕως 
ἐσχάτης ἀναπνοῆς, ὅτι αὐτή ἐστιν ἣ σὰρξ ζωοποιὸς 

τοῦ μονογενοῦς σου γ͵οῦ, τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ 
χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἴλαόεν αὐτὴν 

ἐκ τῆς ἁγίας δεσποίνης ἡμῶν θεοτόχου χαὶ ἀειπαρ- 

θένου Μαρίας,χαὶ ἐποίησεν αὐτὴν μίαν σὺν τῇ θεότη- 

τι αὑτοῦ, μὴ ἐν αἰξε;, υνηδὲ ἐν φυρμῷ, μηδὲ ἐν ἀλλοι- 

ὥσει. Καὶ ἐμαρτύρησεν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν κα- 

λὴν ὁμολογίαν" καὶ παρέδωχεν αὐτὴν ὑπὲρ ἡμῶν 

πάντων ἐπὶ τοῦ ξύλου τοῦ σταυροῦ τοῦ ἁγίου, ἐν 

τῷ θελήματι αὑτοῦ. Ἀληθῶς πιστεύω, ὅτι θεότης 

αὐτοῦ οὐδ᾽ οὐ μηδέποτε χωρισθεῖσα ἐξ ἀνθρωπότητος 

αὐτοῦ, ἐν ἀτόμῳ, οὐδὲ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ. Μετέδω - 
χεν αὐτὴν εἰς λύτρωσιν, χαὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 

χαὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον τοῖς ἐξ αὐτῆς μεταλαμ- 

βάνουσι. Πιστεύω ὅτι αὐτή ἐστιν ἀληθῶς, Ἀμήν. 

Ὁ λαὸς λέγει " ᾿Αμήν. 

Ὁ διάκονος λέγει" ᾽ν εἰρήνη χαὶ ἀγάπη. 

Ὃ ἱερεὺς ἐχφωνήσει" Δι’ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ πρέπει 

πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσχύνησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ 
ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, χτλ. 

Ὁ λαὺς λέγει ψαλμὸν ν΄. χαὶ τὸ χοινωνιχὸν τῇ 
7 

ἡμέρᾳ. 

« 

Ὁ διάχονος λέγει" Συνάχθητε χαὶ εἰσέλθετε, οἱ 
,, 3 ᾿; Ἷ, διάχονοι, μετ᾽ εὐλαύείας. 

Εὐχὴ εὐχαριστίας μετὰ τὴν μετάληψιν τῶν ἁγίων 

μυστηρίων. 

Ὁ διάκονος λέγει" ᾿Επὶ προσευχῇ στάθητε. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει" Εἰρήνη πᾶσιν. 

Ὁ λαὺς λέγει" Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάχονος λέγει ̓  Προσεύξασθε ὑπὲρ τῆς, χτὰ. 

Ὁ λαὺς λέγει" Κύριε ἐλέησον. 

ΒΆΒΙΜΗΙ ΑΙΝΕΧΑΝΌΚΙΝΑ. Ω7|Ι 

Οἴπιπ].,. Οἵ ϑαπρα 5. ὈΓΟΙΪΟ5115. ΨΘΙῸ5. [651 ΟΠ γΙσεὶ 

ΕἸ] Ἰ)οὶ. Αἰποη. 

Ῥοριῖις ᾿ Απθη. 

ϑαποῖαμ, ὈΓΟΙ δι ΠῈ ΘΟΡρι5, οἵ Βα Πρα 5. ὙΘΙῚΙ5 

Τοϑιι Ομ γῖϑιὶ ἘΠῚ οὶ, Απιθη, 

Ῥορκειις : Αταθη. 

ΟοΥριιδ οἵ δα πρυ 5 Επη πη Πιι0} 15 1)6ὶ ποβίνὶ, πο Ὸ 
Θ5[ νϑγθ. Απιθη, 

Ῥοριῖις : Αὐμθπ, 

Ονθάο, ογθάο, ἐγοο, δὲ σοπἤίθον. ἀϑάτι6 αὐ π|11-- 

Πλ11ΠῚ 5Ρ᾿ἊἸ πὲ, 4 511 ἰρβὰ σαν γὶν ἴσα τπιπὶ- 

ΘΘ 1 1 ΕἾΠῚ τα], Τλοπλἶ πὶ Ποῖ δὲ ϑα!ναῖον5. ΠΟϑιγὶ 

7511 ΟΠ Ἰδῖ, ΑΟΟΘρΙ᾿ ᾿ρϑᾶπὶ χ ϑᾶποῖα ΤΟ Πὰ 

ποϑίγα, Ποῖ ραγα οἵ βθιηρον ὙἸΡρῖπο Μανα : δὲ (θοὶς 
Πὰν πὰ οὐαπὶ αἰνὶπἰταῖ σα, ΠΟ ΤηΪΘΠ]0Π6, 

ΘΟΠΓδίομθ, ἀὰὶ αἰοναιτίοπθ. Οὐηΐθϑϑιιθ Ζυ 6 

651 510 Ῥοπίῖο Ῥηαϊο ρυθοΙαγἂπι ΘΟ ὉΘΘΙΟΠΘΠῚ : 

τρα Πάτα θ ρνῸ πΟΪ5. ΟἸ ΠΙΡι15. ᾿ρδα πὶ ΘΔ ΠΘΠῚ 
5106} ΠΡ ΠῚ ΟΥΙΟἷ5 Βα Ποῖθθ, νο] πα! 6 588. Ὑ 6 ΓῸ 
ογθάο. «ιοά ο]ι5 ν᾽ ηἰτὰ5 Πυιπη υ1ᾶ πὶ ΟΠΊΠΪΠΟ 56- 

Ραγαϊα ὁ51 ἃ 67115 Πιιπηαπίία!θ, ΠῸῚ ΠΠΟπηρηΐο, 
δαϊ ἴῃ ἴσίι οὐ] ϊ. Τ δ 410 Ἰρ5ὰπὶ δα ΠΟΛ ΠΟ Π ΘΠ), 

οἱ δά γϑη)ἰβϑίο πὴ ΡΘΟΘΔΓΟΥ ΠῚ, δὲ Ὑἱζα μη) ἐΟΙ6Γ - 

πᾶπὶ 1115 «αὶ ὁχ θὰ ραν οῖραπι. ΟΥθ 0 ϑαμη ᾿ρϑαπὶ 

γΘΙῸ 6586. 

Ῥοριεῖιις : Ατηθη. 

Τϊαοοπιιδ : ΤῊ Ρᾶ66 δὲ οαγιίαϊο, οἴο. 

ϑαςσογος οἷον αἴα σθ06 : ῬΘΥ 461 οἵ οἰιπ {10 
6 ἀδοθὶ Ομ Πἶ5. σἱουῖα, Πόπον δὲ δάοναῖο, Ραιγὶ 

οἱ ϑρί νὰ] βαποῖο, πιιπο, εἴς. 

ϑαορογίος αϊοῖξ ροαίπιιπι 7,επὶ δὲ οὐαϊίοτιοπι αὐ 

οοπιπιτοτοπι αἰεὶ οσοτιν επί πίθηι. 

Τιαοοπιις : ΟΠ στοραιηϊηὶ οἱ ἱπίναϊθ, ΤΠ οοηϊ, 

οαπὶ πιοιοϑβιίϊα. 

Οτγαιῖο ρογαίϊίαγιιπι αοἰϊοτῖς, ροσί μογοορίϊοποιη 

δαποίοχιπι 1}, 5 ΘΓ ιοΓιιηι. 

᾿ὶασοπιις . Αὰ οὐδ ΟΠοΠὶ ϑἰαΐρ. 

ϑαοογάος : Ῥὰχ Οὐ θι15. 

Ῥοριεζιις : ἘΠ᾿ σὰπι 5ρ᾽γῖτα τιιο. 

Τὶαοοπιις : ΟΥαϊο ΡΓῸ, οἷο 

Ῥοργιιίιις : Κι γυῖο οἰοἴδοι, 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ϑασογίος αἰεὶ παλιὸ οὐ αίϊοτιθπι : ΤΡ }]Θ τι π δϑὲ 
ϑαθά]ο οὁ5 ποβίραπι οἱ Ἰϊησιια ΠΟβέρα ΘΧΘα] Ἀπ οΠ6, 
ΟἿ» ΡΘι ΘρΡ ΟΠ θη ΒΔ ΠΟΓΟΓΊΠῚ [ΠΟΤΕ] ΠΥ 56 }10-- 
σιιτη, ΠΟ μη 6. Οὐδ ΘΟΏ]π5. ΠῸΠ ψ] 411, ΠΘῸ Δ1}}}5 

δυα νι, πο ἴπ 01 ΠΟΙ ΠΝ ἀΒο  πἰϑυιηΐ, δὰ θ᾿ γ2- 

Ῥαγαβιῖ, Πλοῖι5, αἰ ΠΠ Θ ἢ 1115 ΠΟΠΊΘῊ 58 ΠΟΙΆ) {111}, 

δὲ γϑν Ἕαβι! οὰ βάν ν}}5 ἘΠ σοΙΘϑίδα βαποῖδο ἔπ|5. 1τὰ, 

Ῥαῖΐον, (αϊὰ δὶς [0 ΘΠ ρ] δοϊίι ἃπῖθ (6. Βεπ6- 

ἀἰσετια 65. ο Προιι5, Ραῖον ΠΟ ΉΗΙ [)6ὶ εἰ ϑαϊναῖο- 

ΓΒ ΠΟΒΕΡῚ 1658 ΟΠ Ἰ511. 

Τὶαοοπις : ΤΠΟΙ παῖδ σα ρ τα νϑϑίγα. 
Ν 

Οτγαίϊο ἱποἰἑπαιοτιῖς οαριιἰς, 

Τ)οιαϊπαῖον ΠΟΠΊΪπο, Τ)οη5. ῬαΙθΡ ΘΙ ΠΙΡΟΙθΠ8, 

«αὶ [ἀοῖ5. πἸβουἸοου ἴα μ ἴπι ΠΜ1]}Π1ἃ, ᾿πν ΘΟ ΠΠθιι5 

τ6 ἴῃ νου αῖθ, γοϑρῖοθ 6 οῶ]οὸ [ἀο]6 θοπΙσηα, οἱ 

ΘΟΥ]0 5ΘΓΘΠῸ 5106} 5ΟΡΝΟῸΒ {{|05 : {ΠῚ δ ηΐηι 1η-- 

ΟἸἸπαν θυ πῇ Θ0}1α σΟΡά τι 5118, ΘΧΘΡΘΟΙ ἢ 65 ἃ [6 

ταλσπδπὴ οἱ ἀἸν τοι. ΠΝ ΒΘ σου ἴλη, δὲ ἃ ἴθ πηΐἶδο- 

τἱοονϊατη οἱ Ροπθα!ο!οπθπ σοηβθημὶ. Βοπϑάϊο 
605 οἵπηὶ ᾿Θπθ Ἰοιϊο πο 5ρ᾽ γι τπᾺ}} : Ὰ ΠΟΙ οα 605 ὅ86 
ἴῃ Θρί τα 0 βαποῖο, ἈΠ ΘΘΙ πὴ ρΔΟΙ Ποῖ τ Π1|5-- 
ου͵αβήτιθ ποϑίγιι πὶ. Ὑἰ[26. ΤΥ ΘΘ66,. ΟἸ ΒΓ Ἰθπ θη, 
ΟΡ  ἀΠΊ6 ΠῚ, ῬΓΟΙΘ ΘΠ ΓΘΠ1, Πα Π]Π8 [6 Π|, αἰ τ σθη- 

θη} ΠῸ5 δἰ ΘΠ1Π6 Ορτι5 θΟΠιιΠ]. ΔΙ Ι5Θ ΓΔ Π5. Πη 56 Γ6-- 
γ6, δἱ οἰθιπηθηῖοι δαϊνα Θὲ ΠἸΒΘΙΌΡΘ : [Π δ [Θ᾽ ΠΙΙΠῚ 
δδὶ τηἰβου σον ἴα ἰπὰ. ϑδ ποῖα) δἰϊαιη πᾶπο ἡ] 61, 

ΟΠ ΠΟΘ 116 4165 νἱΐϊαθ ποϑίνοθ, ἐὰ ΠΟΡΪ5, ΟΠ Π6 

Τθοιιβ, ἀΠ5 16 ρϑοοαῖο ἔγα ΠΒΙ 5 Θ᾽, ΟΠ ΟΠΊΠῚ τσσαιι-- 

ἄἴο, ϑοπίΐαιθ, ρᾶσ6, 58} π|6., 6 ΠΟ 10115, δα ποι η)0 - 
ΠϊάΖιι6. ΘΙ) Θὲ 0 ΠΠΠΠΟΓῈ. ΡΟ σΘ ΓΘ, Ρ6. σρὰ- 
{ἰδ 1, ΠῚ 5Θ Δ ΠΟΠ65 δὲ θθηἰσηϊζαϊθ πη ΟΠ ἰδεῖ 7165, 
οαπὶ {πὸ Βοπϑάϊοῖι5. 65 δὲ σ᾽ ογΠἸσατ5. οαπὶ 5ρὶ- 
γἰτα βποῖο. 

Οτγαίϊο ἀϊσοηάα μὲγ ἄἰε5 φιια ἀγα σεδίηπαϊος σατιοιὶ 

7 ιπῖϊ 

ΤΡοπλϊ Παῖου ΤΟ ΠΉΪπΠ6 ΟἹ Π] ροίθηϑ, 41] ΟΥ̓ ΘΑ ΓΠΓΆΤῚ 
ὉΠΊΠΘΙΙ 1ῃ ΒΔ ΡΙ ΘΗ τα ΠΟὨ 1511 : 41 Ρ6Ρ ἱποί[α-- 

ῬΊΙΘμὶ πα πὶ ῬΡΟν ΘΠ απ δὲ πη] ΕἸ] οο πὶ Βοηϊ- 
ταῖοπη ἃΔ Δ ΧΊΒι1 ΠῸ5 δὰ θη 1] 65 165 Ἰδίοβ, πὶ 
ῬΌΥΘΔΠΟΠΘῊΙ ΔΠΙΠΠΔΡΕΠΠῚ Θ΄ ΘΟΥΡΟΥΙΙΠῚ, ῬαΘ5᾽ ΟΠ 1 ΠῚ 
ΘΟΘΡΟΙΠΠΟΠΘΠῚ , Θὲ 506 ΠῚ ῬΘΘΡΓΘΟΙΙΟΠΙΒ : 4] ΡῈ Ὁ 

υδάγαριηϊα ἀἴ65. τ} 015. αἰν] 5. ΟΠ ΔοΙου θιι5 

Ἰηϑου ρἴα5. ἀθάἴ5:1 βουνὸ ἴπ0 Μουσι : οοπορήθ 

δὐϊαπὴ ΠΟ Ἶ5, Ὁ ΟΠ, σΟΥΓαΠΊΘΠ Ῥ ΘΟ ΥΙΠῚ, οἰ 

51Π| 70} 11 ρου ΠοονΘ : ἤἀοιη ᾿πα ν 15 πη βουνανο : 

ΔΑ 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΆΟΝΙῚ- 

Ἀ Δ , ΤᾺ ᾽ ΄, ἧ. "4 

Ὁ ἱερεὺς λέγει τὴν εὐχὴν ταύτην ᾿ ̓Επλήσθη χα- 

ρἃς τὸ στόμα ἡμῶν, χαὶ ἣ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιά- 

σεως, ἐπὶ τῆς μεταλήψεως τῶν ἁγίων σου μυστη - 
β Ξ μι ΠΈΣ ἢ 

ρίων, Κύριε. Ἃ ὀφθαλμὸς οὐχ εἰδε, χαὶ οὖς οὐχ 
- ΝΥ ΓΈΞΑ ΡΝ “ ῃ ΓΑ -» ΕῚ ΨΡ͵ 

ἤχουσε, χαὶ ἐπὶ χαρδίαν ἀνθρώπου οὖχ ἀνέθη, 
" δ 5 “ τς ὑΝ ν 
ἡτοίμασας, ὃ Θεὸς, τοῖς ἀγαπῶσι τὸ ὄνομά σου τὸ 
Β ᾿ -: , - ῃ 
ἅγιον, καὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ τοῖς νηπίοις τῆς ἁγίας 

τατον ΤΈΡΕΝ ; 
σου ᾽᾿Εχχλησίας. Ναὶ, ὃ Πατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγέ- 

ΕῚ ΄ -5 ᾿ Ξ" ᾿ 
γετο εὐδοχία ξμπροσθέν σου. Ἰ:ὐλογητὸς εἰ, ὃ Θεὸς, 

ὃ Πατὴρ τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 
3 .- Τ ῷΩὠὡκἰ" Ὁ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ δι᾽ οὗ, χτλ. 

Ὃ διάχονος λέγει" Τὰς χεφαλάς. 

Εὐχὴ τῆς κεφαλοχλισίας. 

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς, ὃ Πατὴρ ὃ παντοχρά- 

εἶ ἐπικαλουμέ- 
"δ 

ἰς χιλιάδας, το 
5» ἽΝ Ω ᾿ὔ, Ν τ ἘΣ ᾽; τὰ “- 

νοις σε ἐν ἀληθεία, ἔπιδε οὔρανοθεν εὔμενε 

θ 
ς - ὑν -, 

τωρ, ὅ ποιῶν ἔλεος ϊ 

ἴ προσώ: 
ΝῚ ω͵τν Ὁ ἢ Ἁ αν Α 

πῳ, χαὶ γαληνῷ ὄμματι ἐπὶ τοὺς δούλους σου σοὶ 

γὰρ ἔχλιναν τοὺς ἑαυτῶν αὐχένας τῶν χαρδιῶν,, 
: ᾿ ἂν ἐγ ε 
ἀπεχδεχόμενοι τὸ παρὰ σοῦ μέγα χαὶ πλούσιον 

ἔλεος, τὸ παρὰ σοῦ ἐλέους χαὶ εὐλογίας λαδεῖν. Τὐ- 
ἣν Ἂν --- 

λόγησον αὐτοὺς ἐν πάση εὐλογία πνευματιχῇ " ἁγία- 
ΚῚ Ἀ ᾿Ξ ΄“ , , σω 16 ’ 3 

σον αὐτοὺς ἐν τῷ Πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ. Ἄγγελον 

εἰρηνικὸν τῇ ἑχάστη ἡμῶν ζωῇ παραχατάστησον, 

φρουροῦντα, διατηροῦντα, διαφυλάσσοντα, φωτί- 
΄ «Ἀ -" ΦΡό κα 719 -- - , ϑϑ3,»Ὲ5 ζοντα, ὁδηγοῦντα ἡμᾶς εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. ᾿Αλλὰ 

-- -: , - “ 

ἐλεῶν ἐλέησον, χαὶ οἰχτείρων σῶσον, οἰχτείρησον, 
Ἂ, οΝ ΄ ς , ,ὕ 

τὸ ἔλεός σου. ἁγίαν ἡμέ- 
, ΑΥ - τ »-ὉὉ 

ραν ταύτην χαὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν 
ΚΓ ΩΡ Ἀ ν᾽ ἢ 

δὸς ἡμῖν, Κύριε ὃ Θεὸς, ἀναμαρτήτως διελθεῖν, μετὰ 
Ρ ᾿ς ᾿ 

πάσης χαρᾶς, ὑγιείας, εἰρήνη 

Η 9 . ΕΝ “ΛΔ δὰ 
χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα Τὴν δὲ 

Η 
ο ε 53» 

5 , 

ς,σωτηρίας, εὐεργεσίας, 
ὌΝ Ξ δ᾿ ἿΕ δ: ; 

παντὸς ἁγιασμοῦ, χαὶ τοῦ σου φόδου ἐπιτελέσαι, 

χάριτι χαὶ οἰχτιρμοῖς χαὶ φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ 
51 “ὰ 5, Ὁ ΠΣ κα, ΞΟΣ νιν ΚΣ ΄ ν 
[ησοῦ. μεθ᾽ οὗ εὐλογητὸς εἰ, καὶ δεδοξασμένος σὺν 

ὴ 
Πνεύματι ἁγίῳ. 

Εὐγὴὶ τῶν τεσ ἥχοντα ἁμεοῶν τῶν ἁνὶ Ἵ υχὴ τῶν τεσσαρᾶχοντα μερῶν τῶν αγ!ὼν νὴ- 

᾿ , 2 - 9 

Δέσποτα Κύριε παντοχράτωρ, ὃ πᾶσαν χτίσιν ἐν 
Ἡ πᾶν, ΄ Φ 4 Νεὶ ᾿ ν , ͵ 

σοφίᾳ δημιουργήσας" ὃ διὰ τὴν ἄφατόν σου πρό- 

ἰς τὰς 
᾽, ς ΄ὔ , ᾿ Ἀ Π 

πανσέπτους ἡμέρας ταύτας, πρὸς χαθαρισμὸν ψυ- 
ἘΈ Σ Ἶ ὡ 

χῶν χαὶ σωμάτων, πρὸς ἐγχράτειαν παθῶν, πρὸς 

ἐλπίδα ἀναστάσεως ὃ διὰ τῶν 

ι ϑ' ΕῚ , ΠῚ ἣν ς “᾿ 

νοιαν χαὶ πολλὴν ἀγαθύτητα ἀγαγὼν ἡμᾶς ε 

τεσσαράχοντα ἧμε- 

ρῶν πλάχας χειρίσας, τὰ θεοχάραχτα γράμματα, 

τῷ θεράποντί σου Μωσῆ, παράσχου καὶ ἡμῖν, ἀγα- 
θὲ, τὸν ἀγῶνα τὸν χαλὸν, 
ἐχτελέσαι" 

ἀνε ἐν , - ἢ 
τον ὁρομον τὴς νηστειας 

͵ δ , ᾿ - . 
τὴν πιστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι “ὐπαᾶς 



τΤΌβΟια 8, 

- "» Μ᾿ δ » ᾿ ͵ , 

χεφαλὰς τῶν ἀοράτων δραχόντων συνθλάσαι, νικητάς 
-φς- , 5 - ΤΕ ΑΝ ὩΣ δ 

τε τῆς ἁμαρτίας ἀναφανῆσαι, καὶ ἀκαταχρίτως φθά- 

σαι χαὶ προσχυνῆσαι τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν" ὅτι 

ἅγιον ὑπάρχει τὸ ὄνομα σου τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ 
γΥίοῦ, χαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν, χτλ. ᾽ ᾿ ᾽ 3 

Εὐχὴ τῆς ἀπολύσεως, εἰς τὴν χειροθεσίαν. χ ἢ τῇ ν ΧΕΙρ 

Τοῖς δούλοις σου, Κύριε, τοῖς ὁμνοῦσί τε χαὶ προσ- 
χαλουμένοις σε γενοῦ, καὶ διόδευσον βοηθῶν αὐτοῖς ἐν 
παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. ᾿Ανάστησον τὰς ἑαυτῶν χαρδίας 

ἀπὸ τῶν τῆς γῆς ἀτόπων λογισμῶν. Δώρησαι αὐτοῖς 

τοῦ ζῆν αὐτοὺς, καὶ φρονεῖν τὰ τῶν ζώντων, χαὶ συνιέ-- 

ναι τὰσά. Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε,καὶ 

ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν λαόν 

σου, χαὶ εὐλόγησον τὴν χληρονομίαν σου, τὸ πλή- 

ρωμα τῆς ᾿Εχχλησίας σου φύλαξον. ἉΑγίασον τοὺς 
ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴχου σου. Σὺ αὐ- 

τοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊχῇ σου δυνάμει, χαὶ μὴ 

ἐγκαταλίπης ἡμᾶς, ὃ Θεὸς, τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σοί. 

Τοὺς νοσοῦντας θεράπευσον. 

Ῥοὺς ἀποδημήσαντας εἰρήνευσον. 

Τοὺς ἀέρας ἔγχρασον. 

Καὶ τοὺς χαρποὺς τῆς γῆς εὐλόγησον. Εἰρήνην ἢ ω 

τῷ χόσμῳ σου δώρησαι, ταῖς ἐχχλησίαις σου, τοῖς 

ἱερεῦσι, τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, τῷ στρατῷ, χαὶ ᾽ ᾽ Ἵ τ 

παντὶ τῷ λαῷ σου. 

Ν “- - 
Τοὺς προχοιμιηθέντας ἀνάπαυσον" τῶν προσενεγχάν- 

“- 45 ἘΠ 
τῶν τὰ δῶρα, καὶ δι᾿ ὧν προσήγαγον, μνημόνευσον. 

Τοὺς ἐν πάση θλίψει χαὶ ἀνάγκη ὄντας σῶσον. 

Καὶ ἡμῖν τὴν χάριν σου ἐξαπόστειλον " ἐν τρια- 
"Ὁ , τ ΄“ . Ὁ ς, Ὁ» 

διχῇ πίστει ἕως ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς ἡμᾶς τε- 
Γ) , “Ψ» λείωσον᾽ ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ, χαὶ πᾶν δώρημα 

τέλειον, ἄνωθέν ἐστι, χαταθαῖνον ἐχ σοῦ τοῦ Πα- 
τρὸς τῶν φώτων. Καὶ σοὶ τὴν δόξαν, καὶ τὴν εὖγχα- 

ριστίαν καὶ τὴν προσχύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πα- 
τρὶ, χαὶ τῷ μονογενεῖ σου ΥἹῷ, καὶ τῷ ἁγίῳ σου 
Πνεύματι, νῦν, χτλ. 

Ὁ διάκονος λέγει - Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου δὲ χαὶ 

Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάν- 
τῶν ὑμῶν. Πορεύεσθε ἐν εἰρήνη. 

Ὁ λαὸς λέγει" Κύριε ἐλέησον. β΄. Κύριε εὐλό- 
γησον. Ἀμήν. 

ε ῃ , Ν τ τ , 
Θ ἱερεὺς λέγει τὴν εὐλογίαν τῆς ἀπολύσεως. 

ΒΆΒΙΠῚ 979 

οαρὶτα ἀγασοπιπὶ {ΠΥ 51}}}{π|π| ΟΠ ΟΡ, νἱοῖο- 
γόϑαιο ρϑοοαιὶ γο παν, ΘΓ ἀἀπηπ δ 0 15. ἢπ)- 

ΛΙΕΧΑΝΘΌΚΙΝΑ. 

ΠΝ Π05. Ρουνοηῖγο αὐ ἀἀογαπόαμι 580} 8 Π| ΓΘΒ1- 

γϑοι πηι : “υΟπΐα μι 58 ΠΟΙ τ ΠῚ 651 ΠΟΙΟῚ {{π1Π| 

Ῥαιεῖβ, οἱ ΕἼΠΙ, οἱ Βρινῖτπ|5 δα ποι, ππῖπο, οἴο. 

Οναιῖο αἰπιϊδοϊοτιῖς, αἱ πιατειιε ἱπιροκίϊονοπι. 

Αἄορίο, Τουηΐπο, βοῦν 5 [ἰ5.) πα π Ἴ}115 οἱ ἴπ- 

νοσδη τ ιι5. 16, οἱ ἀθάτιο Θο8, ἀπ ἢ ρ ορϑίϑ Π5, 

Ὁ ἷπ οπηηὶ ορονὸ Ροπο. Ἐγὶσο σου α Θουιιπ ἃ ἴοργὸ- 

5. ΟΠ] ΠἾΠλι15. 5.115. οορ ΤΠ ΟΠ 115. 1) 1115. νἱ-- 

γΟΙῸ οἱ ϑᾷροιῸ ἥτπι νῖνοβ ἐἰθοθδί, δὲ τπὰ ἴπ|6}]6- 

οἵπι ρογοίρονο, Οὐ οπ Ἰοἰς θοπθαἸοθητο5 ἴ6, Π)ὸ- 
Π}ΪΠ 6. Θὲ 58 ΠΟ 1 ΠΠ|πὰ5 ΘῸ5 {|| 1π [6 σοπ  ἀτιηι, βαϊνὰ 

ῬΟΡυ]ιι) ἔπππ1π}, 6Γ ΡΟ πράϊο πφνθ Πταιὶ τι : οἱ 

Ομιβι 41 ἘοοΙ οβ᾽δ τὐ5 ΘΙ ΘὨἸ ΓΙ πὸ πγ. Θά ποι Πα α{-- 

ἸΙβθη 5 ἀδοονοπι οπη15 [π|8». Τὰ οἷ. σ]ουίαπ τὸ - 

ἀρ θῖιο ρον, αἰν πα πὶ ΡΟ ΘΠ πὶ ἐπ Π|, οἵ πὸ ἐογὸ- 

ΠΠπατιὰ5. π05, 1)6ῖι5, Βρου Πί65 ἴῃ ἴθ. 

Πλργοῖοβ ϑαπᾶ. 

Ῥοιοσν ΠΑ ΠΠ]0ι15 ράσθηι {ΐθιιο, 

ΑΘ’Ὸ5 [θη ροΓὰ, 

Ἐτ [γι ΟΠ ΠΡ 115. του τῶ θοποάϊο. 1) ράσθπὶ τητιπεῖο 

ἴπ0,. ΘΟΟΙ 6 5115 ἴ{15, 58 ΟΡ ΟΕ 0115, ΓΟΘΊ 115. ΠΟ 5, 
ΘΧΘΡΟΙΓαΪ οἱ Ομ] ΠῚ ΡΟΡΊ]Ο ἴπο. 

Το απ ΕΪ5. το υΐθηι ργθρϑία : ΘΟΡΓ 16 4ὶ ἐο- 

πᾷ ΟὈτα]ογιιηΐ, δὲ ΡιῸ 4α 5. οἰ τα] υιιπ, πη ΘΠ οι 

αϑίο. 

Ἐὸ5 4υἱ ἴπ Ζυδοιιπη 16 {γἸ]] το οἱ ἀπσιιϑιῖα 
5ι1η, 5αἶνὰ. 

ἘΠῚ ποθ. σγαια πη {πᾶπὶ ΤΉΪ 16. 1π Τυϊπ ταις 

ἢ πὸ58. τιϑάτιθ δ τ] τ] πλῖπ νὼ ποϑῖγα 5ρὶν]- 

{ππὶ ρου οθ, “ΙΟΠἰ ΠῚ οὐμπο αἴιιπὶ ΒΟΠΙΙΠῚ. 

δὲ οἤλπθ ἀοπιιπὶ ΡΟ ἴδοίαι πὴ (16 5ΌΓΘΙΙ ΠῚ Θδ5ι, ἐ6- 
βοοηθηβ5 ἃ τὸ Ῥαΐν ᾿ππηΐπιιπι. ἘΠῚ ΕΠ] σ] ουαπι, 

657 5. α τα υτιπῦ ΔΟΙΠΟΠΘ πὶ δὲ Δ ΟΡ ΑΓΠΟ ΠΟ ΠῚ ΠΝ ΕΠ Πλ115, 

Δ Ῥαινῖ, δὲ ππϊσοπίτο ΕἼ]ΠΟ τὰ0, δὲ ϑρι νι ταΐ βάποῖο 
το, ΠπΠοΟ, οἷο. 

Τίαοοτπις : ἀναῖα Του πὶ Ποῖ οἱ ϑαϊναίοσγις 

ποϑίγὶ 1651 ΟΠ σῖδιὶ οπὶ Οπιπίθιι5 νο ἷ5. ΤΠ ἴῃ 

Ρᾶοο. 

Ῥοριιεῖιις : Ἰζγτῖο οἱ οἴβομ. δ 5. Ἰ)ομηῖπο Ροποάϊο. 

Απιρη. 

ϑασογίῖος εἰϊοῖ! νοποαϊοιίοτιοηι αἰ πιϊοειοπῖς. 



ΑΡΡΕΝΌΙΝ 

ίκεονις : Τίουιι ἢ), 116 1Π Ρᾷ6θ. 

Τὶκαεςοπὶ αϊοιιπὶ : Τῖθυ απ ϑαϊναῖι5. ΠΟ η6 0 6- 

ποάϊο. ΑΠΊΘη. 

ϑαςογάος αἰοὶς οτγαϊϊοπεηι αἰϊπιὶς οἰοτιὶς Πῖασο- 

τι ΟΥ ἐπι. 

Ῥοβιιαπη. ῬΘΥΓδοϊ πλτ5. 5δοῦαπι Τ τα ΡΡ 81), 51- 

Οἷα }πι551 5.1 Π}115, ΠΟ] Π6, οἵ ρΘΡΌΘΡΠΟΠΘ βαποῖο- 

ΟΡΕΒΌΜ ὃ. ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ- 

Ὁ διάκονος λέγει" Καὶ πάλιν πορεύεσθε ἐν εἶ- 
,ὔ 

ρήνη. 

Οἱ διάκονοι λέγουσι: Καὶ πάλιν σωθείς. Κύριε 
"9 ’ 5 ΄ 

εὐλόγησον. Ἀμήν. 

ε « 3 , Πρ - - , - "» ΄ 
Ὁ ἱερεὺς λέγει εὐχὴν τῆς ἀπολύσεως τῶν διαχόνων. 

Τελέσαντες τὴν ἱερὰν λειτουργίαν χαθὼς προσε- 
΄ " τῆς μοι “0 πται εἰδγ 

τάχθημεν, Κύριε, καὶ τῆς μεταλήψεως τῶν ἁγίων, 

ὙΠΠῚ ἐπ] Π] ΔΘ. ΟΥ 1 Πι, ἱπη ΠΟ ΤΑ] τη, Οδο]Θϑεπιιη ἃ ἀχράντων, χαὶ ἐπουρανίων φριχτῶν μυστηρίων χα- 

δὲ {ρθη θῃ ουιηὴ τ Υ 5 Γ νου τα Πῇ αἰ πὶ ἔΔΟΤΙ 511 Π|115, 

1115. 6. νιρία!θ 1ἢ ὙἹΓ ΓΘ ΠῚ ΠῸΝ ᾿ΘΟΟΘΔΙΟΙῸ5. οἱ 

Ἰπα σηΐ 5ουνὶ τα], αἀἴσπὶ [ἀο1] τη πβίγα Πα] ΑἸ αν] 

58 ΠΟΙῸ ἴππ0, αὶ ΕΠ} 1 ΟἸ τα] 1 Πλ115 ἸΠπ ΟΡ ἸΙΘ ΠΤ 58 0}}- 

Ποἴπαμη, Ἰπ)Π] ΔΟΙα {11} ΘΟΡΡῚΙ5. ΘῈ ᾿ΓΘΕΪΟδιιηὶ 58 - 

δαϊπθηι πιᾶσηὶ [οὶ δὲ ϑαϊναίογὶβ ποϑινὶ {651 

ΟἸνῖβεῖ : δὰ σ]ον δι τὰ πὶ, ῬαΓΡῚ5. 51π6 θυ Ἰ ποῖ ρίο, 
Ἰρϑι αβά 16. τι] σ θη 11 ΕἾΠΙ τὰ], οἱ ΒΡΙΡτι5. 58 η0 1], 
Ῥοῃὶ, νἱν Ποαπεῖ5. δὲ σοηβα Ὀ5 ΠΕ }15. ΠῚ. ΟΥὰ- 

Πλ115. αὖ αὐ ἀδχιθυ ΠῚ {πᾶ η} ΘΟΠΒΙ5ΓΘΡΘ ΠΟ ΘΑ ΠΊΙ 

ἴῃ ἀϊδ τὰ εἰπηθ πα οἱ Τα, ΡῸΡ ᾿Π|Θ ΡΟ Θ5810 - 
Π65 δἱ δ ρ ΡΠ] ο ΠΟ 165 σ᾽ ΟΥ Οβἰβϑὶ πὸ πη Π8 πο- 

δ νθ. ΠΟΙ ραν. ΒΘ ΡΟ] 6. ὙἸΡσ ΠΙ5. ΜανΙα, οἱ 
ΟΠ 11 ΒΔ ΠΟΙΟΥ ΠῚ [ΠΟΥ 11, ποῃϊάτ. Ροπϑαϊὶ- 

Οἴμι5. 65 ἤτιπο, οἷο. 

Εαρ]ϊοῖξ τι ράσο αἀϊνῖπα {τρία σαποιὶ ᾿αϊγὶς 

γιοσιγὶ 1 αιιπιαί οὶ Βαοι μι. 

ϑοϊογιάμεηι 65ι χιοιῖ, Τνα ρ] ἔν οϑὲ σαι ]ο. ο5 

ΠΟΒΕΙΠῚ, χιογι εἰϊοὶὶ ϑασογος ἔογῖα αιιϊτία πια-- 

7οτὶ, σϑ {{{πι5 ογαἰϊογιὶς ἰοοο εἰϊοϊί : 

Οὐδιῖαβ ἀσίηγι5. {01}, Το πλπ 6 ΠΟΠΊΪ Πα ΠῚ ἃΠ1ἃ- 
ἴον, Βοποίμοιον. ἈΠΙΠΙΔΓΙΙΠῚ ΠΟΒΙΓΆΓΙΠΏ, 48| α16 

Ἰναῖο ΠΟΘ ΠῸ. 51Π}}}} ἀἰσπῸ5 ΓΘ οἰδῈ] ΠῸ5. ΘΔ] 5 [ΠΠ1ΠῈ 

δἰ ἱπη πη ὙΠ 111 ΠΊΥ ΒΓ ΘΓΙΟΥ 1), 4118 ΟΟλ 15 ΠῸΠ 
ν] 1, σφι αὐ ἤηοπι. 

Ἵ ’ Ἷ Ὁ ᾽ ΕῚ 7] ͵ 

ταξιωθέντες, ἐχ δυνάμεως εἰς δύναμιν πορευόμεθα, 
ς - ς 3.5 725: δὋἝ Ὡὰ 9 [2 

ἡμεῖς οἵ ἁμαρτωλοὶ χαὶ ἀνάξιοι Σοῦλοί σου, οἵ χατα- 

ξιωθέντες λειτουργεῖν τῷ ἁγίῳ σοῦ θυσιαστηρίῳ, 

χαὶ προσενεγχόντες σοι τὴν ἀναίμαχτον θυσίαν, τὸ 

ἄχραντον σῶμα χαὶ τὸ τίμιον αἷμα τοῦ μεγάλου 
ἔπος πα το ἈΥᾺ ΞΘ μεν το τες ΕΣ 

Θεοῦ χαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν 
ἘᾺΝ ᾿ ἀρῶ τὸς 

σου τοῦ ἀνάρχου Πατρὸς, καὶ αὐτοῦ τοῦ μονογε- 
ε: πα τεην ἐλευ συ στο ᾿ ἘΚ Υ͂Σ 

Ὁ νοῦς σου Υἱοῦ, καὶ τοῦ Πνεύματος ἁγίου, χαὶ ἀγα- 

θοῦ, χαὶ ζωοποιοῦ χαὶ σοὶ ὁμοουσίου. Αἰτούμεθα τυ- 
Ε τ ἘΞ τε 

χεῖν χαὶ τῆς ἐχ δεξιῶν σου παραστάσεως, ἐν τῇ ιν ἜΘ ΑΙ 
- - , ΄“ - ἡμέρα σου τῇ φοδερᾷ χαὶ δικαίᾳ, διὰ τῶν πρεσόειῶν 

χαὶ ἱχεσιῶν τῆς ὑπερενδόξου δεσποίνης ἡμῶν θεο- 

τόχου καὶ ἀειπαρθένου Νίαρίας, χαὶ πάντων τῶν 

ἁγίων σου, ὅτι εὐλογητὸς εἰ νῦν, χτλ. 

᾿Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνη ἣ θεία λειτουργία τοῦ ἐν ἢ θηνη " 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν τοῦ θαυματουργοῦ Βασιλείου. 

ἐν; - 

Δέον εἰδέναι ὅτι τὸ, ᾿Επλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα 

Ἰὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, εὐερ- 

γέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὃ χαὶ ὡς ἐν τῇ παρούσῃ 
᾿ ; Σπν ἘᾺΝ 

σήμερον ἡμέρα χαταξιώσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων 

σου χαὶ ἀθανάτων μυστηρίων ἃ ὀφθαλυὸς οὐχ εἶδε, 
ἕως εἷς τέλος. 



ΠᾺΥΌΠΟΙΛ δ. ΒΆΒΊΠΠῚ ΟΟΡΤΙΟΑ. Ογῦ 

ΠΆΘΙΑ 

5. ΒΑΘ111 ΕΧ ἙΟΟΡΤΙΟΟ ΟΟΝΥΒΆΒΑ. 

ΟἸΑΤΙΟ ΡᾺΦΡΑΒΑΤΊΟΝΙΒ, Α 

Τ)οπιΐηο, {ει ποδὶ οογἄα οπηηΐμπι., δποίο οἱ ἴῃ 
58 ΠΟΙῚ5 ΤΟΤΕ ΟΒΟΘἢ5, 50}115 51Π6. ρθοοαῖο., οἱ ΡΟΊΘΠ5 

δὰ γοπιϊβϑίοποπὶ Ροοοαίογιιπι οοποοάοηαπι. ΤΠ, 
Τθοπιΐηο, 505. ἱπα]ρ πάθοι ΠΠΘΔ ΠῚ, Π]Θ 116. 10 ]Ώ 115 

Ργαραγάίαπι, προ δ. ΠΠοἴθηῖον αἰ Ἰδροδίτιτη, τ ἀ066- 
ἄπι ἀὰ πα! πἰδίου πὶ μος ἔπ πὶ βαποίμπι, ϑδοά ποὺ 
ἰαηίᾳ πα ΐ ὁοηΠ θη! α 651, τ δοσοάλτι, οἱ ἀρο- 

ΑΔ ΠῚ ΟΝ. ΠΠΘΙΠΠῚ ΘΟΓᾶΠῚ ΘἸΟΓΙα ἰια δαηοία : 504 56- 
οαπάτιπι τη Εἰ ταἀἴπο πὶ οἰ Θπηθη τα 0, Ἰρηοδοο τη ϊ- 

ἈΠ ῥδοραῖου,, δὲ σοποοάο παῖ] οἱ Ἰηγ θη πὶ σΓὰ- 
τἰᾶπη οἱ πη ϑου]οογἰατῃ ἴῃ ᾿ς ᾿ογὰ ς οἵ πη 6. πα] ὶ 

Υἱγίατο πὶ ὁχ αἰτο, τ ἱποὶ ρίαπη οἵ ργωρανοι, ροΡῇ - 
οἰδιηάιιο, [ον {ΠῚ Ῥ] οἰ τυιπὶ δῖ, τ ἢ Ἰ5ου πη ΤΌ 11ΠῚ 
58 ΠΟΙΌΠῚ 7, 50 Πάτιπὶ οπορΙ δοί τυ γο] η α115 τὰς, 

οὐχα ΟὐοΥθιι5 {Ππι|15. 11, Το πη, οδίο ΠΟ βοιιπη, 
οϑἴο 5015. ΟΡΟΥ5 ΠΟΒΙΥῚ ; Ὀοποι ̓ς. ΠΟΡ]5; ἴι 65 
ΘὨΪΠῚ ΤΟΙ 5810. ῬΟΟΟΔΙΌΓΙΙΠῚ ΠΟΒΙΓΟΓΙ ΠῚ, ἰὰχ δηϊς 

ἹπΆΓι ΠῚ ΠΟΒΙΓΑΓΙΙ ΠῚ, Υἱα., [οσΠἀ0, οἱ Πα ποῖα πο- 

δίγα 5 ἴπ 65 Ἶρ56 ΟΙΕἱ 51 511Π| ΠῊ ΤΠ Π.115. Ἰατι  Θιη, ο]ο- 

τίαπι οἱ δον!!! οηοπ., Ῥαΐοῦ, ΕἾΠῚ οἱ ΘρΊ Ἱτπ5 δᾶη- 

οἵδ, πῸ ΠΟ οἱ 56 Πρ οι" οἵ Ἰ5416 ἴῃ δόροι!α 5ιθοι Οὐ πὶ 

ΟἸΠΏ πη... Απιθη, 

ν 

Οτγαιίο ρμοσίηιιαπε ργωραγαίμτη, ζμογὶὶ αἰίανο. 

ϑαοσογῆος. Ται, Τ)οτηΐπο,, ἀοοι διε ΠῸ5. ΠΙΆΡΠΙΠΠ 
Ἰιοθ ΠΙΥΒ[ ΟΡ ΠῚ 58 1015. τι γοραδιϊ ΠῸ5 Δ] Θοἴο5 
οἱ Ἰπάϊση05. 5ΟΓΥΟΒ ἴΠ05.,. 1} Θ55ΘΠΊ15 ΤῊ Π] ΞΕ Ὶ ΑΠ1ὰ- 

τἶϑ τὰΪ δαποῖῖ. Τὰ, Τοιηἶπο, οἰ. πος. ἀϊσποϑβ., ρον 
νἰγι θὰ Θ᾽ ΡΙΓΙ τι. τὰ] δα ποῖΐ,, αἱ Πο.. τ] ὨἸ5[ ΟΥ πὶ 
ῬενΠοἰάπηι5, 11. τ ποθὴ ἱποίἀδπιι5 ἴῃ ΠππἀἸοίτ πα οο- Ὁ 

᾿ προσεύξασθε. 

τὰπι βἰοντία τὰ πηάσηᾶ , οἱ Οἰογα πηι ΕΠ] δου - 

εἴτιπι πος Ροποάοιοηἶ5., Β]ουίαπιιιο οἱ ππὰρΠΠ - 

οδητίαπι ρον {Ππ4., ἴῃ βαποίο τι. 1)6ι15 δναῖία [ἅν- 

σίτου,» οἱ βα αι5 πιαπαίοι., 40] οπιηΐα ἢ ΟἸΩἾ]01}5 

ρογαν 5, ἃ ΠΟΡΪ5. αἱ 58 ΟΡ Ι Ποία. ΠΟδίγ πη. ΟΟΓΑΠῚ 

τὸ ἀοσορίιπη [ἵν ρΓῸ ρΘοσα! 15 Πι6 5, οἵ ῬΓῸ ἱπ5]ρ]θη- 
εἰι5 ρΙοθῖ5 τα», φαΐα ραγιμη ὁδὶ, δίσις ἀοπιιπὶ ϑρὶ- 

αἶτα5 τὰ] βαποῖῖ, ἴῃ ΟΠ εῖδίο {65 Τλοπλη0 ΠΟΒΙΓῸ,, 

Ρον 4ιοπὶ τὸ ἀθοοὶ σ]ουΐα. οἱ ΠιοΠΟ 5 οὐπὶ ἶρ50.7 οἱ 

ϑρίτίια δαποῖο νἱν Ποαηῖο, {ΠΡ  ψιιο ΘΟ δι δια ητία }}, 

ΠῸΠῸ Οἱ 50ΙΠΡῸ οἱ ἴῃ οπππία δάθοι!α, 5: ΟΠ] Ουαπη. 

Απιδη. 

Οναιϊὶο Οαταϊίαχιι αοἰϊοτγιῖς. 

ϑασογῖος. Οται πὶ ἀράμηιι5. ῬΟΠΟΡΙΠῚ διιοϊογὶ 

τηϊδουϊοονϊ, 60 Ραιϊγὶ Ποιαμὶ Ποῖ οἱ ϑα  γαῖου 5 

ποβίνὶ Ζ65ιι ΟΠ σιῖ, αΐα ἴρ56 ῬγοΙ οὶ  πο5,, ἃ} - 

ΥἹΣ οἱ δοῦγαν! ΠΟ5, 550 ρΊ [416 ΠῸ5. ἃ 56, τ]50- 
ἴπ|5. οδἵ ποϑιγῖ, ρολ αι χ 416. πῸ5. αἱ πάης ΠΟγΆΠ,. 

Ἰρϑιπι Πα πΠῸ ρτΘΟΘπιι, πΠ' οα5᾽ 011 ΠῸ5 0. βᾶποῖο 

αἴθ δὲ οπηηῖθιι5 αἴ  ιι5 ν 185 ποδίγας, ἴπ ΟπιηΪ Ρᾶοο, 

ΟἸΠΠΙ ροΙ6Π5. Π)ΟΠΙ ΠῚ}5 [6115 ΠΟΘΙ ΘΓ, 

Τὶαοοτπιις. ἃ Δ οὐ ΠΟ ΠοΠῚ 5ίαϊο. 

ϑιασογίος. Τλοπαῖπο Ποιι5 οπι πὶ ροίοπδ, Ραΐον Πὸ- 

τηϊπὶ οὶ οἱ ϑα ! γαϊουῖδ ΠΟΒΙΡῚ {65 ΟΠ νΙδιῖ,, σγὰ- 

εἰα5. ἀρίπηιϑ 0] (6 οπιῃ θιι5., οἱ ῬγΟρίοῦ. οππηΐα, 

οἵ ἦπ οπηη θι5, υἷα ΡγΟΙΘΧ 511 π05, Δ ιν 1511 πὸ5, 
ΘΟΠΒΟΥγ5ΓΪ ΠΟΘ, 5150 6 51} πῸ5 δα 16, οἱ Πλϊβουῖιι5 

65 ποδίνϊ, ἀπ χ τὰ εἰ Ἰ5ι1 πο} 15, οἱ δὰ μάης ᾿ὸ- 

"8 ΠῚ ΠῸ5 ΡοΓάιχ δι]. 
Τίαεοπιις. Οταῖς αὐ Ποῖ τα ϊβογοαία" ποσίν, 

ϑαοογίῖος. Ἐρτορίον. Ῥοιίπιιι5. οἱ ΟΡ ΒΘΟΓΆΠη 15 
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Β. 1) 

ΒοΠ Ια ο ΠῚ ἔπι, Ὁ ἁπιδίου ΠΟΙ Πιιπι, ας σΟΠΟΘ 45. 

πΟΡὶ5. ππης ἀἴεπι βαποίμπι,, οἵ ΟΙΠΠ65 4165 νϊῶ πο- 

δίγα ἴῃ Ῥᾶσθ ΟΠ {πππονα ἴμο ἰγαη5᾽ 56 68. Οιπποῖη 

ΤΠ 1414 πὶ. ΟΠΊΠΟΠῚ ΘΠ’ ΔΙ ΠΟΠΟΠΙ , ΟΠΊΠΟΠΙ ΟΡΘΓΆΙΙΟ- 

πο ϑαΐαπε οἵ ΟΠ. 111} ΠΟΙ ΠῚ1ΠῚ ΠῚ ΡΓΌΪΡΟΓῚΙΠῚ, 

ἐπι ρ οι πη {6 ΠοδιΠπιπὶ Δ πὶ ΟΘΟΙ] ΟΥιης Δ ΠῚ τπᾶ- 

Πἰοδίουιιπι, (6 ρ6}16. ἃ ΠΟ] 15, ἃ Οἴππὶ ΒΟρα]0 ἴτιο 
οἱ ἃ} Βος ἰοοο ϑβαποῖο : 4118: δυΐοπ θοηδ, αι 6 [4-- 
οὗτα διηΐ, ΠΟΡῚ5. [0}06. ΤῸ Θμῖπ ᾿ρ56 65, 41 464 1- 

511 ΠΟΪ}5 Ῥοϊοβίαιοπη. Θὰ ρα Πα ϊ βουρθηΐο5. οἱ βθογ- 

Ῥίομθ8, ΟΠΙΠΘΙΙ 6 ὙἸΣ τα ΘΠ. ἸΠΊΠ210]. Εἰ ΠΟ. ΠῸΝ Ρ 

1ΠΠισας ἴῃ ἰοπίαιοηθπὶ, 50 [Προ νὰ ΠῸ5 ἃ πηὰ]ὸ, 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝΜ 

ΡΟ ϑγαιϊα πη δὲ ΤΙ] ΒΟΡΙΟΟΡ 1817. ΔΙΠΟΡΕΠΊΖΙΙΘ. ΕἸ Ῥἃ 

ΠιοιμαῖπΠ65. ΕἼΠΠ] τὰ ἀπ 6 Π111, Τομη πὶ [)61 οἱ δα να- 659 

ἰοῦ. ποσίγὶ Φοδιι ΟἸΡΊ511, ρου ἀιιθ πὶ ΠῸῚ «Εθοιαν 

Ποποῦ, β]ογία αἱ ἱπῃρογ πη... ΘΟ π ΙΡ50., οἱ ΘρΙΡ τα 

βᾶποίο ὙἱγηΠοαηῖο,, {ὈῚΖῈ6. σου 51} 1141. πη 0 

οἱ 5ΟΠΊΡΟΙ, δὲ ἴῃ οἸμηἶα δίβοι!α 5] ογυ πὶ. ἀτηθη. 

Οεαίΐϊο Οναϊιοτιῖς εἶνε Ῥγοροκιϊοπὶς ραπὶς δὲ 
(αϊτοὶς. 

ν 

» Πομῖπα Ψ65α ΟὨτιβίο, ΕἼ] ππίσοπῖ τς, Ὑ ογθιπὶ 

Ποῖ Ῥαιεὶβ, δἰ οπϑι βία! }6, δὲ σός ἰθγηιιπι 

οἵ δρίυϊταϊ βᾶποίο ς τὰ 65 ράπὶ5 Υἶν αι5, {αὶ ἀοβοθη- 
ἀἴδιῖ ἀθ ο]ο, οἱ ρυωυθηϊδίϊ πο5, ἱπιροῃα δι! 4118 

ΔΏΪΠΙΔ1 ἴμὰ πη} μΘΡΓοοίαπι οἵ ἀθ5 406 ὙΠῸ, ΡΙῸ ν]ϊὰ 

ται] : “ ΤΟσΆτηι15. ΟἸΒΘΟΓΑΠΠιΙ5 4116 ΒΟ [ἀΓ 6 ΠῚ ἰυ 81, 
Ὁ ΔΙΠαΐΟΡ ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ., Οϑίθπ 6. [ἀΟ ΘΠ. [8 ΠῈ 5116. 

᾿ιθπο ῬΆΠΘΠῚ, οἱ διιροι Πιιης. ΘΑ] Ἰ06ΠῚ, {1105 ΠΡΟ 
πιθηβᾶπι μάπο ἰπαπὴ δου οία!οῖη. ῬΟϑιμμ5 : ἅ Β6- 
πράϊο οὺ5 ὅν βαῃοιοα 605 Φ, οἵ οοηδθοιᾷ 605 Ὃ: 

ἰγαηδίοι 605, [ἴα αὐ ῬαΠ15. αι θη ᾿ϊο, ἤαΐ σοΓριθ ἢ 

τὰ πὶ σὰ Ποἴμπ), οἱ ̓ς τα ]δῖιιπὶ ἴῃ Ποο ΘΠ 166, 54 ΠΡ 5 

ἴπιτι5. Ρ ΓΘ ΙΟϑιι5, τς 5111 ΠΟΡῚ5 ΟἸΠΠΙΡιι5. ῬΓϑ  ἀΐπιηι, 
τηο ]Ἰοἴμᾶ., 584 π|5. ἀΠ ΠΙᾺ ΠῚ, ΠΟΥ ΡΟΡΊΠΉ, ΒΡΙΓΙΓαΠη-- 
{πὸ ; αιΐα τὰ 65. Ποῖι5. ποβίδι", ΕἸ Ια ἀθθοίαν [ᾶτ5 

εἰ Ροιοβίαβ., οἵπὶ Ῥαϊγα πο θΌΠῸ., δὲ ϑριγιῖι γἱνὶ- 

βοδπῖο, ΕΠ αιιο ΘΟ δι θ5 ΑΠ114}1,. ΠΠῸ οἴ ΒΘ Πρ 6, οἱ 

1π ὉμηΠΪᾶ 5έβ οι} 5: Οα  ΟΓ ΠῚ. ἈΠ]6η.. 

Τιιπς ορογὶοί ϑασογάος αϊδοιιην δὲ σαϊίσοηι, 

τεϊγιηὰ 116 ἐπι θα ἐΠιθηῖο διιο., δὲ οπιπία πια]ογὶ 

φοῖο το56ὲ ; ἐμπι οϑοιεἰα ζει" αἰζατο, σοπνθγϑιι5-- τ 

41 αὐ ἱρϑίιις ἰαίτις απ ϑίταΐο, αὐἰογαῦὶε Ζειαπ δὲ 

οϑοιιζαθίί αἰίανθ. Τιιπὶ οἰγομῖίι ρογαοίο, ἀ6- 

5» “1. (οα, (Λὶ ἀπεϊαυῖτας ἴαοτιι5. 65 ἃ σθτι5 ἀΡδάᾷας 

πηασαϊα, Ῥτὸ νἰτζαὰ πιηϊ. 

ὁ Ζηίογοα ρμαπέπι δὲ οαἰίσοηε ἤλάπῖι εἰεσίσηιαι δα- 

5. ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ- 

δοοπάοί σοτάπι αἰαγὶ, ρΓοπιπεανιέψιιθ {δ εοῖι-- 

ἐϊοτίθηι 5167" πιϊτιϊςίγος σϑδηίθς οογάπι 60. Ομοά 

δὲ αἰεὶ ἱρεὶ ϑασογος σοοῖτι5, ἴρ56 ργοπιιτιιανῖξ 
«ἹΨνεοϊιιίοποηι. 

Οταίΐϊο ΤΙ εοϊμεοπὶς αα Εἰϊπππ. 

Τοπλῖη6 «651 ΟΠ εἸπίο, ΕἾ] ἀπ] ρ πο, οἱ Α ου θα πε 
Ποὶ Ῥαϊγὶβ, 481 ΑἸ ρίβεὶ οπηηΐα νἰποια ροοραῖο- 

ΤἼΠῚ ΠΟΒΙΓΟΡΙΠῚ ΡΑΒΒΘΙΟΠ6 [πα 58] 1] οἱ ὙἹν ρα, 

41] ἱπβρ γᾶν δῖ! ἴῃ [ἀοΙῈ πὶ αἰἸδοι ρα !ογιπ ἰυοιιπη, 

Α βοβιο]ου ΠῚ 116. 58 ΠΟΙΟΓῚΙΠῚ., ἀἸΟΘΠ5. 615 : ΑρΟΡΙα 
Θ᾿ ΙΓ 58 ΠΟΤΕ ΠῚ ς ΠΟΥ ΊΙΠῚ ΓΕΠῚ ΒΘΓΙΠ5 Ροοοαΐδ, Γ- 
ΤΠ} {ΠΣ ΠΈΠ1 ΘΙ5, οἵ ΠΖΙΠΟΓΙΙΠ. ΓΘΙΙΠΌΘΓΡΙ5, τοίβηΐα δα ηὶ ς 

τι οἰαπηπαπι,, Ποπιΐηθ, ΡῈ Ἀροβίοϊοβ ἴχο5 βαποῖοβ, 
605. οἰοσΊβιὶ 4υὶ Βδοογά οἵ 10 5ειαροι ἴῃ ᾿ϑοοἰο5ίᾳ ἴὰὰ 
βαποία [ἀπσογοηΐαν, αὐ το αχαροπΐ Ρδοοαῖῃα. ΒΌΡΟΡ 

Του Γ. ΠῚ, ΠΙΡΑυΘη 416 δἰ δοϊ νουθηΐ Ὁπιη]8 ἱΠΙ Ε  Δ 15 
νἰποι]α. Ποσάπηι5. ΟΡΒΘΟ πηι 5 4116 ὈΟΠΙ αἴ ΘΠ ἔπ ΠῚ, 
Ὁ ἈΠΊΔΙΟΥ ΠΟΠαΪ ΠΙ1Π], ΡΓῸ 5ΟΓΥῚΣ [0115 ῬΑΓΡΙ 115. ΠΙΘῚ5. 

ἔναιγηθι15. Π1615.,. δὲ 1ῃ Πυτη αΐο πηθὰς {1 Θὰ ρ᾽ 4. 58 
οογᾶπι 5] τα πὰ βαηοία πο} Ππαῃΐ ς ργοδία ΠΟΡῚ5 1τη]- 
ΞΟ ΟΟΥἀἸΔ πὶ ἔπᾶπὶ., οἴ βοϊγο οἰπηϊα σπορὰ ρμοοοᾶ- 

τοῦτ ποβίγου απ. (Λιοα 51 δάἀνθῦβιπι ἴ6 ρΘοραγ οὶ - 

ΠῚῈ5 ΡΥ οηΐον γ 6] ἱπιργιιἀθηΐον, Υ 6] ον α]5 ἀν 18, 
ΟΡΘΓῸ ἃ γΘΡΒΟ, ἃὰϊ Ρι51}Π4π] τη] αϊθ, τὰ, ΠοΠαΪΠ6, 

{πὶ ποβιὶ ᾿ππηδηδπι πὶ θοΟ 1} Παΐοιη, ἰᾷ ΠῚ {πὶ ΒΟΠῚΙ5, 
οἱ Βοπηϊπιτη ἃπηαῖον, Ποιι5, ΘΟΠοΘ6 ΠΟ 15 Γοπηἰ5δῖο- 
ΠΘΠῚ ρΘΟΟΔΙΟΓΏΠῚ ΠΟΒ ΓΟΡΊΠῚ : ὈΘΠΘά]ς ΠῸ5 οἱ ραγπ 
[ἴοὰ πο5, ἃΡ5ΟΙ γ Θά τ16 ΠῸ5 Οἵ ΟΠΉΠΘΠῚ ΡΟΡῸΪ ΠῚ ἔπι}: 

ΠΏΡΙΟ ΠῸ5 ἵἰπιογο ἰπο., οἱ ἀἰγῖσο πὸ5 ἃ γοϊ ῃίαῖοπα 

τπὰπι βαῃοίδιη οἱ θοπᾶιπ, Τυΐα τὰ 65. [)θιι5. ποβίεγ, δὲ 

εἰθι ἀεθοῖαν σοῦία, πόθον οἱ ροϊοβίαβ, οπὶ ΡαῖγΘ 

ἴα θοπο, οἱ ϑριυῖτα ἴα βᾶποῖο, πιιπὸ,. 6[6. ΘΟΡΨῚ 

ταὶ Πού ῖο ἴῃ πα π βίου! Θοηβε 11, δασογάοβ, Π]1ὰ- 

ΘΟΠῈ15 δἱ ΟἸδγιιδ., ὉΠΊΠ15 ρΟρΌΪι5 δὲ Ἰπ{ἰγτη ἴὰ5 πιθᾶ, 

ΔΡΞΟΪ αἱ δἰηΐ οχ οὐδ βαποίᾳ: Τυϊη αιῖ5, Ραῖγὶβ, ΕἼΠῚ 

εἰ ϑρ᾽γιτα5. Βα ΠΟΙ, δὲ Χ ΟΓῸ ὈηϊοῦΡ, 5015, 5 ΠοΙδ, 
ΟἸΙΒΟΙ οα οἱ Ἀροβίο!ο ΕΟ οβία: : ὁχ ον ποάθοῖπη 

ἈΡοβιο!ονιη, δὲ δχ οΓῈ σοί θηρ αν Ενδηρ ο 5 

Μαγοὶ Αροβίοὶ! οἱ Μαυιγγὶβ, αἱ οἴϊατη Ῥαι αν μα. 

βαποῖὶ ϑδνογὶ, οἱ Ποοίουὶβ ΠΟϑιγὶ δά ποῦ ΠΙΟΞΟΟΓΙ 

βᾶποῖϊ Φοῦπηῖ5. ΟἸιγυβοβίοιῃι, βάποῖϊ ΟὙ}}}}, βαποῖϊ 

ΒΑ51111, οἱ βᾶποὶϊ (τοθον!, ΠΟΟΠῸΠ 6Χ ΟἹ ἰγθοθηΐο- 

ταιπὶ ἄθοοπι οἵ οοΐο ΝΙοασαΣ ΘΟΠΘΤ ἜΡΑΙΟΡΙ ΠῚ, δὲ 66 η- 

ἴὰπη Φαϊηυδοῖπια 41] ΟΟΠβι ΠΕ ΠΟρΟΙΙ, σαπίαπι 4] 

εογεῖος. 

ἀ 7)" οἰ παὶ ογιςο. 



τΥΌ ΚΟ ΙΑ 5. 

Ἑρμιοδὶ : αὐ οὐϊαπι ἐχ οὐθ γεπογαπα! Ραιγῖς ποϑίτὶ 
Διο ορίδοορὶ Αηρθὰ Ν.. οὐιδάιο ἴπ πηϊηἰδίογίο Ἀρὸ- 
510]100 σοηβου δ, νοποναηάίαιις. Ραιϊεῖς. ἘΡίβοορὶ 
ΑἸρα Ν. οἱ ὁχ οὐδ δι μ} Π Πα 115. πιὰ», αι ρδύσα!ο ῦ 

5ιπι, πα Βοποάϊοιιπι οἱ β]ουία ρ] θη πὶ ὁδὲ ΠΟΘ 
βᾷποίαπη ἔπι, Ραΐον, ΕἼ], οἱ ϑρίγιαιι5 δαποίθ, ΠῸ ΠΟ 

οἱ 5οπροι", οἷο, 

Οταίϊο Τλιιγὶς. 

Οποιϊανίξαν ϑαρογος σαρμὶ δαοογάοιϊς πιῖ- 
πιϊξιγαπὶς. Ομοε οἱ {μογὶξ οἰεπὶ 60 σοοῖτι5, οκοιι- 

ἰανίμετ σγαάμς αἰατὶς, ἀδοοπάθησηια οκοιανὶ-- 
{τ αἰίατε, οἰ αοοίρίει πανιοιίαπι ἐἰειτίς, εἰ ἀκῖο- 
ἰοϑὶι ἱποθπϑιπ. Ογάϊπιοπι ψαὶ εἶδ ἱποθπσο ὑ 5ρογ- 
εἶπο ϑογίρίιις 65 οὐξογναδθιιτι, φεὶπητῖος αὐο- 

ἰοπεῖο, οἱ Ἰεὶς ρογαοίὶς ἀἶσοὶ ϑαοσογος ογαϊϊοποπι 
ϑεημθπίοπι. 

εις τίου μι ἀΌ54ι6 ΡΥ Ϊποὶρὶο οἱ ἢ 6, τηὰρ 115 
ἴῃ ργοΘρΕΪ5 (5. δὲ ροΐθηϑ ἴπ Ορου Ρ1}5 015: 4] 65 
Ὁ] οι αιν6, οἱ ἦπ ΟἸΠΠΙΡΙ5 : 6510 ΠΟ ἰβοιι πὶ ρΘοοᾶ- 

τουῦῖθιι5, Ποπιΐπο, ἴῃ πᾶς ἰογὰ : οοηβίδίο ἴῃ πηθάϊο 

ΟΠ ηΐα τι ποϑδίτι πὶ, ρα Ποα οογάα ποσῖγα, οἱ βαποίὶ- 
[ἴδ ἀῃΐπηαβ ποδί ΓᾶΚ : τη η 44. ΠῸ5. [0 ΟΠΙΠΙθιι5 ρ6ο- 
οὔτ᾽. 4118: ΘΟΙΠ 51 ΠΉ115.. ΨΟΠ ταν] ἀξ Ἰηγοἰπίὰ- 

τἷρ. (σπορᾶς ποθῖ5, αἱ οἰϊογαμηι5 σοσάτη ἰ6 5Δογ {1- 

οἷα ταιοπαθ  !α, ϑαου οἷα Βοπϑά τοι οπἾ5, ΟΣ ᾿ποθη-- 
5110} ΒΡ Γι τπ4}6. 

Ἰπρτιθάϊαϊιι' ἐπίσα ὐδίτιπι, ἐπ ἰοοιιηι ϑαποιὶ ϑάν- 
Ἶ οἴοτιιπι. 

Ἀοσάπιιβ 16, Πρ ι5 ποϑίον. Μοπιοηΐο., Τ)οπηΐηο, 
ῬΟΙ5 υΠ 115. {π|85.. δὲ ππῖοα βαποία: (Δ ΠΟ] οι οἱ 

Ἀροίο!ο; Ἐξ ρο βία. Μοιποηῖο, Ἰ)οπιῖίπο, Βραιὶ 

Ῥαιγὶβ ποβίγὶ οἱ νοποραπαϊ Αγο ἰορίδοορὶ Ρᾶρα: 
Απρα Ν. εἰ Ῥαϊγῖ5. ποβίγὶ Ερίβοορὶ Δηρὰ Ν, Με- 
τηθηῖο, Ποπηΐη 6, ΘΟΠΡ ΓΟ ΑΙ ΟΠ ΠΟΒ ΑΓ ΠῚ οἱ οἰ 
Βεποάϊο : ἴα υἱ 5ἴηι ἀὔδαιο ἐπιροάίπιοηο, οἱ ροῦ- 
ταγθαιοπο, αἱ οοἰ ΘΟ  πηιι5 Θὰ5 [χα βαῃοίαπι οἱ θθᾶ- 
ἴάτῃ γοϊυπίαΐοιη. {ἰιᾶπ., ἀοτηο5. ΟΥ̓ ΙΟἢἶ5., ἀοπιο5 
τη παι! οηΐ5., ἀοπιο5 δα ποῖ τα15, ἀομο5. θοποάἸοιῖο- 
τἶ5. Οὐποράο τι {Π|Π5 ροσϑι ἀθαμηιι5, Ποιΐπο, π05, οἱ 

5ΟΓΨῚ τυΐ, 4υΐ ΠΟΡῚ5. ἀδάιιθ ἴῃ ἰογηιπι 5 πο δβϑαγὶ 
5ιηῖ, Εχϑδιγοθ, Ποιηῖπο [)οι15, οἱ αἰ55! ροητιι ἐπ πηϊοὶ 
τοϊ, οἱ Γυρίδηιϊ ἃ [ἀοῖο ἰπᾶ, ΟΠ Π65 αἰ οὐογιιπΐ ποιπθῃ 

τασπι δαποίμτη. 1 ρΟρυ 5. τππιι5. ΓΠτποθιαν Ροποα - 

ΘΟ ΠΙθιι5 μα} ΠΠ165 τ ΠΠοηΐα οἱ ἀδοῖο5 μα 1165 τη Π]οηἷ5, 
Ρου[οἰοπίαιιο γοἰιιπίαίθπι (απ, μοι σταιίαπι, [6 - 
τη ΘΠ 118 Π|, ἀΣΠΟΓΟΙΊΖΙΟ. οὐσα ΠΟΙΏΪΠῸ5 ΕἾ] τὰ] τη] -- 
βοπιεὶ Ἰ)οπαϊηὶ 1)οἱ οἱ δα! γαου]5 ποσίν Φύσα Ομ σι, 
Ρον ἀπο, οἵο, 

ΒΑΒΙ ΟΟΡΤΙΟΑ. 

Α 

Ρ 

ἶν 

Ὀ 

ΩΤῚ 

Οἰγομνὶε αἰίαγ οἰιπὶ ἱποθτισο βοπιοῖ, οφοιμῖα- 

δίψαν ἐἰ μὰ, ἀφοοοπείοίψε ἴθνοὸ μϑάδ : ὑϑγϑιις 

ογίοπίθη σίαθίι ὁ τορίοπθ αἰζατὶς, αἰἰοϊονίιιε 

{μιι5 167, θαάίοπι εἰΐσοπις, σι ργίμ πὶ Ῥα- 

ἐγ ατοΐναπι, οἱ αεἰκὶξ, ἱπισοπιδαν σϑογϑῖπι αὖ αἰϊς : 

ημοΐ κἱ αὐ ύμονια, ἀανὲϊ ἱποοπδιπι ϑασογοι διε, 

ποσὶ αἰϊῖς. Ποἰπάο ργοσιγαίιοπομι [αοϊοῖ : οι 

ἰδοία [ιοτὶς Ἐρίδιοϊα Ῥαμὶὶ Οοριΐοο, ἀϊοοι ογα- 
ἐἰοπ πε δοηιδπίθηη δθογοίο. δὶ βμογὶι οπιπα 60 ϑα- 

σοΓάος δοοίιι5, ἰδ θαπι τϑοϊίαμιι. Πιασοπιις ἰοροξ 

Ἐρύδιοίαπι Οοριίϊοε, εἰ ἀεϊπείο τανίοο, μι οἰΐαπι 

(αιμοϊζοουι, οἷν ἰεοιίοτθπι ὃς Ερίδιοὶῖς (αἰ]ιο- 
ἰϊοῖὶς. Ηὶς «ἀοϊδίιτ ἱπισοπιδιίτα 167 οἰτόμπι αἰζαγα 

α ϑαοογάοιο οοἰοὐταπίο. 

Ογαίϊο ρμοσί “ροσίοϊ! σοὶ Ῥαιίῖϊις Ἐρίςίοϊ: 
ἰθοιίοπεπι. 

ϑαοογάος. Ποτηΐπο 5οθητῖαο οἱ βαρίοηξῖς ἰαγοὶς- 
τον, 41 δὰ σθυθ 5 αιι Ῥγο Γι η 415 το πο θυ 5. ἀθ5οοη- 

ἀνὰ 5ιιπῖ ς: Φαϊ μοϊοσίαϊο πὸ σηὰ ΓΑΓΟΠΘ ΠῚ ἢ ΠῚ] ΠῚ - 

Ῥὺ5. Ἰπα Πα ἴδε : ἀπ] ἘΡοηϊζαι 6 τὰ γοσάβιὶ θαιΐιπι, 

οαπὶ [5561 ΔΙ ΓΦ άπ. Ῥδυβο Ζι ΠΥ, υἱ ο556ῖ νὰ5 οἱο- 

οἴμπι,, Οἵ ἴῃ 60 ΘΟΠΙρ οι 5:1, οἱ ἤογοὶ Αροβίο!ιβ, 

ΔΠΠιιηαἴου οἵ ρεα Ἰοαῖον Εναπρο!  γοσηΐ τα], Φο5ὰ 

Ομιεῖβίο ἤει ποβίου. Το πππὸ οἰϊατῃ, θοΠ6, οἱ ᾿οτα!- 

Πμπὶ ἅπηαΐΟ ̓, («Οργθοάτπι, τι: (65 ΠΟ }}ῖ5 οἱ οτπηΐ ρο- 

ΡαΪΟ τὰ πιοπίοπι ἃ} ὁπηηὶ αἰδίγαοιομο. {ἰΠ λογά πη, 

1ῃ 16] οι υππ 116 ῬῸ ΡΠ, αἴ ἀἸδοδπηι5. οἱ ἰπι6!]Πρὰ- 

ΤΏΙ, 4ιιϑΐᾳ 511 Ὁ{Π|Π{5 ον Ἰ Πα: ἰπιερ βαποίς, 48 

Δ ΠΟ5 ΠΠΠ1π|5. πιϊ ἰδίου! ρόγνθηῖ. Εἰ χιοιπαάπιο- 

ἄἰιμὴ 5ἰ π|}}15 ΕἸ Ὶ ἔπι, ὁ ἀιιοίοι γα», 11 πο 5 Ραγιῖον 

αἴβποβ οἴοο, οὲ ἴῃ οροτο οἱ Πάδ βἰ πα !]65 1}}] 5ί Πλῖι5, 

5] ἹΠ σοι υ5ιι6 ποπιθῃ πππ σα ποία πΊ, δ] Ογί ΘπιιΡ- 
4116 ἴῃ οὐπ66 ἴπα ΟΠπηηΐ το ρονο. ΤΌΖιΙο 65. οὐ Πο- 

ΠΟΓΘΙῺ, Θ᾽ γιατ, μοι οπίϊα πὶ οἱ ἀἀογαιίοποπι γοίογι τ 
Τη115, οαπὶ Ῥαῖγα ἴὰ0 θΌΠῸ οἱ ϑρί τι βαποῖο, παῃς 
οἱ 501 Γ, εἴο. 

7 ἐπε τπτις Πασοπογιηι ἰοσεὶ ( αἰλιοϊίοοπ (ο- 
Ριϊοο εἰ ἀγαϑῖοθ, οἰ μοσίηιαπι ἰδοίτιπι {ιογὶϊ 

Οοριίῖΐοε, ἀϊοοῖ ϑασογος σοἰεῦγαπς παπς ογαίῖο-- 
σιθπε : ἡιιοε οἱ Ῥαινίαγοίια ἔρδο σαογα γαοϊαϊ, αἰϊ- 

οδὶ ὁάπι ϑαςσογάος. 

Ογαιϊο ροσὶ ( αἰδιοϊϊίοοτι. 

ϑασογεῖοσ. Τγοπιῖπο ΤΠ οιι5, αἰ ρου δαποίοβς ροβίο- 

Ἰο5 ἰπιὺ5. τηδη][ϑιαϑιϊ ΠΟ]}Ϊ5 πιγϑίου τη ἔὐγδηρο! 

δ] ον ΟΠ δεῖ τυ, οἱ ἀο ἴ5.1 1115 5οοιιπ τπι πιὰ πηϊ- 

τά ίποπι ἀοηΐ ἱπ|! 1 σναιία:. ἀπα", ρνωάίσανο τοιὶ 



78 

τατιηἶο 

τὰς ; Τοβατηι5. ἴ6, ΤΟ ΠΉ]η0, ἴΔ 0 ΠῸ5 ἀἸρηο5 Ρᾶτιο οἱ 

βου ΠΙοσιαι, ΟΟηςοᾶθ. ΠΟ Ι5 ΒΟ Προ τς ἀιιθ}}6- 

ΠΙ115 ἴῃ ΘΟΡ πὶ ΨΟΒΙΙΡ 5.» οὐ ἀΡΌΠΟ5. ΘΟΓΗΠῚ ΠΉ]1Ὸ- 

πηι", Οἵ ΔΟΙΠΤΠΡ ἰΟΘΠΠ115. ΟἸπὶ οἶδ, [Δ ου ει οἱ διιάο- 

ὙἾΡιι5., 4105. ΡΓῸ ῥρ οι. διιδιπυιθριπῖ. Οὐ 5οΡ να 

Ἐοο]οδίαπι τὰ πη βὰ ΠΟΙ ΠῚ, Ἢ ἸᾶΠ| ΡῸΡ 605 {ιπιαδιὶ, 

Ῥοποιίϊο ἀρ ]}5 ΒΤΟΡῚ 5 ιν οἱ ἀπ. } 0} 1οὰ πὰ πο ὙἹΠΘΑΙῈ 

«ιάπη μ]αηίαν!ς ἀοχίονα τα, 1ῃ ΟΠ δίο ψ65ιὶ Ἰ)οπιῖ- 

ΠῸ ΠΟΒΙΝῸ : ΡΕι 4τιθιη, οἷο. 

Εἰπῖϊα Ἰδοιίοπιο Οαἰ]οϊοὶ τανῖοο, ἀσοθπεοι 

φαρογάος αὐ αἰίατο οἱ α(ἰοϊονὶξ ἱποθηδιιπι σϑπιεῖ, 

ἐμπι τϑοϊαὐίτι Ογαιο 5θηιοτι5. 

Οκαιὶο “οἴαιι ΓΙ ροςίοίοσιπηι. 

ϑαοογάος. Τ)οῖι5, 4 5ι5οοθ 511 58 Ποῖα πὶ ΑὈνὰ- 

Ἰαπιὶ, οἱ Ῥγὸ ἰξᾶδοο Ἁγ θίθιη οἱ ΡΓΩΡάγασι, [τὰ 5815- 

εἶρθ ἃ ποθῖ5, Π)οιῖη6., Ἰνα 5. {{π|| 15. 5ΔΟΡῚ ΠΟΙ, 

δἴ ῥγὸ 60 τηϊ{6 ΠΟ}}15 ἀἸ γΊ οιη ΠΙΙΒΟΓΙ σΟγ ἰπὶ {8 Π|. 

Μπιηα πὸ5 40 ὁπιηὶ [τρίονο ρθοοδιὶ, οἵ ρυδοῖα ΠῸ5 

ἀἴξιοβ οθ56, αὐ ΘΟγα πὶ ὈΟΠΙἰαΊΘ. 8, ὁ ΒΟΠΙΪΠῖιη 

δϊπάϊογ, ρα οἱ ρογίοοϊο ΤᾺ Πἰϑ τ δ ιτι5. ΟΠ] θι15. 416- 

Ῥ5 νἱΐα πορίγα : Νοιπθηῖο, ΠΟ] η6, μ4015, οἷο, 

Ρεγῇοῖι ἡ! πὶ ἐα ογαίζοτιο Τλμιισὶς Γαι ὶ, τε 1-- 

ἴα τὸ ἀειγαοία υοἱ ααάίϊα : σιια εαρίεία οἰιοτιεπι 

φοἴμις οἰἰπὶ ἱποοτιδὸ οἰνομίνιι. Εἰπιία ἰθοιοτο 

«Ἱείοτιιηι Οορίϊοθ οἱ «{ταϑῖοθ αϊοοτ ἰθν., θὰμπ- 

οἴτπια : {πὴ Ππῖῖο φασογίος αϊσοὶ πάπο οτγαϊίοτιοτη. 

Οτγαίῖο Ἐναπδοῖὶ καποῖὶ. 

Τομλΐπ οἱ τηὰρ βίον {65 ΟΠ γδις Π)θι15. Ποβίοι,, 
υὶ αἰχίδι! ἀἰνὶδ. ἈρΟΒι0}15 τυ. οἱ ἀπο ρι}}}5. ταὶς 

ϑδ ποῖα, ΜΙᾺ] ργορ]νοία οἱ {ι511 Ομ ρΙογιηὶ ΟΣ 

ἀυα γος γἱ ἀοιῖδ, οἵ ποη νἹΔογιηΐ, οἵ ἃυάἀ ἴθ τι» ἂυ- 

αἰιϊβ, οὐ ἤθη ἀά!ογαηι : ΠΟΤῚ ἀιιίοπι ΟΟΙ}} Ὑοϑί ΓΙ 

«εὶ νἱάοηϊ, οἵ αιιροβ γοϑί να τα Δα Διὶ : (ἃ αἱ αἱ- 
δ] οἰ Ποἰαπηαν ἀυ! 416 Π4] οἱ ΟροΡ ῬουΠοίοπαιὶ ἔνϑη- 

Θ6|1ὰ τὰὰ βαποῖα, ΡῸΓ ΟΥΟ ΠΟΙ 65. ΘΑ ΠΟΙΟΥΙΠῚ {ΠΠΟΓΙΠῚ. 

Τίιαοοπιις. Οταϊο ρτὸ Ενάπρο] 10 βοποῖο. 
ϑασογίος. ΝΙομμοπῖο ΟΠ απ, ΠΟΠΊ]Π6, ΟἸΠΉΪΙΠῚ 

41 ρυφοθρθιιηΐ ΠΟ]15... αἴ ΘΟΥ ΠῚ ΠΊΘΠῚΪΠἸ556ΙΠ115 

ἰπ ΠοΒίγ 5 ὦ [6 ΟΥΑΙ ΙΟΠΙθι15. οἵ ρυθοιθη5. Ὁ Τ)οιη!- 

παΐπο, αϊθίεπι {ΠΠ 15 ὙΠ] νι. Φιιου τ Ῥυ θοΟ 551: ἄον- 

ΩΝ Ο : πῇ ιλ05 5δᾶηᾶ, Φι14. τὰ ὙἾΓὰ 65. ΟΠΊΠΠ ΠῚ ΠΟ- 

δισι!., 58 }π|8. ΟΠΊΠΙΠΠῚ.,. 5065. ΟΠΠΠΠΙ ΠῚ, τη 6 66]ἃ 
ΟΙΠΠ ΠῚ, ΓΟΒΕΡΓΘΟΙΙΟΖΙΙΟ. ΟΠΊΠ 1 ΠΟΒΕΓΙΠῚ : δὲ {πὶ 

65 ἴρϑο οὐἱ ϑ]ουίαπι,, ΠΌΠΟΙ ῸΠῚ οἱ δἰογ Ἰο πο πῚ τοίο- 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΔΝ 5. ΒΑΒΙΜΗΙ ΜΆΘΝΙ. 

ΔΗ πμἀαπιίαπι ἰπν δ σα Ὀ}]Π15. πιϊδογ!οογά ας Δ σἰπιιδ,, οὐαὶ ῬάΓΡο το ΒΟπῸ οἱ ϑΡ τίει βάποῖο γῖν!- 

Ποδηι6, ΠΡΊ ΖΘ ΘΟ ἢ σα} 51 Π 1 18}}, ΠῚ ΠῸ οἱ ΒΘ ΠΊροΓ, οἴο. 

Ζιμη ἀϊοοὶ ρεαϊηιιπι, δὲ ρμοϑὲ ἐδγείτιπι ΟΥ̓ 5.47) 

δαοοτίος Εναπροίζιεν ἱπιοοτιδαὐϊ, “Ιςξεοπάεοε αὐ 

αἴίατο, τισι ς 6 ἱποθιισίιη Οὔ ογοὶ., βοπιθὶ οἷ-- 

δπατπς πανϊοιίαπι οἴσπο ογιοὶς : ἀοῖπαο οἰγοιεῖ- 

δὲϊ σιιπι ἱποθησο Ἐναπαοίζιεηι, ἐπὶ αἰΐατο σοπιεῖ : 

ἀοξοοπάοι αὖ αἰϊαγὶ, αοοὶρὶεὶ Ἐναπαοίζι ἃ 

ίκαοοπο,, σοπνογθίμγιθ αὐ Οοοϊάἀοπίοπι. “16- 

ἐθάεπὶ δαροἰοίος οπιτ 5, 6ἐ ἐἰ{ι4 οφοιιαΡτιτιίιτ : 

ἔρδθ ρμοσίγθηῖς ἡ ιε οσοιείαὐῖιι", ἀανιιχιιο ἐἰ{πιὰ 

Τίασοπο πιϊγὶςίγατιῖῖ, {ιίόηι οἰΐαπε ἱπιοοτιδαὐ ε. 

Οἰμνφιθ Πὶαοοπιις αϊοεί, διαῖο, οοπνόγϑιι5 ϑα- 

εδογος «ὦ Οτιοπίθηι ἀἰσοί. Τὰ ποπαῖης 1)6]. 270: 

ἱποθησῖιηι [6 αὐἰοϊονὶι «ὦ ϑαποιιαγίιηι. 1) 16 θὲ 

Τιὶασοπιις. Βομποάᾶϊς, Πθομηΐπο, οἱ ἄϊοσθξ, Τηϊειμα 

βᾶποῖὶ Ενδησ  }}} βεοιπάτπι ΝΔΓ Πα πη, Μάγοι, 

Τμασοάᾶπι., Φοαηηθπι. (ὐϊιπιψιι ἐπί ὀρ τος Πναπροῖϊὶ 

ἀϊοίς, δῖαιϊθ οαπὶ τππιογο Π)6ἱ, σοπνογιζιμΓ ϑάσογ- 

ἄος αὐ Οεοϊαοηίοπι, ἱποοπϑδαὶ ἰγὶθιις υἱοίδιις 

Εναπροίϊμπι. Τιαπ σοπνόγο αὐ ϑαποίμαγίιεπι, 

ἐμά ἱποοπσαὶ οἰΐαηι ἰὸτγ, ἀδώιάθ ϑασογάοξος 56- 

γποῖ, ςἴατις ἐπι ἰοοο 50, τϑοϊίατις αἰϊχιῖα ἱπιίογοα 

δα ογαϊίοπο ἘΕναπροίιὶ. Τιιπι ])ίασοπος ϑβοπιοῖ 

ἱποοπϑξαῖ : πθὸ αοοίτιι ἱπιιογί τι εἰσι θεῖο αὐἀοῖογο 

ἐοναηιὶ Εναησοῖίϊο, αὐ {πιθπι τιδητιε ἰθοϊίοτιῖς 6715 

Οοριῖοο; οἱ ἐπὶ εἰ{ἴπιο σομιπιαῖθ ἐποθπϑδαξ (61, 

αὶ αμίοια Εναπροϊἑιτ ἰοσοπάμηι ])΄ασοπο, 5ὶ 

ΡΓΟΘ ἱἰλιια όσον βοϊαϊ, σἴτε πεΐτιιις, ἰθαεῖ ΠΥ 

ἦρδθ ϑασογάος. Οἰιοά οἱ Τιμοοπιις ἰθραὶ ἔναπ- 
δοϊμιηι θα «{πιϑοπε, ἱποθηαιο Ἐναπαοἰὶὶ ρτῖπιο 

δἰ ροσίγθηιο [6 αὐ ἰΐπιοτι οἰιοτὶ. (ἰιπι τι ἀϊσοὶ 

ἐπίογργος., Ἰλομαϊπὶ οἱ Π)οὶ ποβινὶ, γοαϊυϊι αὐ ϑαπ-- 

οἰπαγίπανι, οἰ ἱποοτιδιίπι ἰγὶϑιις υἱεῖδιι5 αἀοίοὐτὶ, 

εἰϊροίψιιε ςϑημοπίθηι οὐ αἰοτιθτι βθογοῖο, χιαπάο 

Ἐναπρεϊζμηι ἰοβεὶ “γανῖοο, ἔαοῖο αὐ Ονίδπίεπι 

δοπνογδα. Ομοά ςἱ ϑασογάος δοοῖμϑ, αὐ {ιίοπὶ 

ἐς ρογισιθὶ τϑοϊιαιῖο, ἐνὶ αὐοὶξ, ἀαὐχι εἰ ει - 

διείίινι, οἱ ἴρ5θ ϑατπ γϑοϊἰαὐῖῖ. 

Οταίϊο μοὶ Ἐναπρβοϊζισιι 5ΘΟΓΘΙΟ ἀϊοσοπάα. 

ΠΟΠρ αἰ Π.155) ΠῚ] ΤΠ ΒΟΥ ΘΟ] οὐ γθνᾶχ, 5115- 

οἷρα ΟΥΠΟΠΟ5, ἀοργδοδίίοπο5. οἵ ΒῈΡΡ] ΘΔ ΙΟΠ65 πο- 

δ Γὰδ.» ρ ἘΠ ΓΘΠ ΕΔ ΠΙΖ6.,. Οὲ ΘΟ ΘΞΒΙ ΟΠ πη. ποδί ναπι 
5ΈΠΡῸ." 2] Ταγ6. Τυπιπ| 58 ΠΟΙΆ, Ῥ Γιιπη δὲ ϑο]οβίθ, αξ 

αἴσηὶ εἰ οϊα λιν ΔἸ τον 65. Τυν ΠΡΟ] ΟΓΌΠῚ ἴπ0 ΓΙῚΠῚ 

δᾷποίογιπ, οἱ μι οορίὰ οἱ τηδηήαία {πᾶ ΟΡΞΟΓΥ 6 ΠῚ15., 

οἵ ἴπ 115 ΘΟΠΙΟΒ᾽ ΠῚ11ΠῚ, 56 ΧΔ Θ᾽ ΘΘΙ Π111Π}, Οἱ ΑΓΓ σΟΘΙΠῚῚΠῚ 



τυ ποῖλ 8. ΒΆΒΙΠΗ ΟΌΡΤΙΟΑ. ἢγ0 

(ρπο πὶ Ῥ ΓΟ ΟΓΌΤη1}5, ἴῃ ΟΠ γΙδίο Ψ65ιι ΠοπλΐπῸ ποὸ- Α μὲ οἔΐαπι (Οἴογιις οἰ μοριῖιις,, δὲ ἱπίογθα τεοίία- 

δίτο, Μδπιθιίο,, Πομιΐπο, ἰῃΠγππογιμη. ΡΟΡΌΪῚ τὰ], 

ΤΌΒΡΙΟΘ 605 ΟΠ] πιϊπογ ογϊα οἵ οἰοιηθη!ΐα, ΘΟ5 6116 

βᾶηα. Μοπιοηΐο, ΠοΠΪ ΠΟ, Ρφίγιι πὶ, [να γιτη4 16 ἢ0- 

ΒΟ ΠῚ ΡΟΓΟσΓα ἃ 5θη ἢ, τοάτιο 605. ἴῃ (ἀΟΠ105 
διιὰ5 δά] γ05 δἱ ἱποο μι πι65. 

Τεπιρογὸ ΠΝ οατινιαἰἰοτειὶς οἰ μιν αἰϊορίμγ. 

Μοπιρηΐο, Ποπηΐπο, ἀ ιν πὴ Πι πη 15 οἱ θοπο ἴο 
1115, διισοη5 {45 ἠυυχία ΤΠ ΘΠ. Γα ΠῚ ϑυΆ η. 

7 ἘΠΊ ΡΟΥΘ Ξοπιθτιὶς αἀἰοοίι" ἃ ρῥγίπια Ῥαορλιὶ 
αὐ ρκγίπιαπι Βαϊπὶ. 

Μοειποηῖο, Τ)ομπηΐηθ, 56 πη] Ππ1|, Ραπίατ πη 40, υἱὲ 

ογοϑοδηΐ οἱ την Πρ] Ἰοθηίαν. 

«(ν Ἐρίρ)απῖα αὐ ργίπιαπι 6) 5 άοπι τπϑηδῖς. 

Μοεπιοηῖο, Ποπηΐπθ, ΔΘ. 5 Ο20}1 οἵ ἐγιοιαστη ἰοῦ - 

τα, οἴδ4ιο θεηράϊς, Μοπιεπίο, Ποπηῖπο, βά} 015 Ἰοοἱ 
Ῥνα 15 δᾶ ποῖ τι], ΟἸΏΠ Ππλπ16. ἸΟΘΟΓΙΙΠΙ οἱ πηοπαδίο- 
ΤΊΟΥ ΠῚ, 58 Ποίογ πὶ ῬΑ ΓΙ ΠῚ ΠΟΘΙ ΓΟ ΠῚ ΟἹ Βοάοχο- 
τιν. ΝΙοπιοπίο, ΠοπΊΪΠ6 , 54{π|15 ἢ ΟΠΙΪ Πι1πῈ οἱ 4ηΪ- 

τη! αι. Μοιιθηΐο, Ποιηΐπο, βογυΐ ἴπ1 Ἀδρ 5. ἰογΓα 
ποβίγα;, αἴσιιο ΠΠ]Πυτὰ ἵπ Ρᾶοο οἱ ἀἸρηϊαΐα οοπβοῦνα. 
Μοπιοπίο, Ποπιΐπο, ΡΑΙΓι πὶ, [γα Γι {116 ΠΟΒίΓΟ - 

τα π, 4] ΟΡΑονταϊθγιηΐ, 4] θιτιηί αι ἴῃ Πάο οΥ-- 

τποάοχα. Μαεπιοπίο, 1)ομπηῖηθ, 5δουγΠποϊοσυτα. οὐ]α 
τἰοπυπηαιιο, οἱ 115 τθιγιιι6 ππογοθάθπῃ , 41} Βᾶ5 {ΠῚ 
οδ]αιίοποβ. οΡτα! γι, δάσια δά [6 διιβοῖρα. Ν6- 
τηθηῖο, Ποπιΐπο, σα ρ Ϊ ογιπη 40] 1ῃ δογν [ἴθι 4}-- 
ἄπιοιῖ δαηῖ, τοάασχιο σα ρεν Πδίοπι ἐο γι. ΝΙοπ) η- 
ἴο, Τ)οπιῖπθ, ΘΟΓιπὶ 4 ΘΔ] Δ ΠῚ 4] 0.5. οἱ ἀρ. 115 
ὀρρυϊπειπίαγ, Μοιπθηῖο,, Ποπλῖπθ., (δι θολιηοπο - 
στὰπι ῬΟΡΟΪ ταΐ τ: ΠΙΒΟΓΕΓΘ ΘΟΓΊΙΠ, ΘΟΠ ΠΥ 605 
ἰπ Πἀς τᾶ, οἱ το υα5 ΟΠΠ 65. ΟΠ {5 ἸΔοΙογιιπι ἀὰ- 
ἴοι. 40 δοχιπὶ οΟγά ἢ 15: [ΟΡ Ὸ ΠῚ ἰπάτη., {ΠπΠΟΓΌΙα 
ἴσαπι, ργςορία ἔπ, γογ ἴ4165 {πᾶ5 οἱ τηαπάαία ἰπὰ 

βία!ας ἴῃ σον ἴθιι5 δογαπι : (ἃ 115 Πρππᾶπι φορη ο- 

ΠΟΙ ΟΡ ὶ 410 ρον οατθο Ἰοδί ἢ ἐπδι λα} διιηΐ ; αΐτι6 
βίαϊαιϊο ἴοι ρογα ἀἰρηὶ ουαάδπι ἰαυδογο γοβοπογὰ- 
τἰοη 5 ἰπ ΓΟΠῚ 55] ΟΠ 6 ΠῚ ΡΘΟΟΔΙΌΓΙΠΙ ΒΟΥ, Ρτῶ- 
Ρᾶνα 605 μα ἀου πὶ ϑρ᾽ν τὰ] βαποῖο ἰπ0 ρὸν δτὰ- 
{Π8Π|. 

Ῥοσιὶ ἰδοιίθπιοπι Εναπροϊὶ αὐίογοι ἐἰπιὰ Πῖα- 
οοπιις αὐ ϑαρεγάοίεοπι, χιὶ ἐμ οσοιμίαὐίιι, 

α παραχαλοῦμιέν σε, φιλάνθρωπε ἀγαθὲ Κύριε. 
»7ν αἰϊὶς οὐ. Ἀςροπι οτε βοάοχιπι. 

ΤΟΝ, 11. 

σ ς 
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ὑὲι ϑαοογάος Ογαίίοποπι 1 εἰὶ ςδογθίο, ςίαπς 

αὐ ἰαίιις Γ΄ εἰ, σαρί(ε ἱποϊϊπαίο. 

Οτγαίίο 7 οἰϊ. 

Τ)οιι5 4αὶ ἴὰ0 οὐρα ΒΟΠΙΪΠ65. ἀιηογο ἱποίία ΠῚ 
ἘΠΊ τὰ πὶ ππί ρθη τυχη. ἴῃ ΤΠ 41 ΠῈ τη 55:1, τ 

ΟνΟπὶ γα θυ πἀλπι ἃ το τοάποογοῖ, γοράπιι5 ἴδ, 
Ἰ)οπηῖπο, 6 ΠῸ5 ἃ 6 ἴῃ :οἴογηιπι ΓΟρΟ ]α5, ἀτπὶ 

Οἰου!πηι5. ἘΠ ἐγοπιοηαμπῃ μος οἵ ἱπογυθηΐαμη 54- 
ΟΥἸ Ποἴτπη : ΠΟῈ6 ΘΠ ΐμὰ [π5Ε1{|65 ποδίγα; σΟὨ ἀ πηι, 
564. τη δου οογ 5 τα, 4α σΘπιι5 ποβίγιπι γὶν ἢΠ- 

οαδιῖ. Ἀοράμηι5. οἱ ΟΡ βθογάμηι5 ὈΟὨ Αἴ 6 ΠῚ {πᾶ π|, 
Δηηαῖοῦ ΠΟΠῚΪ ΠΌΤ, αἴ ΠΟΖΙ6. ΠΟΡΪ5, ποάιο θεῖ 
τὰς 5ἷὅ ἴῃ [Δ Ἰοῖππι τη ϑίθγί απα μοο, φιοᾷ δ κα- 
Ἰαΐοπη ποδί γᾶπὶ ἰΠϑ{{{π|511, 5οα ἴῃ Δ) 5ἰογβίοποια 

ΡΘοοΑίοΓι πὶ ΠΟΒΙΓΟΡΙΙΠῚ ΟἵἩ ΓΈΠῚ 55.006 ΠῚ ΠΟς]]ροη- 
τἰάχιπὶ ποβίγαγιιη). (]ουία οἱ ΠΟΠΟΓ. ΠΟΠΙΪηΪ ἴτ0 
βᾶποῖο, Ῥαϊγὶ5 οἱ ΕἾ] οἱ ϑρίγιτι5 βᾶποῖΐ ἤιιπς οἱ 
ΒΟΙΏΡΟΓ, Οοἴο. 

Ζιίοτοα οἰἰπὶ α΄ ϑοϊν ἐμ θο ογαίϊο, οϑοιῖα- 
δῖμμν ϑασογος σταάτις αἰϊατγὶς., ἀδοθπάει κα 
ϑαποίμαγίμπι., οδομίανίάι αἰΐαγο, δέ δογινοτ-: 

διι5 αὐ Θοοϊἀθπίοπι γδοϊίατγα ἱποῖρίοι ἱγὸς πια]ο- 
Τὸ5 οΥαίίοτιθ5. ζλιιπὶ σασοτεῖος αἰοῖί, Ῥαχ οτηηϊ-- 

Βι5, σοπινογϑιις αὐ ϑαρογάοιος ὕγαϊγος σιίος, 

οαρίεἰς ἱποϊϊπαίϊοτιο φαἰμίαξ, οἱ οοπνοίσις αὖ 

Οεοἰάεπίοπι ροριίαπι ογιιοο σἰρτιαῖ. 

Ογαίϊο ργὸ μαεο. 

ϑαρεγάος. "Πογὰπὶ ΟΥ̓ ΈΠΊι5. Το πὶ οπηηὶ ροίοπ- 

ν ἴοπι, Ραίγοιυ Ποπιηὶ οὶ οἱ ϑαϊνγαίου!ι5 ποϑ 

Ζοσιι ΟὨεῖβιι. Ἀορϑπηι5. δὲ ΟΡ 5θογάπηι5. ΒΟ Ταΐομι 
τυ π|, ἀππαῖου ΠΟΠῚΪΠῚΙΠῚ 7 ΠΙΘΠΊΘηΪΟ., ΠοΙἷπ6 ροὶβ., 
τηΐοα; {ΠΠ1π|5. {π60, ποῖα», Ομ ] οα» οἱ Αροβίο! σα: 

Ἐροἰοβία, φας ἃ ἤπηθι5 δὰ {ΠΠ65 πδαιο ἰογγ αἰ η.-- 
αἴτι., οτμηὶ ροραΐο εἰ του 5 θοποάϊο. Ῥάροπι ΠΠ|ὰπὶ 
οιοἸοδίοπῃ σογα  θιι5 ΠΟΤῚ ᾿πη πη 6, 5οα οἱ Ρᾶσοπὶ 

᾿ἰδιϊι5 νἱϊ ποθ 5 Βοηΐαπο οσοπορίο: ἢ Βοροα. οὐἵπο- 
ἄοχοβ., “ δχογοί πὶ, ἀτιοο5., ΘΟη5.] 1 υ]05., ψΌ]σι5 
ΡΓΟπηϊβουιπι., οἵ ὙἹΟΙΠΟῸΒ ΠΟΒΙΓΟ5, ἱΠρΓΟσδι ἢ οἱ 

οχϊτοπι ποβίσαπη ΟΠ ηὶ ρᾶο6 ὀχογηα. Ὁ Ἀοχ ρδοῖς, 
ἀκ ποῖα ῥάοοπι ἰπᾶπὶ., 4] οπιηΐα ἀφά σιϊ πο ΐ5. 
Ῥοβδίἀθ πο, Π)οῖι5 ϑαϊγαίοῦ ποβίοι, ἤᾶπὶ ργωϊοῦ 

ἴο αἰτιιπὶ ΠΟῚ ΠΟΥΪΠΊΙ5., οἵ ΠΟΙΠΘΠ ἴὰ πὰ κβαποία πὶ 

Ἰῃνοοάπιι5. Ὑἰναπὶ Πἰ]ιι6 δηϊπια Ποβίγα ΡῸΡ 

ε “ἰὼ Οοαὰ. Ἀερενα, Οὐγάϊη ες πὰ Ἡ] ταγο5. 

ἯΙ 
υ9 
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ϑρινίταμι. πὰ. 58 ΠΟΙΠΠ)),. ΠΘ΄ι6 ΠΊΟ 5 ῬΘοΟΔΙΙ 

ἀοιηϊποίιη" 5.001" ΠῸ5 ΒΟΥΝῸΝ ἴπ05, ΠΟῸ 51|)6}" 

οἰμπθπι ΡΟρΌΠαμ ἴηι. ΤΡ ΠΪΠΟ., Π)ἸΒΟΡΟΙῸ, 

Ργο Ραιϊνίαγοῆα οἱ Ἐριβοορὶ5. 

Ἰλανδιιδ ρυΘοαπμι" ἴ6, ΠΟΠΙΪΠ6 ΟἸΠΠΙρΟΙΘη5, Ρὰ- 

τον Ποιηϊηὶ Ποὶ οἱ ϑαϊναῖου!5. ποϑίγὶ {6διι ΟΠ 51, 

ΤΟΡΔΠΊτ5. οἱ ΟΠ ΘΘΟΥΔΠΊ115. ΘΟΠΙ ΓΑ ΟΠ. {8}, 0 ἈΠῚᾺ- 

ἴον ΠΟΙ ΠῚΙΠῚ. 

δὲ Ῥαγίαγοϊια ἰρ56 οοἰοῦνοί,, ἀϊοθί ςοοῖιι5 ϑ4- 

οογήοιϊς. 

ΝΙοιποηΐο, Ποπηΐπο, θοαϊὶ ῬαινῚ5 ΠΟΘ, οἱ γ6-ς 

ΒΟΡΔΠΔῚ Αγ ἰορίδοορὶ Ραρῶ Ν. δ] βάτο ἴῃ ΤΉ] η1-- 

δίου!ο ΑΡοβίο! οο ΘΟΠΒΟΣ 5 γοπούαμϊ Ραΐ5 Πρι- 

δορὶ Ν. Οἰιδίο! οἱ ΘΟΠδογ ἃ ΠΟΡ15. 1105. πη 5 

ὙΠῸ Εἴ5,. δὲ {γαη 0} }15. Τομμ ΡΟΣ θι15.,. αἱ ΟΡΘΡῸ 1π|- 

ῬΙοαηΐ οἱ ρου Ἰοῖαπε δὰ ποι 101 ΤἘυρ᾿βοοράϊι5., 418 

Ἰρ515. ἃ 16 φοπούθ Πα δὲ, δοοππάππι νοϊηταίοιη 

ἵπᾶπι βαποίαπι οἱ ᾿οαϊαπι : γΟΙ]ιι πη αι16 Ψ ΟΡ Δ115 

τροίο ἀἸδροπβοηῖ,, Ῥ]ΟθΘπὶ ἀπὰπις Οὐῖπι βᾷποίταῖο. οἱ 

αβειεα. τοραπῖ, 5 μη} σα πὶ ΓΘ] 115 ἘΡΙδοο 5. οΥ- 

ἐμοάοχὶβ, Πορυπιοη δ, ῬΥΘΟ Υ ἴοι]5), οἱ Π]ΔοΟΙΪ5., 

Θπηηΐ αι Ρ] ΘΒ αἴ 6. ἀπ Οα5 {π|85.,). Πῖτ15., δ Ποιά, 

Οαι Βο  οα οἱ Ἀροβίο!ϊοα Τυοο! ο5]α:.1)ὰ ΠΟ]015. οἱ 1ρ515 

ῬΘΟΠῚ οἱ δα]τιίοπι ἴῃς ΟἸΠΗΪ [000., ῬΓΘΟΟΣΉΙΟ ΟΠῚΠΟΒ 5 695 

4185 ἕυπάτιηι ρΡῸ ΠΟ}}}5. οἱ οἰμηὶ ΡΟρ]Ὸ πο, δά 

(6 διιδοῖρα, αὐ οἰΐαμι οὰ5. αι. ἃ ΠΟΡ]5 ΡΓῸ 1Ρ515 

ἤπηι. 

Ηϊς ϑαεονάος σϑηιοῖ «ποῖοι ἱπιοοηιδιιπὶ,, εἰ- 

Ὅοηι5 ἐα ι διρτώ ἀεοϊαγαία κιιτ : ψιοά εἱ 

φοοίπιηι ϑαοογάοίοηι Πανιιονὶ!, ἰὰ ἰρδῖιι5 υἱοο 

7αοϊοὶ. 

ϑρον. ἁ]τανο ἴπππΠ ΒΔ ΠΟΙΠΠῚ» ΒΡ᾿ ΡΠ πα16, οο- 

Ἰοδίο, ἀξ οἴἴαπι. υΠππ015. ΟὐοΥαπιοηϊα ἐς ΕΠ  ΌΥ505 

δογσαπὶ Πποβίοβ συ βι 1]05. οὐ ᾿πΥ 15} 0}165.,. σοηΐοο οἱ 

ἀορεῖτηο 511} ὙΘϑΕ 5115. ΘΟΥΊΜΠῚ ψ ΘΙ ΟΙΤΟΙ : 605. ἁιι ΟΠ 

ἴῃ Ῥᾶρο οἵ }ι5ιΠ|ὰ οὐιδίοαϊ ἴῃς ἘποοἸοδία {ιὰ δαποία. 

ΤρομαΠ6 » Π]56 16 ΓΟ. 

Ρτγοὸ σοπϑτοβαίϊοπο. 

Τιουιι οἴϊαπι ΟΥ̓ΆΠΙΙΙ5. ἴθ... Ποῖι5. ΟΠΙΠΙροίοη5, 

Ῥαῖΐοι: Ποιιὶηὶ Πεὶ οἱ ϑα] νδίουβ. ποσὶν {165 Ομτ- 

511, Ροιΐπιιβ. οἱ οἰ δθου Δ Πη1}5 Ῥομ τα οπι {πα ΠῚ, ὁ 

« Π|ῆε ογαίϊο ποη εαςίαϊ πὶ πε ἰς Οοάϊεῖνιι. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΆΌΜΝ 8. ΡΑΒΙΠΜΙ ΜΔΟΝΙ. 

Δ Ἀπιαϊου ΠΟΠΙΪΠΙΙΠῚ : ΠΟΙ] ΟηΪ0, ΠΠΟΠΉΪΠ6., ΘΟὨρτορᾶ- 
τἰοπιιπι ποδία γα πὶ οἱ ᾿οποιΐϊο 15. [)ὰ τὶ 5᾽πὶ πο- 

Πὶ5. Δῦδ4αθ. {πιθαιίοπο οἵ ἱπηροϊπηθηῖο,, {1 ὁᾶ5 
σΟἸΘθγοιλι5. δϑοιηιμ. γοϊαηϊαῖο πη. ἰδ} 5δῃοΐδ τη 

οἱ βοαϊδπι, (ἀΟπη05. ΟΥΑΙΙΟΠΪ5., ἄοιηο5. Βοποάοιϊο- 
ἰδ, ἄοπποβ. βαποι τα 5: οοποοάθ ποῖ ἱπ 1|- 

Ἰῖ5. 6550, Ποιπὶπθ, οἱ 5 Υ]8 [15 πὶ ροδὶ πῸ5 ἴῃ 

δ οι απὶ π54ιι6 {ΠῚ διιηΐ. 

Οναϊΐο ργὸ ΠΤ οοϊοκία, φιίαπι ]ιο0 ἴοοο τϑθοϊαὐὲξ 

ϑαοογος 76]ιπῖϊ αϊοῦτις. 

α (αἴταπι ἸΔοϊογιιτη. 410 Ομ πὶ ΟΥθ6 Ῥγοοι] τόπος 

νο: ϑαϊαμαπι οἵ οἸμποπὶ γα 6 πὶ 6115. ῬΟΒΒ ΠΤ 

ἐοπίονο, οἱ ἀο]ϊοο. 51} ρθά ]γιι5. ποι ΡῚ5. γοοϊτον : 

Βωοβος οἱ ἀιοίουο5 ΘΑΓῚ ΠῚ ΘΟΙΏΊρΟ506, υἱ ΡΟΒΟΙ ηἃ-- 

ταν εἴ ΔΡγαπηραίαν. οπηηἶ8 πωροιϊοα ὈΡΑΝ 85.» Εο- 

οἰοοῖα ἴὰὰ βάποῖθ ᾿πμπηΐοα. ΤοιηΪπος 5ίοῖ οἰ πὶ, 

ἴϊα οἱ ππο δὰ5 ἀορυίπιος δυίον. {ΠΠ45. Προ οῖ : 

τοποῦνα5 οογ 5 501, τη] ϑου ἸἀΠΊ {τι 1ρ515 διιὰπι ΡΘ- 

δρίοιιθ ἀοπιοηϑιγᾶ : ΘΟΙΊΡ 6506 ΠΥ] ἸΔ ΠῚ ΘΟΓῚΙΠῚ ν 

ΘΟμδ.Π1α, πιο Πα Π]Ι0Π05., (0105, οἵ ἀοἰγδοι ΟΠ 65, 

( ἀοχίνασψας 4αῖθι5 ἀν οὐβααπὶ, ΠῸ5. ἃἰυιταπίαγ, 1π|- 

Β 1165 οπιμΐμο 6556 ἢ] οῖο. Οὐπν ΘὨ Το.}]α Θουιπὰ το - 

Ρυΐπιο, ἀϊν] 46. ΘΟμ ὉΠ Αι] ΟΠ 65. ΘΟΓΙΙΠῚ;. Ὁ Τειι5, αὶ 

αἰδδιραβιὶ οομβ:ΠΠπιπὶ ΔΟΒΠΟρ ΝΕ]. 

Α«οϊονῖς ἱποοποιπι αὐ Ογιθπίθηιν ἰτγι τις υἱ- 

οἶδιι5. 

Ἐχβιιγρο, Τλοπιῖπο ΤΠ οι15, ἀἸ55᾽ ΡΟΠ 1 ΟΠΊΠ65 1ηἷ- 

ταϊοὶ ταὶ, οἱ Γυρίαηϊ ἃ ἴδοϊο (πὰ ΟπιΠ 65. 4αὶ οὐοιιηὶ 

ΠΟΠΊΘῺ δᾶ ΠΟΙΆ ΠῚ {ππ1}}. 
" 

Οοηνογειις αα Οοοἰ ἀοπίοηι,, ϑαοογάοῖος, 1)ῖα- 

ὁοπος οἱ ροριιΐμηι ἱπιοοτιδαὐϊ. 

ἘΠῚ ρορυ]ιι5 ἴπιι5 ΠΏ} }16 5 τα] οηἷ5 θοποα] οἰϊοηῖθιιδ, 

οἱ ἄδοοια. ται! Π165. τα! ΠΠυι15. οαπαι ]αἴτι5 δαάΙπιρ]οαὶ 

ὉΠΠ65 γοΪπίαϊο5 {πᾶ 5. 

Τιίι ἐοπνεγσιις αὐ Ογϊοπίθηι ἀϊοοί: 

Ρον σταιίαπι., οἰ οι πο ἰᾶται Οἱ ΔΠΊΟΟΙ οὐρα μο- 

παΐποϑ ΠῚ ταὶ πιπῖροηθ, Το πιϊὶ Τ)οὶ οἱ Θά] ναῖον 5 

πο Φοσι ΟΠ ῖϑιϊ,, οἵα. 

Ε 

Ῥοριιῖιις αἰἴοοὶ ϑυθο αη Παοὶ οὐ ποάοχα. 

᾿Αᾳοϊοῦϊι ϑαςογάος ἴον ἰνισοπϑίην αὐ Οτιοπίθπι., 



ΜΤΌΒΟΙΑ 8. ΒΑΒΠῚῚ ΘΟΡΤΙΟΑ. 

εἰανίεφιιδ εἰμεγι νειν ἐπ ἡτιὶ ἀθἤεγτο σοἷεὶ, {πὶ 

ἀϊοοπι ϑυπενοίμι; {ιιο ἰοπιρογὸ ἰανανὶι ϑασοτ- 
εἶος 16)" πιαπιῖ5 5ιια5, εἰ απιϊεημαπι φὰς αὐδίογραῖ, 
εοπνογίθιμν αὐ ρμοριίμπι., δαἀιιοείι 6 πιαπὶς ἐς 

ἀηια εογάπι εο, εἰ ἃ φογαϊϑιι5 αἰ ρα οτιίον ρμιιγ- 
φανϑὶϊι. 

Ῥοξι τδοϊίαἰϊοτιεπι 8. πινοὶϊ ἀϊοοί, Ῥὰχ οἴηηὶ- 

Ρυϑ. 
Μερροπαενιζηιιο μοριεῖμ5, Ἐλ᾿ οὐπα δρίτίτα ἰυο. 

Τιιπὶ σοπνογϑιις οἰσπαν ροριίϊιπι σοπιοὶ ἐπ 
πιοήμιπι ογιιοῖς,, εἰ εἴσει μάπς ογαϊίοποηι. 

αι Ογαίο Οϑοιιὶ ραοὶς αὐ Γαίγεπι. 

ϑασογέῖος. Τλδι5 πιᾶσπο οἱ φίογηο, 411 ΠΟΠιΪ ΠΟΙ 
ἄΡ5αιο Ὑἱ το οοπα ἰἀ 511, οἱ τηογίομῃ τις ϑαΐαπα ἴη-- 
γἱάϊα ἴῃ πη υπι ἱπιγαγογαῖ, ρὸν δάἀνθηίιπὶ Υἱνὶ- 

ΠἸοαπίοιη ΕἼΠῚ τὰϊ ὉΠ ΡΘΏΜΙ 4651 ΟΠ γϑιὶ Ποιη]ηὶ 
εἰ οἱ ϑαϊναίου!5 ποϑίγὶ Ἂαἰοδί για βιὶ, τθρ] ον δι πο 
ἴογγᾶπι ο  οσιϊ Ρᾶοα : τὰ αιιοπὶ ΘΟ] οῦναπὶ Αηρο- 
Ἰουῖπὶ οχογοϊτιι5, ἀϊοθηάο, (Ἰογία ἴῃ Θχοοὶϑὶ5 60, 

οἱ Ρβᾶχ 51106 1 γΌΡΓΆΠῚ, οἵ ἴῃ ΒΟΙΠΙηἰθιι5 θοΠὰ γο] ιη- 

ἴδ5., Πρ! 6 ρει’ Βοπορ οί ππη ἰπτιπι., ΠΟ πΪπ6., οοΓ- 
ἀὰ ποβίγα ρᾶᾷρο ἴτ8, δἱ πηιιπ]α ΠῸ5 810 Οπιηὶ πη8 1] ἃ 

Οπηπΐ 16 δἰ πη αι, ΟΙΠΏΙ ἔγαυθ, Οπιηὶ Πη8]0., 
ΟΠΊΠΪ 6. ἰΠ] ΓΙ ΔΓ ΠῚ ΓΘΘΟΓΔΔΙΙΟΠΟ ππου ον. ἕο, 
Τλοπηΐπα, αἱ ΟΠῚΠ65 αἾΠΙ 51 Π|115. Δι ρ]βοίο πα] ἰηνὶ- 
(πὶ π᾿ Ο5ΟῸ]0 βᾶποῖο,, οἱ 114 1}Π1}5 Ῥγ οἶ ρ65 5ἷ- 
ΠῊῈ5.5 αἱ ΠΟ ἴῃ ἸπἀἸοῖο τορο! !]α5. ΠῸ5 ἃ} ᾿πηπιοτγία] 
οἵ ο  οδιὶ ἄπο ἴᾳο, μοῦ ΟΠ δίυτη Ψοβιτη Ἰ)ΟΤη πὰ 

ΠΟΘ ΓΙΙΠῚ, 

Ογαιῖο αἰϊα Οςοιὶ ραείς. 

ϑασογάος. ϑυρογαπὶ ΟΠΊΠΟΠῚ 5ΟΓΠΊΟῊΪ5 [ΔΟυ] αἴ ΠῚ, 
εἴ ομμποπὶ Ὑἱπὶ πηθη 5, αἰ ν 1125 ΤΠ ΠΟΓΊΙΠῚ {ἰ ΓῺ ΠῚ, 

Τοοπηΐπο., 411 Δ Ρ5οΟΠἸ5.11 54 ρ]ΘΠΕΙΡιι5 οἱ ρυιάοηεὶ- 
Ῥ5, οἵ ποθ 5 ράγΥ} 15 του 6] αϑιὶ θὰ, {185 οὐ ρ ογιιηΐ 
Ῥιορμεία εἱ ἤθροβ νἱάογο, οεὲ ποὰ υἱάουγιπι. Πωο ἴῃ 
ΠῸ5. Ῥαροδίοι 65 σγαιϊοϑα ΘΟη 1511, τι οὰ Δ πὶ - 
οἰ ΑΓΟΙΊΙΙΒ., οἱ ΡῸΓ οἃ 58 ΠΟΙ ΠΟΑΓΟΠΊΝΓ. οὐπὶ {ΠΠΠ] ταὶ 

αἰδρεπδαιϊίοποπι ΠΟ ΡῚ5 ἐλ ἈΠ] Ρυ διϊ., οἱ 5 ΡΠ ΥΙ ἔα πη 

ἰδίϊιι5 δου οἷ} ἱπουαθηῖὶ : π θα ΘηΪπὶ "Πα ἐπὶ βαῃ- 
Θυϊηῖδ ἰο 64 }15,. ἃ {π|50{{|π σΟΓΡΟΓΘαΣ , 564 ἀδΏι5 

αλσπασμός. Εὐχὴ ἀσπαοσμοῦ τοῦ ἁγίου Βασιλείου. 
ν Προσφέρειν χατὰ τρόπον. Στάθητε. Εἰς ἀνατολὰς 

βλέπετε. Προσχῶμεν. 

« ἔλεος εἰρήνης, θυσία αἰνέσεως. 

ἀὸ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 
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Δ οβι πρὶ γι [4] 15. σ᾽ δ πάις γϑι!οΠ 415 οἱ ἱποογρόγοιι, 
ἴῃ δος 5δου οἷο, φυοα ΕΠ} οἴεγί πηι5., ΠΟ τΠη 15 δὲ 

ΟΠΒΘογάπι5 θοπ  αῖοπι ἔ 8 ΠῈ., Ὁ ΠΟΠῚΪΠῈΠῚ ΔΠΊΔΙΟΙ", 

Ρυνίῆοα [α]ία ποβίγα,, οἱ ΠΠ|νογὰ ᾿πθηΐοθ Ποβίγαβ 4} 

οὐπηΐ οοηϊαρίομο ππαΐογίἱϊ : τηΐτῖο ΠΟ] ῖ5. σγαῖίαπι 
ϑρίυἰτυ5 ταΐ δαποῖῖ, οἱ ἀἴρηοβ οἴος. δα! υἴδηαὶ ἰην"- 
ἐοπὶ ἴῃ ὁδοῖο βαποῖο, τὶ ποὴ ἱποϊἀοηίο5 ἴῃ [μ41- 

οἷτιπι, ρογοὶ ρίαπιι5 ἀοηυχα τὰπιπὶ ἱπηιπογίαϊο οἱ σα - 

Ἰοδῖο, μοῦ Φοδυαι ΟΒ γε δειπι Το ΠλΐΠιῖπὶ ΠΟΒΙΓΗΠῚ. 

Ογαιῖο ρμαοὶς ]ᾳοοὐὶ Αροκτοὶϊ. 

ϑασογος. Τ)οιι5., οππηΐιπὶ Ποτηΐπο., ἀϊσηο5 οἴίοο 
Ἰὰς βα ες ΠῸ5 μοοοδίογοβ. ᾿π ἢ 551Π105.7) τ ἃ} 
ΟΠΙΠὶ ἰα 6. Οπηπί4ι|6 ΠΥ ροοΓίδὶ ῬυγσοΙΠῸΓ., ἀπ ρ]6-- 
ΟἴδΠΠ ΓΖῈΟ ἸΠγ]ΟΘΠῚ ἰπ Ο5οι 0 5αΠοῖο ς Οἵ ἸΠΠῸΠῚ ΘΟΓ-- 
Ρὶ15.», ἈΠιι5Ζπ6 ΒΡ ΓΙ τι5 οἰ οἰαπιιν ἵπ ν᾽ ποῦ!ο οαγιί- 
αἰ οἱ ρᾶοῖὶβ Πομηϊπὶ ποβίγὶ {οϑι ΟΠ Υ σι], ουτη 400 
Ῥοποαάϊοια5 65, οἵ οὰπὶ ϑρ᾽γιτα ἴὰο ὙἰνηΠποδηῖο,, Ε01- 
4116 σΟΠ 5. πα η 114}, πίῃς οἴ 5ΘΠΊΡΟΙ 7). οἱ ἴῃ ΟΠηΪα 

δῴοιϊα βου] οσιτη. ΑἸΠΘΙ. 

Ξ ΑΝΑΡΗΟΒΑ ΒΑΝΟΤῚ ΒΑΘΙΠΙ. 

Ῥὶαοοπιις. ἢ Ἀοοοά ς, αἀδίαίο, ο υἰγὶ, σα πὶ ἔγοπιο- 
16, οἱ δα Ον]δηΐθιη ἀϑρίοϊτθ. Αἰ θη ἀπ}. 

Ῥοριιῖιι5. “ ΝΙδουι ον ἴα, ρὰσ οἱ βδουΠοίπι 
Ἰαυά 15. 

ΤῈ οἴρημῖιπι ογιιοὶς }ῖο Πἐ, ρτίπιιπι α δ ασογοίο 
ΣΙΡΟΓ 56 ἴρϑιιπι: σϑοιιπάο σι ροτ ΤΠ ιασοπος πιϊπῖ-- 
δἰγαάπίθα: ἰγίϊο σρετ ροριεζιιπι. 

ϑαοοτάος. ἃ Τ)οτηῖπιις γ᾽ βοιιηι. 
Ῥοριιίας. “ Ἐπ οὰπὶ 5ρί τις ἴα. 
ϑαρογάος. ᾿ ϑυζϑαπ ἰογαῖο οογάᾳ νοβίγα. 
Ῥοριεῖιις. δ ΠΑΡοπιι5 δα Ποιπίημπι. 
ϑασογάος. Ὁ Οταιῖαβ ἀράπιιβ Ποο. 
Ῥοριείιι5. ᾿ ὈΙρηιπὶ οἱ ἠιδίιιπι οϑῖ, 

ϑαοογάος. Ὀϊρηυπη οἱ [δίατη, αἰ σΠιιπὶ οἱ {δία πε 
ε5ῖ, γα οδὲ αἀἰβπμπι» ΠΟΠΥΘΠΙΘΏ5., ΠΟΟΟΘΒΔΙ ΠῚ, 

ἀἴφπυπι οἱ Πιιδίππι,, ΠΟΠηΐπο 411} ΟΧβΙβι15, Τοπαΐπο 

Τλοιι5 γεγο, 4 65 8ηΐ6 5ώοι]α, ΓΟσΠΆΠ5. Ἰδάι6 ἴῺ 

αἰογηιπι,, 41 π᾿ χοἰ σὶβ ΠὈ11α5., οἵ Ἰν π Πα το- 
Ε 5ρ[οἷδ, 41} ογθαβιὶ σα  απὶ οἱ Τογγᾶπι, πιάτο οἵ οἹηηΐα 

« Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός 

{ἄνω ὑμῶν τὰς καρδίας. 

ε ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. 

σου. 

ν Εὐχαριστῶμεν τὸν Κύριον, 

ἱ ἄξιον χαὶ δίκαιον. 
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4 ἴῃ δἷβ διιηῖ, Ραΐοῦ Ποιπΐπὶ Π οὶ οἱ δα ναϊουῖβ Ἀ σῃμπι Ρ᾽οἰαι5 οἱ ΤΌ] Πα 10. ΠΙ5., Οὕτη 5[ αἰδδοὶ ἰγαῦου 
ποβίγὶ {όσα ΟὨνῖβιῖ, 4α1 οσιποία ὙἹΒΊ Ὀ1Π1ὰ οἵ ἰην] 5 

ῬΠ1ὰ Ῥ οι δἰιπὶ ογθαβίϊ,, 5Θθη5 διροι {Πγοπιιμ 510- 

τῖα ἴα, {θαι ἈΔΟ Δ Πΐ ΟΠ]Π65 Ροἰοϑιαΐο5 βαποίῳ. 
Ῥίασοπμς. ὃ Οἱ] 5οάθε5 διγοῖϊο, 

ϑασογάος. Οἴγοα 4ι6πὶ ὁοηδιδίαηὶ ΑΠσοὶὶ οἱ ἀτ- 
ΟΠαΠΘΉ]1, Ρεϊποιραῖιιβ, Ροϊοβίαίοβ, ΤἤγοηΙ,, Πομμϊ- 
ΒΑΣΙΟΏ65, Υ ἸΓἰαΐ65. 

Ῥίαοοπιις. ἢ Λα Οὐ θηΐθμη ἀβρίοῖῖο. 
ϑασογάος. Τὰ οἰγοιτι Θη τη το βίαης ΟΠ δι πὶ, 

ΟΟΙ]15. ΡΙοηὶ,, οἱ ϑογαρῃϊπη 56Χ 8115 Ἰῃϑδίγιοι! , 
ΠΥ ΠΙΠ τ ΠῚ σ]οΥυ 5 ΘΟΠΟΙΠτηΐ 1Πἀ6β᾽ ΠΘητον ἀϊοοπίοβ. 

οριίίμς. ϑαποῖιιβ, ϑϑποῖι5., ϑ Ποῖα5 ΠΟΙ Πι15. 

ϑοογίῖος [67 ἔπι τποάϊτεπι οΥιοὶς οἰ σπαῤῖί, ρτὶ- 
πιο 56 ἴρδίιηι, δθοιιπο πιϊπϊσίγος, ἰθγ ϊο μοριι- 
{πὶ ἐμιπε αϊοθί. 

ϑαποίιβ, ϑαποῖιι, ϑδηοίιιβ 65. νϑ 6, ΠΟΙΏΪΠ6 

Ῥοιι5. ποίου, 411 [Οὐ Πα διϊ Ὠ05., ἴδ οἸ5Ὲ} Πο5., δὲ ρὸ- 
5.151} ΠῸ5 ἴῃ Ραγ 150 ψοϊρίαι!5. πὶ ἀυ θη πη - 

ἄαϊα ἴὰα οἶγοα Πἰδ Πτιπὶ ΥΩ Ὑ]Ο] 5βθπηιι5 μον ἄδοο- 

ῬΕΪΟΠΟΠῚ 5ΘΡΡΘΠΓ15., ἃ γἱϊὰ δοίου πα Οχο  ἀἴββθπηι5, οἱ 

ἃ Ρανδάἴδο ψοΠ τρία !15 6] οοτ] Εἰ 55 ΠΊ.5.,. πο ἴῃ ἢ: - 
ὨΘΠῚ Ἰ5ΖῈ6 ἀΘΒΘΡΕΠ51] ΠΟΒ., 5044 Θοη πιο ΠΟΡΪ5 ΡΟΣ 
ῬΓΟΡ]Νοΐα5. ἴΠ105 58 ΠΟΙΌΝ ργοτηΐσϑα οἀ ἀἸ5ιϊ : ἴῃ πον 5- 

51π|15 γοΙῸ αἴθ θιι5., ΠΟΡῚ5 5θἀθητῖθιις ἴῃ [ΘΠ Ό ΓΙ 5 οἱ 

ἘΠῚ ΡΡα ΠΙΟΤΕΪ5., ΕἼ ΠῚ Πὰ ΤΠ τ ΠΙ σ ΘΠ  τιιπ ΠΟΤῚ  Πιιτ 

Ὅριπι οἱ ϑαϊναΐογοπι {οβιιπὶ ΟΠ Ἰδέ πη τπδῃὶ οσίαβεῖ, 

411 ᾿Ἰποαγῃαῖι5 οδὲ ἀ ϑριγιτα σαποίο οἱ οχ ὙΊΡσῖπο 
ορ δαῃοία Νίαγα,, οἱ ΠΌπ]0 ἔδοιιι5 65ὲ., {υ] γἱδπὶ 5] 0115 

ΠῸ5 ἀοουδ, εἰ βυροῦπαπὶ {Π|8πῈ παι ν ϊαῖθιη Ρον 

αυᾶπι δὲ 5Ρ᾿ Στ πὶ ΠΟΡῚ5 ἀΟΠαΥΣ, ἴδοι χιιο ποσ ρὸ- 

Ῥυ πὶ ΘΟΠΘ ΘΑ ΓΠΠΠ.,. ΠΠ ΠΑ Υ Γι ΠῸ5 ΡῸΡ ϑρὶνῖ- 
ἴὰ πὶ ΒΔ ΠΟΙΆΠῚ 5118}. [β56. οἵπὶ Πα σβοὶ βιὸς αὶ 
δγδῃὶ ἢ πη Π10., ἐγ αἸ 411 56 Ἰρβιπὶ ἃ βα]υΐθπι ρΓῸ 
ΠΟΡῚ5 [π΄ ἸΠΟΡΙΌΠῚ, Πι185 ΒΌΡΘΙ ΠῸ5 Τρ Παθαΐ, 4ιιὰ 
ῬΘΟΟΙΟΥῚΙΠῚ ΠΟΒΙΡΟΙ ΠῚ Οτιδα ΠΟΠΒΊΓΙΟΙΙ ᾿Θ ΠΟ θαιητ: 
ἀδβοοπα! δὰ Ἰπίδγος. ΡῸῚ ΟΥΊΙΟΘ ΠῚ, ΞΕΓΓΟΧῚΪ ἃ ᾿ποῦ- 
115 ἀ16 ἰογεϊα,, ἀβοθπαι δὰ οὩ]ος, Ξϑά  ιο αἱ ἀοχ- 
ἴουᾶπι ἴπᾶπ|, Ὁ Ῥαΐοι, ἀοδ σηανίϊαιιο ἀϊοπι γοίγιι- 
ΤΙΟΪ5., 1Π 410 ἀρραγοθὶς δα [πι4Ἰοαη τη οὐ Ρο πὶ ἴῃ 
7αδεῖα. οὲ τι] θαθηάτιπι ππϊοαΐιιο Ἰαχία. ορογὰ 
508. 

Ῥορκεῖτις. “ ϑοοιιπά πὶ ταϊβου]οου ἀἴαπι ἴααιη, Πὸ- 
ΤῊ] ΠΟ 7 Οἱ ΠΟῚ ΒΟ Πα ππὶ ροσοαία ποβίνα. Σ 

ϑαοθγος. Τηβι τι}: ΠΟΡῚ5. πιγϑίθυϊα πη πος πια- 

αἱ χαθήμενοι ἀνάστ 

νῈἰς ἀνατολὰς βλέ τετε. 
“ Κατὰ τὸ ἔλεος σου, Κύριε, καὶ μὴ χατὰ τὰς ἅμα 

50 ΠΠΟΡῚΪ ῬΓῸ πη] 04] ν]!ᾶ, 

Ῥορκεῖιις. ἃ Ογθάϊ πηι ἐπ ταὶ γου ἰδία 118 6558. 

ϑαρογάος. ἈΘΟΘΡΙΓ ρΆΠΟΠῚ ἴῃ ΠῚΔΏΙΙ5 5145 58 Ποί4 5, 

ΡΌΓΑΒ δἰ Ἱπηιηδοιή]αία, μοδία5 εἰ τἰνΠοληΐοβ, οἱ 

ΑΒΡΟΧΙΐ ἴῃ σρ] πὶ δα ἴθ, ὁ Ποῖ, Ῥαΐγοπι βιισπη οἱ 

ΟΠΊΠΙΙ ΠῚ ΠΟΠΙΪΠΙΙΠῚ. 

Τίς ἀσοίρίοι ον ἰαϊίοπδιν ΣΙ ΡῈΡ πιατετι5 5τεαξ, 
απ ογοίψιιθ ϑεΐιεπι εἶδ σιρεῦ ἀἴξοο. 

Ῥορκιζιι5. Ατηοπ. 

ϑασογεος ἰονανὶξ οοιεῖος ἀϊοσεης,, Ἐὺλ᾿ σταϊϊαβ 

ερῖῖ, ὁ 
Ῥοριιῖμις. Ατηρ. 

ϑασεγάος. Ἐπ οποάϊχιὶ οὐπ. 

Ῥοριῖιις. Δτηθῃ. 

ϑαοεγίῖος αϊσῖζο ἔοτ' οὐ αἰΐοπιοπι σιίαηι σἰσπανιξ 

ἔπι πιοάτπιπι ΟΥ̓ Οἷς. 

Εἰ βαποιοαν οἰπι. ὁ 
Ῥοριεῖτι5. Ατποη. 

ϑαορογάος [γαπροὲ ονϊαίίοπεπι ἐπὶ ἱγος ρατίες. 

μας ἰξα κα 56 ἱπενίοοπι αα)ιπαθῖ, μὲ φιοάαπεπιο- 

ἦο αϊνῖίξιθ ποτὶ σἰπὲ. Ομ ἄπιπι Γαοῖοι., ἀἰβῖϊος 
ἐπίγα εἰἴξοιιηι ἀθίεγαὶξ, τι φιϊα δα οὐϊαιῖς αἀϊια- 

τϑαὶϊ, οἱ ἀϊοοῖ: 

Ετ ἤορὶε δὰπὶ, ἀοά! ιι6 βαποῖῖ5 ἀἸβο ρι}15 οἵ 
ἈΡΟβίΟΠ 15. 5015, ἀἴσθηδ: ΑΘΟΙρΙΐΘ, τπαπάιιοαίο ἐκ 
Ἰιου οπηπε5. Ηρα δϑὶ δῃΪΠῈῚ ΘΟΓΡῚΙ5 τηθιπὶ σιο ΡΓῸ 

γ 15 [γα πο ΤῸΝ» Οἵ ῬΙῸ πλ.}115 Δἴ 1ῃ ΤΟΙ Ἰ5ΒΙ ΟΠ 
ΡΘοσαίογιπι ; Βοος ἴδοι 6. ἴῃ πηδὶ ΤΠ ΠΙΟΥ ἸΆτη. 

Ῥοριεῖτις. Ατπεη. 

ϑασεγήος ἕδπετις οαϊΐοοην πιάπῖὶ σία, αϊοεῖ ᾿ 

δ πα τον δἰϊαπι ΘΑ] 1οῈπὶ ροβὶ παι, ἃητιὰ οἱ γἱηῸ 
τη οι ]. 

δασεγάᾶος σαϊϊοοπι ἴδ ΟΓιισ 6 σἰσπαῦϊϊ, εἰ ἀϊοσεῖ: 

Οταῖϊαβ εὶς. ἐ 
Ῥοριιΐεις. Ατηθῃ. 
δασογῖος. Βεποάϊκχις οαπὶ. 

Ῥοριεῖτις. Αταθη. 

ϑασεγάος. ϑαποιβοαν δαπι. Ὁ 
Ῥοριιίιι5. Ατιεη. 

ϑασεγᾶος. Οὐκίανιξ, οἱ ἀθά τι ἀ 5. ρι}15 διι}5 οἱ 

ἈΡοβίο!β βαποῖῖβ, ἀἴσθηβ : Ασοὶριῖθ, ΒΙΡϊ6 οχ οὺ 

οπιπο5. Ηϊο εϑὶ θη πὶ 58 Π 5115 ΠΊΟΙΙ5. ΠΟΥῚ Τ οβίπιθη- 

ἑυῶν. 

ἃ πιστεύομεν, 1π Οορι. Οτοάο. 



ΤΤΌΒΟΙΑ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΟΟΡΤΙΟᾺ, 83 

εἰ, φαΐ εἰΤιαπα ταν ργὸ γο ΐβ, οἱ ργο παν εἶ ἰὴ τοπηΐδο Δ ροοοδίογιπι οἱ ὙἹ απὶ φἰογηάμι {Π|15. 4ὰϊ {ΠΠὰπὶ ρο- 

βἰοηοπι ρδοοδίον πὶ ; μοο [λοῖ το ἴῃ πιοὶ πιοιπου μη. 

ϑασονος σαϊΐοεηι ἐπ οτος Γοσπιαπι πον εν, 

ἑία ἰάπιεπ μὲ ποτὶ ἀριιοί. 

Ῥοριιῖιις αϊοοῖ : Απλθη, μος [ἴὰ ο5ι. 
ϑαρογάος. Οὐοιϊ δου ιιδ πηδη ιοα θ 15 ὁχ ᾿00 

Ρᾶπο, οἱ Β νοι ῖ5. οχ ᾿ς ΘΔ] 166, πιογίθμι πιθᾶπι ἃἢ- 
πη α οἷ ε15., οἱ ΓοϑαγΓοο ΟΠ 6 πὶ πηθᾶπι ΠΟ 6 πη ϊ, 
τΘ {116 ΠΙΘΠΠΟΓῸ5 ΟΡ 15 ἄοπος Ὑ θη 8Π1. 

Ῥορκεῖιις. " ΜΙογίομι τυ πὴ ΔΠπηιιπίϊαπηιι5, Ποπιΐηθ, 
εἴ ΓΕΘ ῸΓΡΘΟ ΪΟΠΘΠῚ {πᾶ πὶ ΠΟ Ὴ Π ΟΠΊι. 

δϑιασοτίος. ΝΙοππουίαπι ἀρίπιιι5 Ῥα55] 0} 15 6115 
δ ΠοἴδΡ., ΓΟΘΕΡΓΘΟΙ ΟΠ 5. 6115 ἃ ΠΟΥ 15., ἀΒΟΟΠΒΙΟΠΪ5 
ἴῃ οὔ τ πὶ, οἱ 5655: 0 Π 15 ̓ρ5ῖ}5 δ ἀοχίογα πὶ {πιὰ ΠῈ.,. 0 
Ῥαΐογ : βθοιηαϊ οδἰϊαμπν ἰρδῖι5 6 οο δἀνϑηϊι5 ἰογγὶ- 
ΒΠΠ15 οἱ βίονία μ᾽ επί ββίπηϊ,, οἰ ου πιυβαιθ {01 πο 
ἄοπα εχ Ῥοηΐδ ἰυ}5., ΡΓῸ ΟΠΊΠΙΡΙΙ5., ΟΧ ΟΠΊΠΙΠ115., οἱ 

ἴῃ ΟΠ Β05. 
Τίασοπιις. Λάογαῖο Το πὶ οἰπὶ ἐἰπιογο οἱ ἱγο- 

ΠΙΟΓΟ. 

ν»  ασογος αϊοοὶ Πινοσαίϊοπεηι. 

Ἐοράπιιϑ 6, ΟΠ γίδίο Ποῖῖ5 Ποϑβίοι᾽, ΠῸ5 ρϑερδίο- 
γῸ5 ἱπάϊσηὶ δογνὶ τὰ], δἰ δι ογάπηιι5 16 μοι θοΠορ]α- 
οἰξοπι Βοη δ 15 τὰ», υὐ ἀνομίαι ϑρ ΓΙ τι}5. βαποίι5 

ἴπι}5 ΒΌΡΟΙ ΠΟ5, αἱ διιρον πο ἄοπὰ ρτοροβίία, οἱ 
βαποιοοι οα,, “ εἰοία! 4ιιο οὰ ϑαποία ϑαποίογιμη 
ταογπη. 

ΜαΡενῖε ϑασογέῖος ἱπίοτθα πιαπῖι5 θυράπδας θὲ 

σιγσίπι σεν αίας, ἱπιογρεϊ απ ργὸ {ἰϊίαρϑιι. 

ὶεοι ροριῖιις : Ατηθη. 
ϑασεγίος εἴοναπς υοοεπι. Ἐλ Ῥάποι αιϊάομη 

Ἰπιης., ἐθ" ράπθπι ΟΓοδ δίσπανιι, [αοϊαϊὶ ΘΟΥΡῚ5 

βαποίαπι,, ἐποϊ ιανι σαριι σαιιπι οἵ πιάπῖι ΘΟΥ̓ριις 
ἐππιιοῖ, ἔρδῖτι5 Ποπηΐηὶ Π)6ἱ οἱ 84] γαΐου 5. ποβινὶ {οδιὶ 

Ομιεῖϑιϊ, χυοᾶ ἀλη ἴῃ γ ΘΠ 55 ΟΠ. πὶ ροοσαίουιπι οἱ 
γἱϊαπι ὡἰογπδπὶ οἱ 4} ΠΠἃ μοιοῖρ οι, 

ῬΡροριιῖιις. Ατυοη. 
ϑαορογῆος οαἴΐσοπι 61 ΟΥι(6 σἰσπανῖι εἰ ἀΐοει, 

1ει μῆς σα ίοοιη,, 5αῃραΐποπι Ρ ΓΟ ἰοδιπὶ ΠΟΥ] Το. 
δ΄ἴαπιοηιὶ τ, μεσ ΘΌΤΡιι5 οἱ βαπαιίεπι ρΓΘίϊο- 
5ιπὶ ἐἐεϊ σπαῖι, ἰρδβῖι5 Ποιμίηὶ Τ)οἱ οἱ ϑαϊγαίου 5 

ποϑίγὶ {651 ΟἸε δεῖ, αι ἀδίυν ἴῃς ΓΟΠῚ 55] 006 Πὶ 

ὁ Τὸν θάνατόν σου, Κύριε, καταγγέλλομεν 

» ἐπίχλυσι;. 

609ὴ 

εἱρίοφηϊ. 

Ῥοριῖις. Ἀπιρη. 

ϑαρσογῆος. ἕδος, Ποπιΐπο, οἱ ἀϊσηϊ δἰππι5 οοΙη- 
τη] σα ΠῚ απο 15 ({5., Δ απο Πα Ομ ἢ ΘΟΓΡΟ- 

ὙἼΠΠ ) ΔΙ ΠῚΔΡΙΙΠῚ., ΒΡ ΕἸ ΕΠ ΠΊΖΙ1Ο ΠΟΒ ΓΟΥΙΠΙ,» τὶ 51- 

1ΠῸ15. ΘΟΥΡΙΙΒ. ἹΠΌΠΙ, 5Ρ᾽  Π54116. ἘΠῚ15.,. ΒΟ ΟΙΏΖΙΙΟ 

οἱ Ῥάᾶγίοπι ΘΟΠ ΒΘ ΠΊΔΙ Οἰμπὶ ΟΠΊΏἾ]})115 5Ά 0115 {5 
4ϊ αἱ ἐπί εἶο ΠΕΡῚ ῥαουουιηι, Μοιιθηῖο,, Ποιηΐηο 

ῬΔοῖδ., ὑπΐοα ἴα, ὉΠΐῚ5., 58 ποῖα», ΟλΙΠοΠἰοα οἱ 

Ἀροβίο!οω ΠΕ οοἸ δῖα τα», 

Β Ριίαοροπιις. Οταῖο ῥγο, οἷο. 
ϑασογῆος. Οὐάτῃ δου 51 15ι1 10] σαησαΐπο ργο- 

τἴοδο Ομ βεῖ ταΐ,, οοπδοῦνὰ Θαπὶ ἴῃ Ρᾷ06, οἱ ΟΠΊΠ65 
Ἐρίξοοροθ οὐΠοάοχοβ, 4.1 ἴῃ οἃ βῃηΐ. ῬγΙ πη ἢ 

ἀυϊάοπι πιοιηθηΐο, Ποπιῖ πο, θοαὶ Ῥαιγδ ποσί γὶ γος 

ποιαηάίσιιο Ασομ ορίβοορὶ Ραρὼ Αηρα Ν, 
Ῥίαοσοπιις. Οταῖο ργο,, εἴς. 

δασεγάος. ἘΠῚ αὶ οὐπὶ οἷβ γουθιπὶ γον 4115 γὸ- 
οἷο ἀἰβροηδανογιηῖ, οοηοθάς 1105 ἘξοοΙ ἐπἷτ τὰς 

βαηοία;, τι ραϑοδηΐ δΊΓΘΘΘΠῚ ἴπππὶ ἴῃ ρᾶοο. Νοπιοη- 

το, Ποπιίηθ, ΠΕΡ ΠιΘΠΟΙ πὶ, ῬΙΟΒΟΥ [ΘΙΌΓΙΠΙ ΟΥ- 

Ο τβοάοχογιπι, οἱ ΠΙΔΘΟΠΟΙΊΙΠ,. 
Τίαοονις. Οταῖο ρτο,, οἴο, 

ϑασογίος. ΟἸη πη Ί 116 ΠῚ ἢ 5 ΤΌΤ οἱ οῃοἴο-- 
σατα αἰ γἱρσὶ πἰαΐοιπ οἵ ραγιϊαίοπι οοἰηϊ, ΟΠ] ΠΪ5- 
486 ρορα! τὰῖ Πά6115. Μοιποηίο,, Ποιμΐη6 7, τ πιῖ- 

5ΟΓΟΑΓ 5. ΟἸΠΏΪΠΠῚ ΠΟΒΕΓΊΙΠῚ. 
Τὶαοοτιις. ΜΊβονογα ποβῖγὶ Πθι5 Ραΐοῦ οπιαὶ- 

Ροίοης. 

Ῥοριίῖιις. Κγτῖο ο]οἴβοη. ἰογ. 
ϑασεγᾶος. ΝΙ οιιθηῖο, ΤΠ)οπηη6., 54} ||15 Πα 15 Ἰοοὶ 

ταὶ βάποῖϊ, ομπηΐδηιο ἰοοὶ οἱ τποῃαβίου! ρα ΕΠ 

Ὁ ποκίγογιπι οὐ Ποάοχοιιπι. 

Τίαροπιις. Οταῖο ρτῸ, οἷο. 

ϑασογάος. Ἐπ᾿ Πα Γαπελιῖπὶ ᾿π οο οαπὶ Πὰς Ποὶ. 
Ῥίξπαγο, Ποπλΐπο, ΔΟΡῚ (Ο] 1, οἱ ἔτι οι ]ν15 ἴονγα θ6- 
ῃοάϊσονο. 

Τῖοοι ἐμ (οπιρογὸ οαπιπααιοπὶς ΔΙ ἃ ἀμοάε- 

εἶπια Βαϊπὶ αὐ ποπάπὶ Ῥαορλιὶ. 

Τίρσπαγο, Ποιΐμο, ρ]ογο ἀαιιαϑ Πυμΐπιιτῃ Ποο 
Δῃπο, οἱ {ΠΠ15 βεποάϊοοτο, 

ἘΞ ΖΤεπιρονὸ δοπιθη ἷς., Πποτπαρ α ἀθοίπια Ῥαορ]ιὶ 
κα υἱροκίπιαπι Τγὶ. 

Μοπιοηῖο, Τοπιΐπ6, βοιη  ηἶβ μου θαγιιπὶ, οἱ υἶτο- 

ὁ 7ια Ὅορι. εἰ Ον. καὶ ἀναδείξαι ἅγια ἁγίων. 



Ὁδ 4 ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΆΟΘΝΙ. 

ΓΝ ἃστὶ ος ἅΠππ0, ἔας υἱἴ ογοβοδηΐ, Ζυδηΐιπι βου ἃ Ραϊγιμηιια ϑαποίογιπη Ἀομπητογιπι, Ναπί πη εἰ 
Ροΐοβε,, ῬῈ} στδί πὶ ἴυαπι. ΠΡ ΠΠῆ ρα [Δοῖοπὶ ἰογγῶ, 

τ ἀρρᾶγοαὶ ἔδοιι πα 1185 6] 5, οἱ ἔγιιοῖαβ Πρ51π5 τπα]- 
ἘρΡΠΙοθηταγ : ργῶρανα αἱ 56 ΠΊΘΠί6ΠῚ οἴ ΠΠ6550ΠῚ: Ὑ]- 

ἴαπι ΠΟΒΙΓΔΠῚ ὈΓΟυ ΘΥΡΘαΙ  σΈΒογπα: θεπαάϊο οοτο- 
πᾶ ΠῚ ΡῈ ὈΘηΙση!ἰΑῖθπι ἰπᾶ Π|., ΡΓΟΡΙΟΓ Ἔσ 6 ΠῸ5 
ΡΟΡΌΪ τὰ, ΡΓΡΟΡΙΟΡ γἹάμα5 δὲ ογρῃᾶποβ, Ρριορίεγ 
ῬΟΓΟΘΙΪΠΟ5 οἱ Ποοθβϑι [αἴθοπι ρα ἸΘπί65, δὲ ῬΓΟΡ οι ΠῸ5 
ὉΠΊΠ65 (1 ἴπ ἴΘ ΘΟ ΠΑ ἸΠ}115 δἰ ΠΟΠΊΘἢ 58 ΠΟΙ ῚΠῚ ἔπτη 
ΔΓ ΘΏΟΓ (ΞΟ ΓΙ ΠΊῚ5 Σ 4υΐα ΘΟ} 1 ΟΠΠΠ 1 ἴῃ ἴ6 5ρ6- 
τηΐ, 4 ἴῃ ἰθΠΊροῦ 5110 515 1ρ515 θοῆμππ ἰἀΓρὶ- 
ἴυγιι5.. Αρθ ποθ ίβοιπι Πχίᾳ ΒΟΠ [αἰ 6 ΠῚ {π|81η., ἴὰ 
4{ἱ 445 δβοαπι ΟἸὨΠὶ ΘΑΓΗΙ : ΠΏΡ[6 οονἄα ποσίγα 1: - 
«ἰτ|ὰ οἱ δια νιταῖθ, αἱ ΠΟΡῚ5 5ΘΠΊΡΕΙ ἴπ ΟΠΙΠΪΒῚ5 γὸ- 
Βὰι5. βιρροίαηξ πεοθββασία, οἱ ριιπάθπηπ5. ἴπ οπηπὶ 
ΟΡΕΓΘ Ροπο. 

Τίαοοπιις, Οταῖο ρτο, οἷς. 

ϑασογάος ᾿ς ἱππμὶξ σὰροῦ ράπϑπι δὲ υἱπιιπι 

τιατιϊδ τις διιῖδ, αἰοσοίιο: 

ΜοΙπεηΐο, ΠΟΠΆΪΠ6., δου πὶ Τὶ πῶς ἄοπα τὶ 
ΟΡ] θειιη τ, οἵ Θογιιπὶ ργῸ 4α θι5 δὰ ΟΡ] ογαηῖ, οἱ 

4ϊ οι! γιιπὶ ΡΓῸ 58 οἱ 5ῖ1ι0 ποιηΐπθ, 44 115 ὁπιηὶς- 
Ἰ»ὺ5 πιο θάριη 6 οοΐο, 

Οἰσοιιδιὶε ϑασογος ςοοῖπις αἴΐαγε οἰἐπιὶ {[εισὶ-- 
διιῖο, εἰ αὖ ἱπι[ετιογὶ ρατίδ {ἰμις αἀοϊενῖι, ἴανα- 

δίψα πιάπιις σίας, δὲ δας ὑυδὶο ϑοιινγ οἶπο ἵπι- 

νοϊνεῖ. 

Τιιπι ἀϊοσοὶ ϑασογάος οοἰονγαπ. 

Ναπο, Ποπιΐηθ, εχ ργωοθρίο ΕἼ] τὰϊ πα] θη 
ΘΟΙΏ ΠΗ. ΠΟΘ ΠΊΙΙ5 ΠΠΘΙΠΟΥ 5 ϑᾷΠΟΙΌΓι πα ἔπι γι πὶ, Ζαὶ 

ἘΡῚ ρ]δοιθγιπὶ 80 1Π1τ|0, ῬΑιγΌΠ4116 ΠΟΒΙΓΟΙΊΠΩ 
5 ΠΟἴΌΓιπη, ΡαΙΡΙ ΓΟ μα σιιπι, ΡΥΟρΡποίατιπι, Ἀροβίο- 

Ἰογιπι, Μαρίγγιπη, Ργααϊςαίογιπι, Εναπσο! Ἰσία-- 

ΓῚΙΠῚ 5. ὈΠΙ ΠΕ ΠΙΠΊΖΙ16 ΞΡῚΓῚ [111 Ππ51ΟὙ11Π|, 411 ἴῃ ἢ 6 
ν ἴαπι Πηϊεγαπε. ῬυθΟΙ 6 ΨΘΓῸ δἰ Τα Χ  ΠΊ6, βᾶΠοῖςδ 
δὲ β]ογία ρ]θῆα βθπιρον Ὗ γος (δηϊ τοῖς Ποῖ, 
θῖνα βαποῖς ἤΆΓΙο ; Β8Π011 Φοαπηῖ5 Βαριϊδία Ργῶ - 

ΘΕ ΓΒΟΡῚ5 δὲ ΝΙΑΥ ΥΓΙ5; 58 ΠΟΙΪ ΘΙ ΡΠ δηὶ ρυῖτηὶ Π δοο-- 
Πΐ οἵ ρυῖπηὶ ΜΑΙ γῖβ, ὙἹ θη 5αθ Ποῖ ; Ενδησε- 
Ἰιβί Δαγοι βάπο ΑΡοβίο! εἰ Μανιγτὶβ ; Ραιγίαν - 

οἷν βάΠΟΙ] ϑουογὶ, εἰ ΠΟ ΟΙΟ 5. ΠΟΒΙΓῚ ΠΙΟΒΟΟΥῚ ; ΞΔ ἢ- 
οἷἱ Φοαπηῖ5 ΟΠ υβοβίουῃϊ, 5 ποιὶ ΑἸΠΑΠα511 ΑΡΟβίο]ῖ- Ε 
οἷ, βᾶποι! ΟΥ̓], βαποῖϊ ΒΑ5}}1, βαποῖϊ ΟὙοσοΥ, 

Ῥαιγίβι 6 ΠΟΒΙΓΙ 58 πο] ΑΒ] 4115. Α ΠΤΟΠΙΙ 511Π|1Π|8 58Π- 
ΟΕ τατ15. σιγὶ,, δίψα Ῥαιγὶβ ῬΑ], ϑαποιογιμηαιιθ 
ἀγ ππὶ ΜΙ ΔΟΔΡΙΟΥΊΙΠΙ, οἱ σὰ Ποῖ ῬαΙΓῚ5. ΠΟΒΙΓΙ ΦοαΠηΪ5 

Ἠοραπηθηὶ, Ῥα}]5 ΠΟΒΙΡῚ θΙο οἱ Ποτλ ηἰ5 Ρογίςοι, 

ἃ Ογαιο ἀπΐς ΓγαΟΠ ΟΠ ΟΠ, 

ῃ 

Ῥιοπηθάϊ5, φιδαγαϑἸηία πουοπὶ Ναγίγσιιμι,, εἴ ρος 
ἴδῃ Ε15 8 ΠΟΙ Ραιγὶ5 ΜΟΥ 515, ρα γίβ 116 ΠΟΚΙΓΙ ἰ5᾽ 4οΥ], 
δἴ ΑὙΓΞΘΠΙΙ; ῬΑΙΓΙ5 4116 ποβιγὶ Φοαπηῖ5 ΝΊΘτΙ Ρτεσθγίε- 
Τὶ ; ῬΔΙγΙσ4116. ΠΟΚΙΓΙ Π Δ Π16}15 Ηδαυππθηῖ,, ρϑίγίβαπα 
ΒΟΒΊΓΙ [1511 Δ 1}11 εἴ ρΑίγῚ5 ποϑιγὶ Ερ γα, ρα  ΓΙ5 46 

ΠοϑίΓΙ ΡΦΟΟΠΉΪ, ρα γ5 για Οὐ ποθ ο., Τ᾽ ββοάοτνι- 

{π|6 65 ἀἸ5οῖρ.} 1, ρα γιβαιι8 ποϑέγὶ Θά πῈ ἘΠ) Ατο ῖ- 
πιὰ Πα γα, οἱ ΑΡΡΑΙ5 Υ εἰβε δ᾽ ς. ἀἸβοῖρα]ῖ. Τίεπε 

ῬΑίΓΙ5 ποι γὶ ἈΒηθἔθγὶ 5οὶι Ομ Α πδοπογείς., 
ῬδΙΓΙ5 ΠΟΞΊΓΙ ΘΙ ΠΟΙ 5 ΒΓ αΡ, ΡΑΙΓΙ5. ΠΟΒΕΓΙ ΘΑ ΠηΠ6- 
Τὶς (οπ[δββογὶβ, διαβεῖ εἰ ΑΡΟΪ]Ο 615. ἀἰβοῖραο- 
ΤΠ, ΡΑἰΓΙβ4ιι8 ΠΟιγὶ ΒΑγβοπηδ ϑαρ θη 5. ρα 5 
ποϑίγι Β θη 1 ΡΓΕΒΌΥΓεΡῚ, εἰ ΑΡΡΑτΙ5. ΤΟ ΠΠ15 6Ἶτι5 

ἀἰβοῖρα!ι, οἱ ραῖγὶ5 ποδὶ ΑΡΒΡαῖς ΒΑγϑοπη 
πιΔὶ., δὲ ρϑιίγὶ5 ποϑίιγὶ ΑΡΡαι5 ΕῸΘῚ πιάϊ, εἱ 

ΒΔΠΟΙ Ν, ο]π5 ΠΟάῚΘ ΠΠΘΠΊΟΓΙΔ ΠΏ ΟΕ ΘΟ ΓΔΠΊῚ5 » 
ΟΠΊΠΙ 5416 ΘΠογὶ δᾶ ποίογιιπι ἔπ Γι πη, ΖΌΟΓΙΙΠῚ ργθοῖ-- 
Βυ5 εἱ 5: ΡΠ Δ ΠΟ ΠΙΒθΙ15. ΠῚ 5ΘΙΘΓΘ ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ ΟΠΊΠ ΠῚ, 

εὐ ΠΠθογα ΠῸ5 ῬΓΟΡίοΓ ποπιθῃ πὶ βαποίιμῃ φιρά 

᾿πγοοδίιπι δϑὶ 5 ΡΟΓ ΠΟΒ. 
ϑαοσογέῖος. ΝΙοπμθηΐο δἰϊαπι, ΠΟΠΊΪΠ6, ΟΠ Πἰ απὶ {αὶ 

ἀουτηϊδγιηΐ εἰ φυϊθυθγιηΐ ἴῃ ϑδοογάοίϊο εἰ Οπηηὶ οΓ- 
ἀϊπε Ἰαϊοογιιπι. Πί ποθ, ΠΟΙΏΙΠΕ , ΔὨΪΠῚΔ5. ΘΟΓΌΠΠ 
ΟΠΊΠΠΙΠῚ 4υ]οίς ἀομάγο 1πΠ 51Π|1 58 ποίου ΑΡγὰς- 
Πᾶπι,, ἴξδᾶς οἱ {400} : ἱπάπις δος ἴῃ Ἰσοῖπὶ γιγιἀθ πα 

ΒΌΡΟΥ 8415 ΓΕ ΓΙ ΓΙ, Ἰῃ ραν ἴσὰπι νο]ρίδεϊβ,, ἴῃ 
Ἰοοιπι ππά δ ἔπστππὶ ἀΟ]ον σοτα 5, ἐγιβειεῖα,, οἱ 5ὰ- 
βρ για, ἴῃ Ἰυτηὶπα ϑαποίογιιπι ἐπογιτη, 

Τὶαοοπὶ ἀϊοεπε ίρέγομα δὲ ποπιῖπα ἄθξιεπ- 
εἰογιπι γϑοϊίανιιπί. 

ϑασογάος αϊοῖξ ροςὶ Πίριγολοι : Ἐος., Ποπιὶ - 
Π6, 4ΙΟΓΙΠῚ ΔΠΙΠΙἃ5. 5.5ΟΘΡΙ511, [106 ἴῃ μου Ιοοο 

ἀυΐθβοθγθ, οἵ ΠῸ5 δἰϊατη ΕΒ ρθι συ πο5, ἴῃ ἢά6 ἴθ 
οἰιδίοα1, οἱ ρᾶροπι ἰᾶπὶ ΠΟΡῚ5 π54ι6 ἴῃ ποι Βοηϊ- 
ὅπε εσοποοάς 

Ῥορκεῖιι5. ϑιουῖ Ἔγαῖ, εἴς. 

δαρεγάος. Ἐλ ἀἰγῖσθ ΠῸ5. 1 ΓΘΒΤΕΠῚ {πΠῚ., τξ 

βίοις ἴῃ μος, [ἴα δἰἴαπι ἴπ οτηῖθιι5 ἰδ δίαγ, Ρθεπα- 

αἰϊσαῖαν δὲ Ἔχ το] αὔτ ΠΟΠΊΘΠ. {ππ}Π ΠῚ9 5 ΠῚΠῚ, ΟΠ] - 
Βη5 πιοάϊ5 Ξαπεῖιπι., ΘΧ ΟΠ 6 Π5., ψεπογαπάιιπι, εἰ 
Βοπηδάϊοίιπι., Φοσ ΒΥ Ἰβὶῖ δέϊαπη ΕἾΠ] ταὶ ἀΠ]6ο οἱ 

ϑρΡΓΙτὰ5 58 ΠΟΙ. 
ϑασογάος. Ῥὰχ οἰπη!θι5. 

Ῥοριίιις. Ἐπ᾿ οὐχ βρίγιτι ἴὰο. 

ἃ Ργοωπιΐιιπι απίθ ζπαοιίοτιθηι. 

ϑαςογίος. Ἰιογυ πὶ σγαιϊα5 ἀσΊμηι5 10], Τλοιι5. ὁπιηῖ- 



ΤΙΤΌΠΟΙΑ 85. ΒΑΒΙΚΗ 

Ροίοηβ., Ραίον οι ίηὶ Π)οἱ οἱ βα! γαϊου 5 ποι Φθσιι ἃ 
Οἰιεῖϑεῖ, φαοα ἐφοῖϑιϊ πο5 ἀἴρποβ σομβἰδίομὶ ἴῃ Ποο 

Ἰοθο βᾶποῖο,, ἰδαναπάϊχιιο πηᾶμιι5 ποδί Γᾶ5., οἵ ΠΟΠΙΪ 
ἴιο 58 Ποῖο δοῦν θη ϊ. Ῥ ΘΟ ΠΉ11" ΘΙ ΧΙ 5115.. ἢ ΠῸΒ 
εἴπιοίας αἀἴσποβ οοιηπμιιπίοηδ οἱ ραγ οἰ ρα πο τὴν - 
5[ΟΥἸΟΓΙΙΠῚ 6115 ἀἰνἱπογίπι δὲ ἱπηποῦία πὶ, ον Ρο- 
τἷδ βαποιὶ οἱ βαῃσιΐη δ Ῥγοιϊοϑὶ ΟἸΝνἸδιὶ 1115, ομηηΐ-- 

Ροΐφυ5 Τ)ομιΐῃι5 [)6ι15 ΠΟβίογ. 
Ῥοριέιι5. ΑἸηοῃ. 

ἴηι αἰσοὶ δασοεγίος Παπὸ Ῥοηιθαϊοιϊοτιοπι, 

φεῖιιπι σεγίοθιπι εἰθχίτα ροδίαπς εἰ αὐ Οοοϊάονι- 
ἐθπι ΘοπροΓδιΣ., 60 σὐϑῖο ροριιῖο εἰβπιιι γαοίεϊ, 
τι ατμπὶ ΣΙ ΡΥ εἰϊσοο (θτιθτι : σατο Ὁ ἜγῸ Τϑοϊω- 
ἐμ δεπιθαϊοιῖο, Πιαοοπὶ ἀϊοσοπὶ ἀοργθοαίίοποπι, 
ϑαοογος ὑεγῸ γαοίοπι δἰ οοιῖος οοπνογίει αὐ 
ΘΟΓΡιὶς φιιοί ἐπὶ ἀϊδοο ροσίζιιπι 65ι, ἀϊοοίφιι : 

Τοιι5 πα βογθαῖιΓ ΠΟΒΙΓῚ οἱ Βοπράϊοαὶ Π0}015, 1}-- 

ΤἸυπιποὶ γα] τιπη. διιιπὶ 5ῸΡΟΙ ΠῸ5.,. Οἵ ΤΙ ΒΟΓ α 
ΒΟΒ ΓΙ. 

δῦ ΟΟΡΤΙΟΑ, 

. Ογναϊίο Ἐγαοιϊοπὶς αὐ Ραίτγεπι. 

ϑασογάος. Ἰ)ουαῖηο ΤΠ οῖι5 Ποβίοι', τη ᾶρη6, ἐρίου 6, 

δ᾽ ουΐα τα ΐγα 1} 15, 4αΐ Οὔ γ 5. [5 πη βητι πὶ ἔτη, 
οἵ Ῥ ΓΟ 55] 065 {πιὰ5, 1ϊ5 αΐ το ἀΠΠἸσαηΐ οχ ἰοῖο οογάς 

5110 τὶ ἀοά 5εῖ πο ]5 δα οι ἃ ροσοα 15 ΠΟΘΙ ΓΙ5 ΒΟΥ 
ΕΠ πα τασππὶ ἀπ σοῃ τα συμ ΟΠ δζιιπι ΠΟ μ Πιῖπι 
ποσίγιπι ; 1 65. Ὑἷτα ὉΠ. ὨΐΠ|, ΑἸΥΧ ἢ πα πα ΘΟΓΙΙ ΠῚ ΑΕ 

α τὸ οοῃ[ρσίαηι; 5ρ65 δα τὸ οἰαπηαηείιμη ; Θογᾶπι 4110 
οοηδίϑία πὶ τα} 105. ταῦ} οἱ ἀορίοθ. τη! ΠΠΠ65. ἀθοοῖα 

.» ΠΉΠΠΟ Δαροὶ οἱ Ανοαηρο]!, ΟΠ νυ ἴπὶ οἱ ϑογαρ λίπ, 
οἵ οπιῃΐδ τ Εἰ τι 0 ἱππιυμπ να Π}}}15 ροϊοβίατιπι οα»- 

Ἰοβίϊαπι; αϊ άπ οι ΠἸοαϑεὶ Ἰιὰ5. ΟὈ] ἃ ]ΟΠ 65 ρΓΟροϑίαϑ, 
Ρον ΠΠ]Παρδιιπι 5106} Θᾶ5 ΒΘΡΊΡΙ 5 δά ποι τὰ : τη ηἀα 

πο5, Ποιηΐπθ, ἃ Ροοσδ 5 ΠΟΒ. 115 ΘΟ ΟΝ 15 οἱ ἀπδ]ο- 

5115, ΟΣ ἃ] οὐππὶ οορ᾽ α οπο αι ΠΟΙ Αι] τπα ἤθη 
Ρ]αοοαξ. Ἰλοῖι5, ΠΟ ΠῚ 1 ΠῚ ἀπ] α ΤΟΙ", (4 }6 Δ ἃ ΠΟ Ϊ5 τὸ- 
ΡΘΙΠΟ : Ῥανοα σουρονα οἱ ἃμΐπηὰ5. ποδίγαθ, ον Δα 

ποβίγα οἱ σοηβοῖοη 85. Ποδίμαδ, τὶ ΘΠ] οΟγ6 ΡιῸ 

οἱ αηίπια ᾿πιο 44, ἱποοηΐιϑα ἴχοο, οαν αἴας ρογίροϊα, 

οἱ 5Ρ6 5θοιινὰ, Δι θάπιι5 οὐπὴ Πάιιοῖα οἱ ἀρ δαιιο 1ἰ-- 

Τιιὴ ϑαρογῖος διιπηιθῖ φογριις σαποίτιηι τπάπῖς Ὁ ἸΆΟΓῸ ΟΡΑΓῸ «ἄ το, Τλοιι5. Ῥαΐοθι" βαποίβ δὲ οα οί ϊ5, οἵ 

εἴεσίγα, ἱπιρογιοίψιιε οἰ πίςίγ, ροπείσιιο εἰἰα ξζιιτ 

δΙΡΟΙ ΘΟΥΡΙ 5 ἐπ ἰαίογο 1)οεροιίοἱ 561 πια)ογὶς 690 
Ραγιϊοιι 60 ἴοοο τιϑὶ {γαοίπιη 65ϊ. εἰ ἀϊοοῖ: 

ΟὈΓΡυ5 βᾶποίμηι. 

Τοϊείφιιο εαἰἰαίίτιηι 5ιτιπι εἰ6 5061 ΘΟΤΡΟΥ͂Θ, ἐπι- 
ταὶ οί τι ἔτι σαἴίσοπι θὲ ἐπείη σθὲ Θα γθηαῖτι ρο {ἰ-- 

οἷς 5ιεἰ σατιστιῖπο ργϑίϊοσο : ἐπὶ θάποοι αἰϊβίλιει ὁ 
σαπριῖπο, δ ότι, οἰ σπανῖξ φατισιίπθηι δαπ- 

διυιῖπο, ἴτε τποάϊτιπι ογιιοῖς βἰοτίοσω, εἰ ἀϊοοῖ: 

Ελ βαῃρεΐδ ῬγοιΪοϑ5. ΟἸΡ 5.1 Πρ51115 Ομ ροίθη 5 
Τθοιαϊπὶ 1)οὶ ποϑιεὶ. 

Τιιηι δπμοοι αἰ σίζιιπι σιειπὶ 6 σαἰΐοο σαπαιιῖνιο 
ῬΓειΐο50 {ἱπιοίτεπι, Θὲ σἰστιανῖξ 60 ΘΟΥΡΙι5 Ἁ7ι4 ΟΥ̓ΟΘ, 

εἴδοιρεν {Γαοίμγα 6 ἰαΐοτθ τη) ον ρατιϊοιῖ, οἕ 
ἐπγα ὃς μαγίο Θαίθγιοτὶ ΘΟΥΡΟΥ 5, τιπιασηε ΟΡ ΟΘηὶ 
υπιάπις διίρον σαπριίποηι, οἴ εἴπας ΣΊΙΡΘΙ 60]"- 
Ριι5. 

Τὶαοοπιις αἀϊοεῖ, Οταῖο. 

ϑαοογος. Ῥὰχ οὐμ!θ5. 

Ῥορεεῖιις. Ἐπ᾿ οἴπὶ δρίγιτα ἴὰο, 

«Προοίμιον τῆς χλάσεως 

» οπ εαϑίαί πὶ ποσίγο Οοὰ, ἴιος ἴοοο,, «οὴ μοςὶ 

ἀϊσεγο: Ῥαΐου ποϑίοιυ, 

»Ο γαίϊο Ἐγαοιϊοπὶς αἰἰα Βαοιἑιὶ. 

Τ)ειι5, Ῥάγθῃ5 [πο ῖ5, Υἱτα» ρυἱποῖρί απ, δοϊοη τα ἰᾶτσ 
οἴτον, ἀοπουιπι οὐθαῖοι", βγατο56 Ορ᾿οχ, ἀΠἸ Πα Γιπὶ 
ποδίγαγιμῃ. Ποποίδοιοι ; {Πποϑδιγιι5 δα ρ θη ἴα, ἀοοίον 
ΒΑ ΠΟΙΌΡ 7» [Πα Δῖον 5: ΡΟ. ΠΟΤῚ, ΡΥ ΘΟ ΠῚ ῬΌΓΑΓΠΠΙ 

5. ΒΟΟρίΟν, 115 αὶ ἴπ οὐμπι ἴοῖο οογ 6 οοπίϊ ἀτπηὶ ἀοπα- 

1οῦ πη που πὶ, 4185 ἀοσἰ ἀθραηΐ ΑΠΡΘΙΪ ΡΓΟΒΡΙΘΟΓΕ : 

4] ὁ ῥγοΐαπαο πὸ οάτιχὶϊ ἐπὶ Πασοπὶ, 1} ἀοα ι πο- 
Ὁ θὶ5 νἱϊαπι οχ τπουΐο : 411 ΘΟΠΟΟδ5511 ΠΟ 15 ΠΠογ[αἴομ, 

οἵ ᾿πδΠ. ΠῚ 551 0ΠῸ πὴ ἃ 56 [6 : 4αϊ ἰοΠΟΡΓὰ5. ΘΓ -- 
τἰβ ιιαΣ ἴῃ ΠΟΡῚ5. οὐρδηὶ ΜΠ πδίγαγιῖ, ΡῸΡ Ρυαβοη απ 

ἴῃ οᾶν πὸ ππί σοπἑτὶ ΕἼΠ] δι, ΤΙ ἜΓΡῸ οἰἰατηηιμ, Π)0- 
παΐπο, ἡΠΠδῖγα οοα]ο5 σου ἰδ ποϑῖγὶ, οἱ ρϑυΐροϊοβ ΠῸ5 

οἴιοο δηϊ παῖδ, σογρον θιι5, ΒΡ τ ΠΡ 54 η6 ΠΟΒΙΓΊ 5, τι 

φορᾶς βαποίο οἱ [Δ 115 0» 15 ἀυιἀθάππι5 ΟΥΆ 6 6, Π)οῖ15 
Ῥαΐον, βαποῖθ 4υΐ 65 ἴῃ οα]15, οἱ ἀἰοατηιιδ5. 

Οταίο Ἐγαοιϊοηῖς αἰΐα “ Ζοαππὶς (Ἰινγϑοϑίοπιϊ. 

Τ)οά σε πορὶ5 σγαιίαπι ἁἀορι!οη 5, Ρον Ἰαγᾶοίιπι 

τΟρ ΠΟΓΑ ΟΠΐ5 οἵ ΤΌ ΠΟΥ Δ Ἰ0η15 Θρ ΓΙ τιῖ5 δ Ποῖ; ΠῸΠῸ 

ἁαΐοπι ἀἴρηοϑ οἴ ιοο, αι ἀθϑάιιο πγ ροοΥ 5, οογο ρατο, 

56. 
ς 71}ω αἰῖο Οοὰ. οαππὶς Βοκινεπεὶς, οῖυς Βαξονεηδὶς. 



ϑδὺ 

ςοηϑοϊοητῖα Πάτιοίτ ροπα, [Δ} ] 5416 ἃ) ΟἸμη]ὶ οὔϊεπϑα ἃ 
ἩΠ]ΡΟΓ 5, ΓΘ Π115 6, ῬαίθΓ, τ θᾶ {11} 65 ΓΟΒρΡΙΟΠ60, 

4115 σϑῃτπ1πῈ τη] ΠΟ] οἱ {8101 5.06 ΓΟ} 5 Πξ, 
ῬΌΞΒΙΠη115 Οἴου γο ΕὈ1 ῬΓΘΟΘ5. ΟΥΑΙ ΟΠΘΠΊ6, Πιχία 
ΤΠ5.Π {|| ]0Π6Πὶ 54 {00 ΥὙἸπιᾶτ ΕἾΠῚ ἴπ ἘΠΊ ΘΟ ΠΠ 1, γΟ 06 
Ῥαγα, 414}15 ΟΠνἰϑιϊαποβ ἀθοοῖ: οἵ οὐ βαποιαῖα 

ΔὨΪΠΙ:δ, ΘΟΡΡΟΓΙ5. δἱ δρ᾿ΊΓΙτι5,. διμἀθαπηιβ ἃ 5416 ἐἰ- 

ΤΠΟΓΘ Οαιπανο δά ἴθ, ἱπογθαξιπι, ἃ θ54τε6 ἰηϊτἴυ, ἴπ- 
ΘδΗΠἪ11Π|, ΠΟΘ ΓΙ οἱ Ομ  Ππ πὶ ΠΟ τα Πτιπ), Ποιιπὶ Ῥὰ- 

ἔγο ΠῚ ΒΔ ΠΟΙΙΙΠῚ 411} 65 [ἢ 02}115, δὲ ἀἸοαπηι5 : Βαίοι πο- 
δἴογ 1] 651 οα 15, οἵο. 

Ογαῖϊο μοοὶ ᾿αΐοι" τιοϑίει". 

ἴϊὰ ΠΟΠῚΡΘ ΤΌΒΔΙΠΙ5 16, ὁ Ῥαΐογ βαποίθ οἵ Ῥοπθ, 

ῬοΒ ΑΕ Ί54118 ἃΠΙ ἃ ἴΟΙ, Π6 ΠῸ5 ᾿Π πισὰ5 ἴῃ θη τα Ὁ ΠΟΙ], 
ὨΘ4Ι1Θ μου Πλ {85 111 πὶ ̓ΠΙ 41 αἴθοπι ἴῃ ΠῸ5 «οι πανὶ, 
1Π|0 ΡΟ τ5. ΠΡ ΟΡὰ ΠῸ5 ἃ} ΔοΙΙΟ ΠῚ} 115. ἐπι ΠΠ1}115, 6ὰ- 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 5. ΒΑΒΙΜΗ ΜΔΟΝΙ. 

᾿ιὶκαεσπῖις. 5 Αἰιοπάδπηις Π6Ὸ οὶ {Πππόγα. 

Οταίϊο αὐοοϊιιϊοτιῖς αὐ Ῥαίτεπι. 

ϑαοογίος. ΤῬοπηΐηδ Ποιηΐπο Πο15. ΟΠΙΠΙ ΡΟΙ ΘΠ ν 
411 5885 ΔὨΪΠΊ5, ΟΟΥΡΟΓᾺ δὲ 5ρ᾿ ΓΙ 15 ΠΟΒΙΓΟ5, ἔπ 65 
41} Αἰ πίδιὶ Ῥοῖγο ρδιΡὶ ποβίγο, ρον ὁ5 ΕἾΝ ἀπὶ ππὶ - 

Θ6η11Ὶ Ποιηϊ πὶ Π οἱ οἱ δα  ναΐου!5 ποϑινὶ {6ϑι ΟΠ τί 5ι1; 
Τὰ 65 Ροίυιιβ, οἱ βίιροι μά πο μοί γαπι ΘἸ θά Εἰοε 6- 
518 ΠῚ ΠΙΘΔΠῚ, οἱ ῬΟΥίαΣ ἸΠ ΟῚ πο γον α]θραηὶ δά-- 

ΨΘΙΒῈ5 681, δὲ 400 {101 οἱανο5 γοστϊ ΘΙ οσιπι : ιιοά 

Β Πάνου θα ΘῈ ρδν Του ἢ], δΕΪ ΠΙραΐατη ἰη ὁ 15, δὲ ἀο 

50  ν ΡῚ5 5ΈΠ 06 ἰοΥ ΠῚ, ΓΙ 50] ατπῖπὶ δὲ ἴῃ Ὁ} 15. 51ηῈ 

εἰϊδι πα, ΠΟΠηΐμ6, ρα "65. δὲ ἔγαξγοβ πηδὶ ἀθ5ο αἰ 
ΕΧ ΟἿΌ 1η60; δ6 501] πὰ δα ποέιν ἔαππὶ, Ὁ ΒΟΠΟ 

οἵ ἀιη8 [00 ΠΟΠιΪ Πιιπι. Π)6 115 ἢ] [0}}}5 ρδοσαΐα πηππα!, 

ΡΓΦΥΘΗΙ ΘΌ5, 5501 16 5 ΡΟ ἢ ΘΠ ΕΔ ΠῚ ΒΕΓ ΥΌΓΙΙΠΙ ἴΠ05 

ΓΙ ΠῚ 8} [ρ515, {πᾶ 511 Ἰαπηθη 8] σΟσΠΠΠΟΠ ΠῚ, εἰ τα- 
ΨαΠΊΖΊ6. ΘΒ ΤΑ ΠΟ Π 115, Θά απ ΤΠ ΕΠ] 115, ΔΒΡΘΟΙΙθιΙ5. ρο5 ΤΠ 5510 ῬΘΟσΑΙΟΙΙΙΠῚ ΠΟΒΙΓΌΣΕΠ, 418 ἔπ ΤΠ) διι5 πη 156-- 
Θάγαπη, {Π6ΟΘΌΡῚ5. Θα πὴ : ἰδ ΑΓ] ΟΠΘΙΠΠ 116 ΘΧ ΘΠ Πρ ιΘ 
οἱ ΤΌΡΟ]]6 ἃ ποθ ]5. (θυ θα ραν 61" πιοίτιβ ΠΠᾶταπὶ 4 
ἴῃ ΠΟΡῚ5 ὁχοἰ ἀπίῃ, οἱ ΤΌΠΟΥ ἃ ΠΟΡΪ5 σατιδᾶ5 {05 
ΠΟ5 Δ4 ροροληάιιπη πῃ ρο! πη! : ΟΡ ρ6 Πο5 μοι μοῖο- 
8[α ἴθ ἔπ8 Π| σα Ποδπι ΡῈ Γ ΟΠ εἰδίπιη {θβιιτη ΠΟΠλΪητιπὰ 
ΠΟΒἐ ΠῚ. 

]λιαφοτιις αἰϊοεῖ, ἣ ΤποἸ παῖς οαρὶία νεϑιγὰ Πο- 
ΤῊΪΠΟ. 

Ῥοριεῖτι5. Οὐτάτα ἴθ, Βοπλΐπε. 

" ϑαοογάος ἄϊσοὶ Οτναϊίοποπι ἱχιοϊἐπιαιίονιὶς αὐ 

Ῥαιίγειη. 

Θαρβεγαθυη αν ρναῖϊα ΠΌΠΟΙ ΠῚ Ομ Ποἷα ΕἼΤΙ ταὶ 
ΠΙ ΒΘ ΟΠ Ϊηὶ [οὶ εἰ ϑαϊγαϊουῖϊ5 ποϑῖυὶ Φοϑα 
ΟἸιρίβεῖ, Οση ἢίοπιιν ρα ββίοΠοΙη 6] 115 σα] αΓΆΓΌΠῚ, ΤΏῸ- 
16 ΠῈ. 6115 ΔΠΠΙΙΠ ΙΔ ΠῚ115, ΟΥΘἰΠητ5Π 116 6] 115. ΤδδαΡΓο- 
ΘΕΪΟΠ ΘΠ; τη γϑιθγϊ ΘΟΠΙρΡ] Θπηθηΐιτη. γαιίας ΔΊ ΠΊῚ5 
ἘΠῚ, Ἰλοπιΐης Πρῖιδ Θμμη!ροίθηβ, {ια πιϊτου Ἰοου ἴα 
ἴα πηᾶ Πα {1} ΘΓ πὰ ΠΟ8, ΟἿ ΠῚ ῬΓΟΡΑγαγ οι ὶς ΠΟΡὶ5 θὰ 
4 ΑΠΡΘΙΪ γι άθυο. οἰρίπηϊ. Ροεΐπηι5 ΤΌΘ ΠῚ 548 
16, ἀΠιαῖου" ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ, αὐ ΠῸ5 ΟΠΊΠῸ5 Ρυν τες εἰ δά 
16 ΠΟΠΠΠ 5. βΘι’ ΘΟΙΠΠΠ ΠΙΟΠΘΠῚ ΠΟΘ ΓΑΙ ΠΙΥ ΒΓ ΒΓΙΟΥΊΙΗ 
ΑἸν ἸΠΟΡ πὴ ΤΠ ονΊπι, αΐ Ῥ] δαὶ ὉΠ οἰα πηι: ϑρίγιτα πὸ 
ΒΆΠΟΙΟ, ΘΟΠΠΓΠΙΘΠΙ 6 ἰπ ἢάς τεοία, ΡῬ δὶ ᾿ΐθπι 
(οβι ἀθυῖο σαν [α 5 τὰ ψογα, οἵ Θ]ΟΓΙΔ ΠῚ [πᾶ ΠῈ Οπληὶ 
[6 ΠΊ}}01}68 ΘΠΑΡΓΌΠΊ15 θ6. {δσαπὶ (ΟΠ εἰβί τη ΠΟΙ ΠῚΠῚ 
ΠΟΒί γι. 

5 Ῥὰς χεφαλὰς ὑμῶν τῷ Θεῷ χλίνατε. 
δι Εὐχὴ τῆς χεφαλοχλισίας. 

Ραῖου οἱ ΤῊ ΒΟΥ ἸΟΟΥ5 85. ἰΟΠσὨ Π115 δὲ πη} 185 πιϊβε 1: 
οογά 6», οἱ ᾿δίαϑ5. 51 1) τ ῬΟσοΔΥ ΓΙ Ππλι5 ψοΓΡῸ δυὲ 

ΟΡΕΓΟ, ΡανῸΘ δὲ βου 6 ΠΟ Ϊ5, θῸ πε εἰ ἃιηδίον ΒΟμηΪ- 
6 πὐπ. Ὁ Ἰ)οπηῖπα, ἀΡ5ο γὺ πο5, δὲ βΡΟρΌΪ 5 ἴπιι5 8}Ὀ- 

50] υ{π|5. 517, 

Πὶς ϑασογίος πιδηιίτεῖϊξ υἱνοτιίτ εἰ πιοῦ ΤΊ). 

Μοεπιοηΐο, Τ)οπιΐ πο Ροἶ5, ππῖοςθ, βαποΐα;, (δι Πο- 

ἸΙοῶ οἱ Δροβίο!ο Ἐμρο θϑια : σομβντηα ἴῃ Ροπο δὰ 
ΘΧΓΓΟΙΠΙΙΠῚ Ὀ5ΖΊΘ γἰϊαΣ ΒρΡΙΓΙ τα πιν δἰ μι ϑι0 1 ἴῃ Ρᾶθα 
ΟΠΊΠ65 Ρδίγο5 ποδίγοβ οτ βοάοχοϑβ, Ερίβοοροβ, ἤε- 

Βα ΠΙ6Π05, ΒΡΟβθυίογοβ5, Π]ΆΘ0505; δ. ἸΔοοΠ05, [μ6- 

οἴοτοβ, Οδηίονο5, Εὐχογοϊϑίαβ, ΜΙΟΠΔΌΪΙΟ5, Δ ἸΓΡΊη 65, 
ἢ Ὑιάμα5, Ογραποβ, Οσπεῖποη!05, [ἃ] 005, ϑόγγοβ, [21- 

Ῥδγοβ, βϑύοστα ἀρϑθηίθ65, εἴ ροραθαπι Ἀπ} 115 ἰθο, ἴᾶπι 

ὙΙΓΟΒ5. {14 Π| ΠῚ] ΠΟΙ Ὸ5, 56Π65 δἵ [ΠΎΥΘΟ5, ΡΑΓΨΟΒ οἱ 
ΤΠ 5Π08, 411 γαπουιηΐ, {υ 416 ΠΟῚ ψϑπογιηΐ : 4] 
ἀϊκϑυιηῖ ποθ Ϊ5, αἴ ΘΟΓΙ ἢ. ΠΙΘΠΉΪ 556 ΠΉ15, εἰ 4Ε] 
ΠΟῊ ἀἸχογιηῖ : {105 ΠΟΥΊΠΉ15, Ἐξ 405 Τ᾽ ΠΟΡΆΠΊΙΒ: 
4.1 οἷο πΠ05, δὲ 401 ἈΙΠΟΤΕ Ροβοαμ πα γ. ὙἼΨΟ5 

οὐβίοα! ρον ΑΠρΘ Ια πὶ ῬΔΟῖ5, εἰ ΠΟΥ ΓΙΟΥ ΠῚ Δ ΠῚ ΠΊΑ5 
ἴχς, ΠοΙΪη6, {υ} Β5ΌΟΓΘ ἴῃ 5ῖπιι ῬΑΙΤῚΙΠῚ ΠΟΒΙΓΟΥ ΠῚ 

8 ποίογιι ΑΡγάθαιη, [5ᾶδο οἱ {460}, ἴπΠ Ῥάγδ 50 
γο]τιρίαιϊ5. Ἐπ᾿ οἴη πος ΟΠ γἰδιϊαποβ οὐ μοάοχοβ, ἃὉ 

Ε οὐἴιι 50 115 πι5ὰ6 δ οσοάδιιπι, οἱ ἃ ἀδχῖνα δ 5ἰηῖ- 
5ΙΓΔΤΙ, 51 Π6Ὶ}]05, ΠΟΠΉΪΠ6, ΘΟΠΒΟΡγα ἴῃ Ρ08 : οἵ [Π- 

Πρ πλΠ αἴθ πὶ πιρᾶπι 5] γ6 ἃ] ὉΠῚΠῚ ῥϑοσαῖο, ΟἸΏΠΙΖΙ6 

Β “- - ᾿ Ῥ ς Προσχῶμεν Θεῷ μετα φόρου. 
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πιαϊοά οἴο, οπιπὶ ἀρπσβωμίοπο οἱ ρου]γῖο, οσιπίαιιο Α ογοο ἰρδὶυ5. αἰ ν᾽] αἴ ὁπ. βοραγά!απι ΠΟῊ {556 Ὁ 
δι αἰ εἰ εἴα, ἰᾶπι πο ο Ἰοουιπι, ἀπὰπὰ δ] πἰοουιπι. Οὐη- 
δα πο}ῖ5, Πλοιαΐ πο, ἰπ|6}]Πδολιπι, το θι" οἱ 1π|0}}}- 

φοπεϊαπι, τ δα Πποιη τδήιιο {τ ία πλιι5 4}0 οππηΐ ΓΟ 

τπᾶϊα ἰπ Ορροδίίαπι, οἱ ἃ. πο 5 αἱ  [λοίαπιι5 οπιμὶ 
τοπῖ ρον ἰά φυσι {ἰδὲ ἀδοορειιπι ο51. δου 6 ΠΟΠΙΐΠᾺ 
ποϑίγα δὰπὶ ΟΠ Πἶ θι15 ὁμοῦ 5 ϑαποίογιη τ ΟΓΌ τη, ἴῃ 

ΤΟΡ ΠΟ ΘΩἸ ΟΣ ΠῚ, μ6. δδδιιπι ΟΠ"  δέιαι Ἰλομη Ππιιπὶ πο- 

ΠΝ 
Τιάδοπῖις. Οατα εἰϊποτο ΤῸ αἰ οπάαιηι5, 
Ῥοριεῖμ5 αἰδοι, " ὕπιιθ Ῥαῖον βὰποιιι8, 
ὐνὶ Τίασοηιις αἀἰκονὶι, Οὐτὰ {ἰπηογο, οἵα. 
Ῥομριιῖι5. Κγεῖο οἰεἴβοπ. 
ϑασογάος αἰτοῖ ΤΠ ςροιίοοτι πιαπνιιδ σεν ία- 

εἰς, δὲ ἱπο! ἐπι 56, {πὶ οἰαηιαι αἴξ Ὅοοθ, ϑαποῖα 
ϑάποιδ, Οηϊποδῇ τι 8 μοριίο ργοϑιγαιὶ ὀγιιπΐ ἐπὶ 
{ὈΥ  ΑΠὶ σι ρ 6 [ἀοῖθ5 σιιαδ : ἱπεπε 6! 416 ϑασογο5 
Τεσροιίοοι ἱπ βαπραῖποπι, θαίγθηνα δὶ ραγίθ, 

Πογηιαῤιίψιιο οἰεπι ἐο ογιεθθηι τππαπὶ ὶπὶ σαπιβαϊπεοὶ 

ἀπ Θμοοί, οἰ εο οἱσπαῦὶξ σολριις σαποίμ ἐπὶ 

εἰἴδοο, ΟΥμΟ 6 ππια ᾿ ἔπε ἰαπανὶι θιιπι δθπιοῖ σαπ- 

δμῖτιθ ρΓδίίοσο ἐπὶ πιοάίιιηι ογμοἰδ, οἱ ἰΐα ρον Ποῖοὶ 
ἐγθὸ5 οἰϑπαίϊοηθς ΘΟΥΡΟΓὶ 5 δι ρ 61 δαπβείποπι, οί 

1.85 δὰ 5απϑιῖπθ ΣΙΡΟΓ ΘΟΓριι5. Ῥογαοίῖς ϑΘΤῸ οἷ- 
δπαιϊοπῖνιι ἰγῖντι5. πυΐ εἰ Π) ὁεροιίοοπ ἐπ σαπαιιῖ- 
γχεθηι, ἱπίσα οαϊϊοοπι εἰϊσοπς: 

Βεποάϊοιι5 Ποπιΐπιι5 {6515 ΟΠ ἰδῖιια ΕἼ] 5 Ποὶ, 

οἱ ϑρίυἹει5 βαποίι5. ΑἸηθη, 

Ταπι ἀοοῖρίοι ϑαρογεος ἰογ ΐαπι μαγίοπι ἐπὶ ψιια 

ἐγαὶ 1) ϑροίϊεοη, εἰν ἀοίφιιε ἐπι ἱγὸς μαγίο5 : φμοά 

σὲ ἐμογίτις πιάρπ, {γαπροὶ δας ἰν αἴδοο, δἰ [ΓῸ 5 

Ῥαγίθς πιαπιεὶ εἰθαιγ ἱπιροποί, χιίάπι τοιϊπονῖὶ 
εἰεναΐαπι : ἰδναπι ὑογῸ ἱπίγα αϊδοιιπι, οἱ αϊοοι: 

ΟΟΥΡιι5 5 ΠΟΙ 1ΠῚ οἱ 5ΔΏ σ 5 ΡΓΘΙΪΟδι15, θΠΓΙ5, γ6- 

Τ5, Φόδιι ΟἸγῖδιῖ ΕἾΠΕ ΤΠ) ποβίγὶ. Απιθη. Οὐγριι5 

οἱ 5815. Επμμ ΔΉ} 15 Ποὶ ποβίγὶ, μθο ὁδὶ ἴῃ τοὶ 
νου] αῖθ. Ααποη, Ογοάο, ογοᾶο, ὀγοο οἱ σοηἤίοον, 
τιδήτιθ ἃ ΟΧιν πηι Ὑἢτὰ 5ρ ΣἸ τυ πὰ, ̓ 00 6586 ΘΟΓΡῚΙ5 

νἰνΠΠοιιπι ΕἼ ΠῚ τὰϊ ἀπ ρϑηῖ Ποιαϊηὶ 1)6ἱ οἱ ϑαϊνα- 

ἴον 5 Ποδίγὶ {65ι1 ΟΠ ἰδ] : ἀσοορὶς ΠΠΠ1 4 οχ οπιηΐιπι 

ποβίγιιπη [)οπιῖῃα, Πείρατα, Πῖνὰ οἱ βαποία Ναγία, 

οὐ ἀπατῃ {ΠΠιὰ [δοῖ τ οὐπὶ αἰ ν! πἰταΐθ διὰ, δῖ πο σοηι- 

5ἴ0Π6, ΘΟΠΊΠη 5 ἐἴοπ6, αιΐ Δ] ον αἰϊοπο. (ΟΠ [Ὀ55ιι5. ὁδὶ 
ΘΟη οβϑίοποιῃ θοηδπ σογάϊῃ Ῥοπίΐο ΡΙ]αῖο, οἱ γα ὶ- 

Αἴε 56 ἐρβιιτι ρΓῸ ΠΟΡθΪ5 βιιροῦ ΠΡ Πτ πὶ ΟΓιΙοἷ5. 5Ἀποία:, 

50] 51} ᾿ρβῖιι8. ψοπίαιθ, ρτῸ ΠΟΡἾ5. Οππη θιι5. Αἴ ογα 

ς 

Ἰρ5ῖτι5 μυππδη 16, Π6 πηΐοα υΐοπι πογὰ δυξ πίοίαι 

σολ] 1 - ἀρὰ αΠ 411 {ΠΠι| 4 ργὸ Π0]0}5 ἃ 5} 0162, ΓΘΠῚ 8 - 
5] ὁπδιη ΡοΟσλ γι. οἱ γἱϊαπὶ αἰογηαπι δὲ απ Πα 

Ρέγοίροῖ, Οὐδάο πος ἱπ τοὶ γογ αι 1 6586, 

1 εϊπεῖο ϑασογιίος ἱδροὶ σοΥρι5 σαποίιπ αδἷο 

φογίοθο, αἰΐο οὐ νοῖν οἴ ππαπιις σίας ; οἰ με ἐ{{{6 } 1): 

οὔγιις σαϊΐοοπι ὑοπιν γοΐπο οροτίοί ; {πὶ ϑασοτεος 

δάρμι ἱποϊ πανί, εἰ αΐοει. 

Οπιπὶς Πόπογ, οἱουία οἱ αἀογαιίο ἀϑθοῖιν Τ  η 11 
βαποίς, Ῥαιΐ, ΕἸΠο,, οἱ 5 τ τα] βαποίο. 

᾿εϊπάο ϑασογίος οϑοι αὐ αἰξαγο, σαρμί-- 
46 ἱπιοϊϊπανι {ταιϊγῖνιις σιιὶς ϑασενάοιίνιις., οἱ 

Ροριεῖο εἰθα το διιι θὲ αἰσεὶςί ΓΟ τι, εἰείεσοί ἰα- 

{πι5 εἰϊδοὶ οοΥ πὶ 56, ἐαποπίηι θα ρϑαίπιο, οἰ ἀΐοθὶ 

ϑασογος δθογοίο : 

Τῖρποϑ ἴα, ΤΠ) ΠἾΠ6, ΠῸ5 ὉΠΊΠ65 τ} ΘΟΥΓΡῚΙΒ ἔτη Π| 
δᾶ ΠΟΙ τι Π ΡΟΓΟΙ ρ]4Π}115, Οἱ ΞΔ ΠΡΌ ΠΟΤῚ υ}}}ΠῈ Ρ ΘΕ ΪΟΒιΝπ 

αὐ τπππ α!! Ποπ ΘΟΥΡΟΥΙΙΠῚ, Δ ΠΊΔΓΕΙΠΊ, ΒΡ Ὶ ΓΙ ἔα πιπη-τ 

{π|6, οἵ μροοοαίογι ΠΟΒΙΓΟΓΙΙΠῚ ΓῸΠῚ 5510 Π 60} 0011" 

Ροταπάδηι. 

Τιμπ οοπιπιιπίοανὶ ϑασενος, σογριιδήτιθ οἵ 
δατπισιίνοπι ργοιΐοσιιπ, ϑασογάοιϊ 5σοοῖο εἰϊςίτί νιοὶ, 

ἀμνηι ταϊηϊδίγὶς οἱ ροριιῖο εἰδίπισορε: ἰαπεειπηι 

χπιϊονί νι ὁα αἰϊζαγὶ οτἰπὶ εἰἴδοο ἐἰδδεθπαθη5. 

Τῖοοι Τιαοοπιις., Οταῖο ργῸ ΟΠΙΠΊΡιι5 ΟΒεῖβιῖα- 

Ὠἶ5. 

Οναίο σταίἑατιιπι «τοιϊοπῖς ροσὲ σοπιπειτοποηι. 

ϑασοτάος, Οὐὰ ποϑίγα γορίοα βιιηΐ σαυάϊο,, οἱ 
᾿ἴπσιια ποβίγα οχϑι ! αιῖοηο, αυΐα ραγι ]ΟἾ 65. ἴδοι 5ιι- 
παῖι5 Θ'ΔΟυΑΠΙΟΠΙΟΤΙΠ). [ποῦ ι πὶ πη γ ἃ Πππ|, Π0- 
ταΪη6 : αΐα αι Θου]} 05 πο να: οἱ ἀυγ 5 ποὴ δια ὶ- 

υἱϊ, ποο Βα πηι π| ΘΟΙ" ΘΟΙΠρ ΓΟ ΘΠ}, 1 'ρδὰ ρτῶ- 
Ραγαβιὶ, ΠΤ) υ5, 1} 15 Θ πα 005. ΠΟπμΟἢς {πππῃ 58 ΠΟΊΕΙ, 
οἱ τογοίαϑιὶ θὰ ράνγ }15. ΠΟ] οδίδ {πα βαποίω, 11, 
Ῥαΐον, [οἷν Βοπορ  δοί τιμὴ ἀηΐο 16, {1 τὰ τ ΒΟΥ ΘΟ 5 
65, οἱ πρὶ εἰπητι5. ΕΠ 0} δυτδιπὶ 5] ου απ), ΠΟ ΠΟΥΘΠῚ, οὲ 

αἀοτγαιίοποπι Ραϊγὶ, ΕἼ] ἴο, οἱ ϑριγιτα βαηοῖο, πυὴρ 

οἱ 5610 0, οἷο. 

οὖ ᾿ “ Υ ΝΜ ΄ . “ ; , 

δ Εςς Πατὴρ ἅγιος, εἰς Υἱὸς ἅγιος, ἕν Πνεῦννα ἅγιον. Αμιὴν- 
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Οταῖϊο ἱποϊιπιαιίογιὶς ροκὲ σοτιηιιτ 116 11. 

ϑαοογεος. ϑοιγὶ ταὶ, Τ)οπλΐη6, Φπϊ {01 τα] η]-- 
5 γ8Π1, ΟΓΔἢΐ ΠΟΠΊΘΗ {111ΠῚ 58 ΠΟΙΊΠΠ. 5 ΠῚ] 4116 ΘΟΓ ΔΗ 

ἴδ 56 ᾿πο!]πὰηϊ. ΤΕ ϑιο ἴῃ 1115, Τοιαπ6, ἀπ θυ} Ἰη16ν 

605, ἃ αγα 1105 ἴῃ ὉΠ. η] Οροια ΠΌΠΟ, οὑ]56 οον ἃ 
ΘΟΙΙΠῚ Δ} ΟΠΙΠὶ ΡοΡγουϑᾶ οἱ ἴθργθηᾶ οΟρ ἰἀ ]0Π6. [)ὰ 
1115 τὰ γίνης οἱ οοσιοηΐ ὁ, 4ιιᾶ δ γἱταπὶ ΡΘυ- 
πιοηΐ, ἸΠ16}ΠἸρ άπ 16 αιιῶ τᾶ δα ηΐ, ρον ΕἼ] τῖπα ταπιπὶ 
πῃϊροηϊταπι {οϑιπὶ ΟΠ Ἰδιυπηι Τ)λΟΙ 11 ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ, 

841 4161 ΠῸ5. δ᾽ ΟΠΊΏΪ5. ῬΟΡ 15 ἴπιι5 ΟΙαπιάπηι5 α1- 

ΘΘη 65: ΠΟΠΔΪΠ6, ΤᾺ] ΒΘΓΘΙῈ ΠΟΒΙΧΪ7) Ὁ δα] γαῖογ. 

ϑασογᾶος ἀϊοοὶ νοπδαϊοίϊοτιοπι. 

Ο Ῥοπηῖπο, δϑδῖο ΠΟ Ὶ5 ΤΠ] 56.100 1}5, Π6 ΠΟ 10 ΠΟ]}}15. 

οβίθηο ἔλοϊθπη ἰπι8 Δ 5ῈΡῸΡ ΠΟΒ5, δ ΠΠΙΒΟΓΘΙ 6 ΠΟΒΙΙῚ- 

Τ)οιηἶπο, 5] γαιπὶ ἴα ρορυίπι ἔππιπι, θΘπμθάἴο Πθγο- 

ἀϊιαιὶ τὰς, οἵ τοσο 605. δὲ Θχίο!]! 1105 ἀβ4ι6 ἴῃ ὦ- 
ἴδγηαπι. Οοπβοῦνὰ 1Π 05 ἴῃ ἢ 46 γθοῖα, ϑ]ουῖα, οἱ μο- 

πογο; ΟἸΠΠ 115 ἀἸοθιι5 ν 8 5115, οἱ ΘΟ βΕ τι 1105 1ῃ 

Θδαγ ταΐο αι ΟἸηηΪᾶ βιιρογαῖ, οἵ ρᾷθο 411 ΟΠΊΠὶ ἴπ- 
1] ]δοῖτι 5 ρουῖου οδῖ, ΡῸΡ ΡΓΘΟΘ5. οἱ ΟΓΆΠΟΉ 65, 4115 
(Δοῖοι ΡΓῸ ΠΟΡ15 ΤλομμΪ μὰ ΟΙΠΠ Δ ΠῚ ΠΟΒίγιπι, ΝΙΑιον 

ΟΡΕΚΌΜ 58. ΒΑΒῚῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

Α Ῥεῖ, ἄνα οἱ βαποία Νανία, εἰ ψυδίπου [οἱ ἀ] βδηοι] 
ΜΠ ΟΜ. 61, Οάθνῖοῖ, ἈΔΡΠΔ 6] δὲ ὅ1ι016}, δὲ ψιάθιον 

ΔΠΪΠΊΔΠ1ἃ ἱΠΟΟΙΡΟΓ ἃ, ΠΟ ΠΟ ΨΊΡΊΠΕΙ αιαίπον Ρτο- 
ΒΡγτογΙ, ΟΠ Θρα  η 116, ϑ θα ρ Ἶ πὰ δὲ ο  οδίοϑ ον - 

π65. Ῥοι' οὐαἰϊοπος Ραἰγ Αι ὉΠ γιι πὰ οἱ ῬΎΟΡ ΠΟΙ ΔΥῚΙΠῚ, 

Ζολπηΐ5 Βαριϊδία, οἱ οοπίιπη αι γασὶηϊα αιιίι0 1" 

ΤΑ Π]πιπ|., ἀοΙπ ΠΟΡΙΙΠΊΖιι6. ρίγιιπη. ΑΡΟΒΙΟ]ΟΓΊΠΙ » 

ἀνία τη 58 ΠΟΙΌΓΕΠΙ ῬΙΟΙΟΓΕΠῚν 58Π01] ΒΙΘρΡ ΔΙ, δᾶ ποεῖ 

Ῥοιμηὶ (ἀθογρὶϊ, βᾶποῖ: τἰρίπβαας ΤΠοοΔουΐ, οἱ 58Π- 

οἵ ραϊγυπηιιο ἀπιαῖο 5 ΝΙ ΘΓ ΙΓ], 5801} ΡΑ γα ΝΘ - 
πς5, οἱ ΟἸΠ Π τ π ΘΠογοΡι πὶ ΝΑσ γσιιπι, οἱ ΡΑΙΡῚ5 Πο- 
5[Ὁ] ΑΠΓΟΏΪΙ Ὑ1}] σα ΠΟΙ 155}1η1. ΒΔ ΠΟΙΌΓΕΠΊΖΊΙΘ ΡΑΓΓΕΠῚ 
{τίπιπι ΝΙ ΔΘΑ ΙΟΓιιΠ), Οππ Π54ι6 ὁποῦ ογιιο δἰ βῃδίο- 

ΤΙΠ], ι5ἴο ὙΠ} ῬΙΟΥΙΙΠῚ, 58 ΡΘΗ ΓΙ πῚ Υ ἸΓΘΊΠαπῚ, οἱ 

ΑΠΡΟΙΙ αἰεὶ ἰδίϊι5. θοποά οι]: Υ οπϊαὶ ᾿θαπθα]οιῖο θο- 
Τα]ἢ, ΟμαΥ [5 ΘΟΥῚΠι). ῬΑΙΙΘὨϊα ΘΟΡΕΠΝ, ΔΙΊ 111} 

Θοχῖτη : οἱ Ποποά!οἵῖο ἀἸοὶ Τ)οταϊ ποῖα δα] γαΐου δ πὺ- 

5ΓἸ ΒΟΠΪ 511 οαπι ΟἸΠΠἾθ115 ΠΟΡῚ5 τΙ54116 1 δ ΘΓ ΠΊΙΠῚ. 

Αἴπεη. 

τῆι α᾽οοϊνογί! υαδοτιπι ανἰμιϊοποηι, διὶνεὲ 

ἀφιίαπι ἐπὶ ἰἰς τοκιάπιαπι, αϊπιϊδἰψιιθ ρίθίοπι δ6- 

ποάϊοίϊοτιο τϑοϊίαία. 

Εαρϊϊοὶς Ἡΐδεα Βαρι ι. 



ΒΕ ΟΟΝΒΟΠΑΤΙΟΝῈ ΙΝ ΑὈΥΒΆΒΙΒ, δῦ 

ΤἈΛΟΤΑΤΙΝ 5. ΒΑΘΙΠΠ 

θῈ ΟΟΝΒΟΠΑΤΙΟΝΕ ΙΝ ΑὈΥΕΆΙΘΙ5. 

ΙΝΟΕΕΆΤΟ 5Ε0 ΑΝΤΙΟΌΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

1. Οὐοππαηιοᾶτιπι πανἷ5 οὐπὶ ἀπάατιπι ἰοπηρο- Α ρἰδίον βθρο ἀἸβο ρα! απ, αἱ ἴῃ πη 6} 15 ρτοἤοῖαξ, γοῦς- 
δίαϊο 4υ}ἀϑϑαίαν", Πἰ5] σαι θοΓ ΠΑ Ιου πὶ ΡΘΥ {155 πηὰπι Πιὰ-- 
Ὀραῖ, ἃ Πυοιίθιιβ πιανῖ5 οἷζο ςοπ θυ ταγ : ἴϊὰ δὲ ΠοπιῸ 

οὐπὶ ἴῃ Αἰ 41} 05 αὐ γεγϑὶβ ἔπους σΟὨ ΒΞ Ἰτατι5, ἰδὲ 

Βιαβαονῖς ππθηΐοπὶ αἰν πῖ5 δἰ οι} 5. ογυα τα πὶ, οἷτο 
ΔΠΪΠΉ115 6115 ἔγαησίταγ, οἱ 54} 015. βιιῶ δυδεϊποὶ 44- 

τη Πῖπ|. (λυ 54115 ἜΕΓΡῸ 1116 65. Ροβίτιι5 ἴῃ δά γουβὶ5; 
Δ. Ισροι ρεῖο, νει }5 πηδὶβ δυσγοιῃ ἀ 1] 1 θη θοῦ δοοοπι- 
τοάα, αἱ {01 ἷπ φυάπίαπι ροδϑιμμ, ΘΟ 50] Δ ] ΠΟ ΠῚ 
ΣΧ ϑογ  ρταγαγιιπι ΠΟ ΠΕ]Ρ0}5 ρτοίογαπι. Τα ΤῸ δὶ οσο- 
βίδα σοηϑιγ οἴι5, ροπυγί: ροπάσγο ορρυϊπιογῖ5; δὶ 
ἉΙηἶ558 522 0.}}} αἰσηϊίαϊς, Ἰρηοθ Π 4115. τα υἱτα οοη- 
ἰγί ϑίαϊ; 5ἱ πιθπι θγογιιμ (ογ ΕΠ 4 παι 5: 56 ιθη5 [δη- 
δυον ἀθθ Παῖς 5] Ἔχ βείποι 5 ομαγ 5 οἱ ΠΡ γ]5, {γ ει ἴα 
5(ΒΟΌΪ ΔΠἾ ΠΊΛ ΠῚ ἔπ ΠῈ ἸηΘΠ ΘΠ 4116 ΓΟη αΓΡαγ ογζ, 
γε] 5ἱ Ἰοργα; πιδοιιία σογροῦ 6 πο ΠῚ 15 τορ[οἰι5, 
ῬΟΡΟΪΙ τυ τα ἴπα οἱ ταγθα σάτα 5 : Π0]}1 ἰἀτηδη ἴῃ 
15 δάνουβὶβ ροβίτιιβ ἐγαησὶ, γ6] ππθηΐθ οοποίάοτο; 
564 δα Πεῖ ροἵίπι5 Ὀγιροορία σοπίιισαβ, αὐ ἰη46 οοη- 

5011] Π 6 πὶ οΑ] Δι ἰαιἴ5 ἔπ» 55 Πιᾶ5: οἵ δχ γοΓθ 5 
Τοτηϊηἰοἷ5 ἱπβίγιοῖι5., γθῖυΣ Οριΐπηι5 σῸ ογπαῖου 

ΠΥ Ἰσ τ πῇ ἴσιι πη, ̓νος 65ΐ, ΘΟ Π Ἔγβα! ο πο πὶ Ὑ]τ ἴα, 

ἦπ Ρογίυπι ἰγαη 4} }ΠΠ|415 ᾿πάϊτιοα5. Νὰ ογρὸ ψο] 5, 
{γαῖον αἰ Π οἰ Ἰ5ϑ πιο, οἱ οαιιδα οχἰσιϊπηαγο Ποιιπὶ 511-- 

ῬΕΙ͂ Π05 σαϑι ΝΑ. ΟΠοπὶ ἱπα τσ οΓῈ : ἵπ|0 οὐρα ΠῸ5 πιαχὶ- 
ΤῚ6 ΨΕΓᾶ 6115 ΟΠ Αγ 45 ΔρρΙΌΡαίαγ: ᾿ΐὰ Θηΐ πὶ 16. ΡῸΓ 
ϑφ]οπιοηοπι ἴρ56 Ποιηΐηιι5 ἰπ Ῥτονου 15 τθοποῖ: 

ἘΠῚ, τιοϊὲ ἀοἤίοογο α αϊξοὶρ[ἵτια Ποπιϊπὶ, πὸ [αιἰ- 
δ8έΓῖ5 οιιπὶ αὖ 60 σογγίσογὶς  {ιίόπι ὀτῖπι εἰ ἰσὶς 

]ροπιΐμιις, σογτίριξ. άπ οἱ ραΐον φυάπην 5 ον 18- 

5ἰ πηι {ΠΠ πὶ, ἴπ οΥΓοσο ἱπυ θη τι πὶ σαδιϊραΐ ; οἵ πιᾶ- 

Σ᾿ ρον, 8. 11, εἰ 12. 

3.76ς. 1. 2. εἴ 3. 

Ρ 

ο 

Ῥεγαῖ. 
9, ΤΌΡΙοχ δυιΐοπι οαιιδᾶ δϑὲ ΟΡ 4τπιατη οαϑι διὸ 

ἀἰϊνίνίτι5. Βοπηηῖθυ5. ἰγγοσαίωγ, ΕἾΔ σ 6} }ατ ἱπίογθα 
{πιδίσιπι, αὐ οιποπά θέαν ἴῃ τη ο]1π|5, δὲ ρυΙσιϊπ οοη- 

ψεγϑαι οἷ οουτίσαΐ γία5. ΕΠ ΠΟΟ 6556 1ἴὰ, ΑἸ γ] 15 6]0- 

4115 ἀρριόθαθο. 864, ρυϊπιιπι οΟμΥ ΘΗ: ΘΥρ]ϊοᾶτα 
4ιιοά [υδῖι5 ργορίοιοα αὐ σιταγ, αὐ ρου ἰοπίαπηθηΐα 

Ρἰαγίπια ῥγοθεῖιν, 5 Οπιπθ σαϊάίιπι εαϊοιπιαίε, 
7 Παίγος πιθὶ οἵπὶ πὶ ἰοπι αἰϊοτιῖδιις σνατὶϊς ἱποῖά- 

τὶ εἰς, οἰ οπίες ψιιοά ρτοναίϊο Πα εἰ νεείγω μαϊίοτι- 
ἐἴαπι ορεγαίπ,, ἰθᾳ αἷξ Φάροθθι5. 'π (δποηΐοα. Πΐεπα 
ἴῃ 56 {6 ΠΈΡιι5 ροπ]ῖ εἱ ἀἰοῖι : ᾽ Β δαίεις υἷτ᾽ φεὶ σα - 
[οτγὶ τοπιαίίοποπι, χιοπίατπα οεπι ρτοῦαίις μοτίξ, 

αὐοοὶρίοε οοτοπαπι υἱέ, φιιατη ΤΟρΡΤοτηῖσῖς 1) διις 

εἰϊπσοπιῖϑιις 56. Τπάς ογρὸ βαυάοπάιπι οὶ, ομανὶ5- 
5Π|65) ΟἸΠῚ ΠΟΓΡ 5 ΠΟΟ ποδίγιτῃ Α[Π] τ Γ, ψεὶ οὐ πὶ 
Πεὶ [Δ Ἰοῖο ἀυτῖ5. οκαπηϊπαίαν ἰΡοΥΊθιι5. Ν᾽ ο θη ΐπι 
ἰληίιπὶ ἴῃ ῬΓΟΒρΡΟΥΪ5. ΓΟθι15. Φιδηίαπι ἴῃ Δα τεγβὶ5 
σοηγοηϊὶ σ]ουϊασὶ ΟὨγιδιϊαπο. Αὐαὶ ἀδηΐαι ἴῃ 4αϊ-- 
ῬΒὰὺ5 Ῥαυ]υ5 β]ογίειαγ. (]ογιαπλιν, αἰϊ, ἴῃ 5Ρ6 οἰδτὶ- 
ταῖὶς Τ)οἱ :᾿ Λίοτι σοΐτιπι αἰιΐοπα, σεα δὲ α]οτγίαπιιτ τι 

ἐγι διιϊαιϊοτιίϑιις, φιεῖα ἐγἰδειϊαιῖο μαιϊϊοπίϊαπι ορο- 
ταίι; μαϊϊοπίϊα αἰιίοπι ργοναίίοποπι, ῥγοϑαίϊο 

ψετῸ 5ρέπι. ϑρὲς αἰίίοπι ποτὲ σοπιμπαϊί, φεαῖα 
εἰιατίίας 1) εὶ ἀἰ[ιιδα ἐπι ἐπ οογάϊϑιις ποσί γὶς μὲν 

ϑρίγίιμπι σαποίμπι αὶ ἀαίις ἐδὲ ποὺῖβ. Ὑι4 6 
φαδηΐα γἰγίυ 65 [5115 νἹΓῚ5 6χ {ΠΡ τ] ΟΠ θιι5 οσὰἢ- 
τὰν, Ἐπ φιριπαιηοάιπι ἴογγα οὐπὶ {πΘγ] ΡΙΠΡ 5 
ἃς ἴογι 15, πἰδὶ ρον Ἰπαιιβιγίαπι ἀσυῖοο]Σ ογοῦγΟ ἂσ 
Ἰυρίτον ἔπογῖς οὐ] τα, πο 50] τπὶ ἔγιιοι 5. ποτ Π Ρι5 

3 Τηϊᾶ. νυ, 12. 

4 Ἄοηι. 8, 3 .“ὺ. 
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ἀοποραῖ, ψΟΡΙΠΊΘΙΙΔ ΠῚ 6 ΘΟΏΓΡΑΡΙΟ ΘΌΠΟΡαΪ Βρ᾽Πὰ5 : ἡ 
1ϊα [ι5π|5, ΠΙδὶ γᾺ}}15 [6 ΠΙ ΔΓ ΟΏθι15. {ΠΟ ΓῚ ΘΟΠ δοι5 
55 1{π|6, ΠΟ 5011} 1056 ΠΟ ρΓ ΠΟΙ , 566 ΑΙ {πιο 165 
ἴῃ ἰἀρϑιμη ἱποαρι τ, Εἰ Πθο ἴα 6556, 5 ργ Δ ΠἸΟ11 μλὰ- 

ΘΙ 5.1 ἀοσοπηαν Θχοηθ]0. (ει οὐπὶ πλλ} 115. ἀθ γίντα- 

1015. 510] σοηδο 115 ο5561, δὲ 1Π [Δ Π115 ΠΙΘΡ 15 ΟΟΡΆΠῚ 

Το Ρ Οοοβββ5θῖ, αὐ πιβάπθ Δ Θζ]τπὶ ἰονἐΐιπι γὰ- 
Ρ΄μ5, οἵ πῃ ραν βι1πὶ «4 πιοῖτι5, πο ΠᾺ 01} 1ἃ νου θα ἂιι-- 

αἴδδοῖ : Π6 ἰΆΠΠ6 ἢ. ΟἰΠὶ ῬΤῸ Π15 ὙἹγ α 10 115 ϑρουθ 

ἴὰπη 0} ᾿Πγ Δ΄ονοι, οἱ ρα 8 ΠῚ ΤΠ ΟΡ ΓΟ Ι ΠῚ ἁΠῚ ΘΡΟΙ, 

οΟἰΔρ ΠΝ Ζα π ππὶ οιπὶ ἀἸν λα Ῥγον  θηια ἀπο ῖο 88- 

ἴὰηφ {γα 11: 1ἢ ἀπο 116 οχϑυ!ταηδ, [ἃ ἃ ΟοΥίη-- Β 

11}105 5οΡρ51: "1: σεεδἠϊηιϊίαι ε, Ἰηαυῖι, τονοίαιῖο- 
Τυῖιιι τι θαι οί αν, ἀαίιις δεῖ πιϊ]εὶ οἰϊηχνιπις σαντιὶς 

πιθ, ἀπιροῖμις ϑαίαπ, χιὶηῖ σοἰαρ]ιίτοί, τ ποτὶ 

ὁχίοί αν. Ῥτορίον χιιο 16} Τ)οπείνείηι τοσανὶ τι 

αἰϊδοοάογ οὶ ἃ πιὸ, δὲ αἱ εἶς πιεῖ: δὲ [γ]οὐϊ εἰνὶ σνα- 

τα πιθα; τιάπι υἰγέτις ἔτι ἱπ νηι αἰ ρογ οἱ. Ἐκ 
Ἰζογιιπ)," Ρίαοοὶ παϊ]ιὶ ἐπι ἐπι Πἰγηυϊξατιϑιις, ἐπ σοπίιι- 

τη θἰῖς, ἐστι τιθοδς 5] {αἰ τι5, ἦν ρ τ 5Θ 4 τεϊοτι τις, ἐπι 

απϑιιδί ἰδ ρΓῸ Ομ" ἰδῖο Σ οἰεηὶ Θηΐην ἐπι ΠἼ ΠνΟΤ᾽, {6 
Ῥοιδη5 δ1πηι. 

5. Ογαιι!απίον ἰρίταν ἀὸ ρα ΙΘη ον οπιηΐα ἃ νϑγϑὰ 
ΜΠ] 488. ΠΟΪ15. ΤΠ ουιιἤλι", ἀοθοπιι5. ΟΧχοίροιο : 

Β0ΙΘηἴ05. ΠῸ5. ΟΘΥΠΙ551116 πη ἴῃ ΠῚ 6556 Πιοιηουᾶ. 

ἌΡΡΕΝΡΙΝ ΟΡΒΕΌΜ 

008 Ὑ 4146 Θπῖμ) 46] Ἰοαλιι5. οδὲ 411 οἱ 1 [νὰο ν τα σΟηΒιὶ - 
αὐτιι5,. Δ ἀδη τοῦ ψα]ν οἴη] ᾿υΠ|ὰ ρου τα, οἱ Ἰῃ 

[ἀτὰρ δέθοι!ο. ἀοπὰ σῷ] οδιϊὰ ἀ ἸρΊδοῖ. Οι 5. ΘΠΪΠὶ 

ΑἸ Ἰαια Π10 5 ΠΟΙΌΡΙΠἢ ἃ ΡΟΡΙΟΥΙ 15. 5έθο.}} 1 Ρ Οὐ]: 6556 

ἸΠΉ]Π 11 Π15 ἃ ΠΠΡον ἢ (ιΐα 51 αΠΠΡΘητοι" δου μη βου ἃ- 

θοῦ ὶθ ὙΠ απ, ΠᾺΠ]Πηλ ἀὔδαιιο οη αΠ]οΠθι5. ἀθ ποὺ 
Πλι ΠΟ Τρ Ρᾶ556 ΤΌΡΟΙΪΟΒ : 561 ΟΠ] Π05 ΑἸ γουδα5. {ν1- 

Του] αι! π65 4115. ΒΆΠΟΙ πη Πτ|5, ῬΑ ΟΠ δῖ πιο [016 

ταηίθ5. ἃ γορᾶπ οἱ ἱποου ρ Δ ΠῚ ΒΟΥ ΙΔ ΠῚ ΡΟΡνοΠ6- ἢ 

ααιη. ἐΠοηΐ 6 ΑἸ ρα Δα ρα ]άγοδα ἰά πὰ σγα 1 ΠΔοὶ 
οὐαΐ γρ] οἵτι5, οἵ 1ῃ Ταπίϊπη αἸΠοχοραϊ 1)ομλ]Πιιπ], αἱ 

ΟἰναΡ 551 1} ρΓῸ ὁ ΠΠ τιν ρο πα σ᾽ 10 Ἰπ!ογ πῇ οὐοῖ. 

ΜαρῚβ θη ηλ γ ] αἱτ ραν ὶοι (ἃ ἀπά ν!, φηαιῃ ΤΠ) οἱ ᾿πη- 
ΡΟΣ α} ΡΥ ΘΟ ΙΟΡΊΓΘ; Ὀ Δ ΒΟ 15. ΘΠ] οΡαϊ γΟΟΙ5 5} ὰ- 
υἷδ ἀἸΘΘΏ 15: ὁ δὲ ψιιὶς αἰϊοαογὶς {ἰζιιτη, αι Πἰάηι 

δΙρΘΙ) ἢ16 5 τιοτν δῖ 16 εἶστε. 1 1)60 Ἰρίτπιν αἰ- 

Θητι5. ΠΑ θΟΡΟΙλπ", ἘΘο Β ὉΠ 6115. μι θοορίιτη, ΠΠ πὶ 

τοῦτα ΠΟδ Ια πὶ οἰ ορ θαι; οἴ Φυθ πὶ ΠΡ θη) ρει αθαΐ, 

ΤΠ ΘΡ ΠΟΙ ΟΠ τπα ριΌρυ 5 μηδ ῃ δ ι15 ποὴ ἀο] θαι, ιν ἰρῚ- 

τῶ σε. 12. Ἵ. --Ὁ 9. 

2 Τριά, νυν. 10 

3 (δῃ, 32, 

4 Μαι}. 10. 31. 

5. ἀρη. : 12. 

ὃ (ρῃ. 12, 13. 

5. ΒΑΘΒΙΠΕ ΜΆΑΟΝΙ- 

ταν ΠΟῊ 4016 ]γ81Ὁ Οὐ] ΘΟΥ 6115 ἃ πον αἰ ν᾽ πὰ ἀοσοπο- 

ταῖ, οἵ Θὰ [ον ΠΔ οἱ [115 Ομ Ποιη ἀΟ]ΟΓ ΠῚ οχϑιηχογαῖ Τὰ- 

Τ15 Ἰβτ ταν ἀο ἰαπίτι5 ρα ]άγο μὰ ΑΙ ΡΡα πη, 5. πη 01 Π1ς 

1060 οἱ οβᾶυιι8, ΟἿ] ΘΕ]8 1} 1058 ΠΟΙ Πτι5 [65 ΕΠ] ΟΠ] 

ΡοΡΠΡ ΙΙ, αἸσοηδ:᾽ Δίμεσιο οοσπονὶ, ιοτιΐαπι ἐπ {ἰπι65 

72 δῖίηι ἐππεπι, δὲ ποτὶ ροροΓοϊϑιὶ {110 ἐιο αἰ] οἰἰς- 

δ5ἴηι10 ῥΥῸρίοη πιθ, ΠῸΠ ΡΟΙλΠ 6556. ἹΠΊΠΏΙΠ18, τ 
ΑΡ5 το {ΡΠ υ]ατ]ο πο ἀο [ΟΠ ἢ] ΘΠ 115 5θουΓ π ἀθσογοὶ 
ΥἹἱΆΙ : 561 ΟΠΙΠΪὰ ΡΟΓΡΟσ5115 δάγογθα., ΠΟ ΠῚ 

ΟἸΠΠ 11 5ἀΠοίο α1η. ραΐοῦ ἀμ 1}. ΤΠ ΠΙ 4116. ΟἸΠῚ 
4ιιοάαπι ἰθπιροιο ῬΘ5.Π] ΘΠ 1 πῃ [ὩΠπ|15 ΡΥ νά] οΓο ἴπ 
ἰοργὰ 56η{6ῖ, οἵ ΟΠ ϑάγνᾶ ΘΟΠ] 56 58ἃ ἴῃ ἐοΥ - 
Ῥέμππι ἀοβοθη ἰ556ῖ, ἘΠ Π5 ΠῸ ἃ}0 Τρ  Ρ 15 ρΙΌΡΙοΓ 
ῬΟ]ΟΒυ Δ ποῖα. ᾿ητον ΠΟΘ ἔα" ἸΧΟΡ5, 11 ἃ 641}: 

ὁ ότι αϊχονῖς οἶδ τογ {πεπιτηι 6556. 56 ΠΡαΙΤΘηϊ η16 
ΡΟιΐμι5 στ 166, τιὸ ιιανεῖο τη ἱπίοΡ [δοίο, ἴδ ρο5- 

οἰἀδαιί. ΝΠ 6556 ἀαθ πη ριιῖο, φυά!θαι {1115 ροδ5]- 
ἄθαιϊ πηϑηΐθηη. {πάη 40 ̓Π οΥ ἔδο Ὁ ΠΟ ΠῚ 510} ᾿ΠΠΠΪΠΟΡῸ 

5115] αὐ, ΦυΔΠ 0 νἸΟΙ Πα ΠῚ ΠΟΥ 6 ΠῚ ἃ} ΔΠΠ400 5101 
Ορ μπαίνη" Του ΡῚ. ΤῸ ΟἾθ 15 γ6] ροίιι5 οἱ «105 οϑί, 
56(1 ἀΠΙΔΓΊΙΒ : 561 οἱ ΟἸΙΠῚ ΒΟΠΊΠΙΙ5. ΘΙῚΠῚ ΟΡΡΙΘΒΒΘΡΙΣ, 

διἴαι ἔχη [πρ] Ὁ] 56 ἃ ΘΓ Ἢ  Π 06 ρΟΡΒΡΊΟΙΙ ἴῃ ΒΟρΡΟΓΘ. 
Αὐιαιην 5. 1116 ἀιιχ !ο Ποὶ ρτοίθοιιι5, ἃ}0 ΟἸμΠ θ115 

ΡοΙβον ρα θαι 168 5115: νου αππ ἃ ΠΊΘῚ 5.50] ΟΙΟΠΟ 60 - 
τε τὰ) πιᾶ σᾶ Θἰιπ [τ 140 Ἰηγάβοναῖ. ΑἸ απ 4 αιια 
Ῥᾶγομν {ΡΠ ] το ῃ οι ἴῃ (ον τὰ 7 (ΟΓαΡα ΠῚ 5110 Αθιπηο-- 
Ἰφοῖν τόρ βου ροβϑιι5. οδὶ : οἱ 605. 4105 Δαν ΡΒ ΙῸ5 
πιοίποαϊ, οἱ ἃ ΦᾺΣ 15. 5101 ᾿πηπλ!πΠοΓῸ ΤΠ ΓΘ ΠῚ Ριι- 

τα γαϊ, αἰν ἢ 15 πα χ μη ΐδ ΠΟ ΠΟΥ 115. Π 61 ππττ γθηογα- 

Ῥάιιῖν. ὃ ἴ5ᾶδο Ζιοάιιο {1} 1115. Ο 115. 5 ΠΏ 1} 6. ἐγ }] 4 110- 

Π6ΠῚ ἴῃ ἴδρ να (ἀν αΓΆ 1 ἴρ56. 5ιι511π{. ΝᾺ ΠῚ οἱ ᾿0,56 

{πῃ 5. πὸ ἰπἰου ἢ ογοία:, ἈΘθθοσα πη, ἸΧΌΓΘΙΠ, 50ΓῸ- 

ΤῸΠῚ 6586 ΟΟΠ Ἔ55115 οϑῖ : 504 ΘΙ ΓΔ] ΙΒ] ΟΠ Πιι5 πιαχὶ- 
πιὰ 8 {ὙΠ Ὁ] ΟΠ ΟΝ. ΡΟΡΡΟ55ι115 οδὲ. 9 ΠΘῃ  Ζιι6 οἰνπὰ Φα0 0 
ἔβαιι ἔναϊγοιη διυα τη θοΠΘ ἸΟΓἸΟΠἰ5 οαιιδα ΡΟ ΒΘ 6 Γο- 
τὰν: ἴῃ ἰουυᾶ πὶ ΝΙ οϑοροίαι απ {8000 ΤπποΓ 5 [ον Πηὶ - 

ἄϊπο οἴισαζιια 651." Ν πὶ οἱ Φιάη 10 ἢ] ππῃ 6115 ΦΌ5 ρ}ι 
[ταῖν ἰὼ ἀὐσγρίο νοπάιθυιηῖ,, οἱ ραῖγὶ πυιπε πὶ 

το α] νι}, ἀἸοοπίθ5 οἰπὶ ἃ Βοβίϊα ἀν οὐ αΐι μη, [Δ η-- 

τἀπὶ οἱ ἀο]ογθη ἐποιιββουηΐ, αἱ τ οϑεπποηϊὰ ρΓΌΡΙΪᾶ 

δοἰπάθη5, οἱ 5Β4|αα]ογο 568 58 σοὶ ΟρΘΡΊ6Π5, ἢ] 111Πὶ ἃ ΠΊΔῊ - 
εἰδδί παι. ᾿πσογοῖ ἀπηΐδϑιιτη. ἴρ56. ΦΠΟΖιιο 9Ό5Ορ]ι 

Βλ]1ὰ τοη!αππθηϊα ΡΟΓΡΟσ5115, ΡΡΟΒΆ 1115 [λοῖιι5. δϑί. 
Τοοπΐαιιο τε] αὐτο ῃ 5. οαϊιδα ἴῃ Πλογρίο ἃ {γαιγιθι 5 

1 Π0]4. 30. 23. 599. 514. 

5 1014,.26. 1. 499. 544. 

9 θη. 27. 13, 599. 544: 

"ὉΠ 14, 51. 28. οἱ 564. 

το ο 



ὈΕΚΕ ΘΟΟΝΒΟΚΑΆΤΙΟΝΕ ΙΝ ΑὈΥΒΉΒΙΒ. Ωη0 

ἴῃ δουν μιΐοιη τοάδοιιιϑ οϑί, ν᾽ Παχαο ἀοιαίπιιδ 5ιιι5. Α δοῦν ταΐοπι γοπιπηἀοάογιηῖ [γαῖ γοβ, ραι!ο μοϑὶ τηᾶ-- 

Βοπᾶπη 6115 ΘΟΠ νου 5 Ἰοποπὶ ἀϑρίοἴθη5, ργΪ Ποῖ ροπὶ 
ὕπ ἀομπιι5 διὰ: σΟηδΕ {1}, Ποιΐπα ὙΟΥῸ ΡΓΟρίοι 

βρθοίοπι ἀθοον δ ἰῃ διπόγο Δο]οβοοη 5 {πγρίτου ο0}- 
ἸΙσαῖα οδὶ, οἱ οἀρίᾳ [υάπταῖς ΠΠ᾽ Δ η15, [Γἀπηα επὴ 

ΟἸιεῖδιὶ σοῃαϊγαῖιν" ἰηναίογο, ΟἸη {6 14} Π}015. ἀο- 
σρηδᾷ ἀυ ου]ι15, 5Ωρὶ 115. δὐνπὶ ἃιΪ Οριι5 ΒΟ  ογα 1551-- 
ταλμη ἰηγ ἰαγοῖ, οἱ 1116 ἴᾷπὶ εἰ γ 55: πλιιπὶ [οἴ Πτι ροι"- 
Ροίγαγο ἀηιιογοῖ ; πη 6 ἀἴοἰλιι5 50 1ιπὶ οἴῖπὰ ΟροΓὰἢ- 

ἴθι τ ρου Π5 δοοδδϑὶὶ, οἵ βοῦν ΘδΕΠλ" ἢ ΠῚ ΘΙ πὶ 
τφηνΐξ ἱπηριἀφηΐοι,, οἱ γθῆθηο πηου ἘΠ δγῸ ογὸ ΓΟρ] οἵο 
αἷϊ αὐ διπ), ΟΟποιπῖθα τιθοιπι. Ὁ ρου πίοϊοσα συ οῦ- 
ταῖϊο ᾿Ππηρυά οι ἰβδίπηα πηι ἴοι, απο μὰ μὶ ΟΡ] αι ο πομπὴ 
Ῥτοίογβ ἰοπιρονα οπὶ, υἱ Πρ 4 πο οι ρίίογμα ἀ6- 
{τυ 659 Οὐ] τη εΐ γίρογθο ογο που] Ρ ΕΠ ογ τι ΠῚ 
οἱ Ἰῃ5Δ ΠΗ] ἐπὶ ΘΟΠαΓΙ5 ἰπ πάν ὃ αι δα ἀδοο- 
Ῥιϊοποπὶ τηθαπὴ ῬΙΟοΓ5 γ θυ θογιιπὶ Ὁ Δ ΠἸ πρηΐα, 40 

ἄο]ο οἱ διπδυϊ απο ῥΙοηᾶ βιιπηὶ 9 Δ16] φυϊάφηι ἰαΠ᾽α 
ἴυα ἰ41ΠΠ|ὰγὸ γἱἀοπίιν; 5οά νἱϊαηα οβὶ ἰα 5 ἀα]οοῖο 

4185 μοδέγομηο ε] οἰϊιοίειν. Ρον τ6 θυ πὶ ἃ ῬυΙποῖρ ο 
ἀἸάθο 5 ἀς ρανααῖσο Αἀαπὶ ρτοϊορ!αβίαπι δα ρα: 
56 ἡΠΠ{π|5 Ἔκ ρυ!πῖο δὰ πιθᾶπὶ σαιοῖαπι ργοῇ οἷοι. Ὑ 6- 
παπιθαῖιι5 5ιιπὴ, εἴ ΕΠ0] δοῦν ἐταΐοτη ΘΧ ΒΙ ΒΘΓοπα; ΠΟῚ 
ἢ 1Π {ὑπππὴ δ αι δυΐτιπὶ [οι 1551 πεῖ πὶ ΘΟΠ5ΘΏΓΙΓΘΠῚ : 
γϑὨι ΠΝ ἀιι}5 δυιτῃ, αἱ Ε}0] ο δ οαιιίιμ ρυ ΡΟ ΠῚ; ΠΟῚ 

τὶ οαδι θη τηθᾶτῃ Ῥονάογθη). [μσοἱ ὁ} {γαῖγι πὶ 
πλθονιιπὴ ἴῃ νἀ ἴΔ 1 5615 ΠΟΙ Πτιπὶ [ΆΟΙ 115 5ἴπι, ρθο- 

οαϊΐ πο οἰοῖαν δουνιβ. Ῥαίγινμι. ΠΠΘΟΓΙΙΠῚ 5ΘΩΌΟΥ 
γαδι σία, ΟΥΙ πη ἢἰδ ἴα ραΥ ΙσΟρ5. 6556. ΠῸΠ ραίϊου. 
Ταμπο Ζο5ορ ἢ γο πποπϑ γοϑυϊπιθηΐα ἴῃ πη δ 15 615, 
Ὠιμάιι5 ΟΧ ἐς ἔοναβ; ΠΙοοῖ ᾿πἀπτπθῃ!0. ΘΟΓρΟΣ 5. Πιμίι5, 
οαδιΠατ|5 ο]ογία ΘοΟρον 5. Ὗ ὁ Εἰπιοπίιπ) Φα]άοπη, 
«ιοά γοϊογαβοῖξ, οἱ ἃ {1π6ὶ5 Φθνγογαῖαν, γ Πα : 5οά 
Ῥιυάιοίτία,, αιια βθι ρον Πογροῖ, ἱπά τα. ἃ υσοοδϑίῖ, οἱ 
ΟΠ] δοιαιΐοηθ ϑρυν οἰδδίπηα ἰργιἰαγὶ ΠῸΠ Ῥάδδιι5. δϑί. 
864 14 ᾿ἱπηριιάθηβ οἵνπὶ 56 σοη ιιδατη ἱπίιοί αν, οἵ ἃ 

ὙΠΓῸ οαΒ ΓΙ 551Π|0 ἐν} ππὴρ μαίδιη, ομλη θα ἈΓάόΓοπὶ Π|}}- 
ἀἰηῖ5 ἀρ !οοιῖε ἴῃ [υγίαπη, οἱ νϑπίοπίο πηᾶγῖ 0, γου ὈΪ5 
δροιιδαϊ ἰῃηποχίιπ. "πιά μα σι, ἰπα1}, ἀαα πος ριι6- 
ταπι, ἥτε τιο5 αἰοἰμά αι. Αὐ 1}}6 γϑυθὴ5 [4}]Δ οὐ} ι15 
Ῥογβιιᾶδιιβ, δία! ἐπ οινπὴ ἀ δἰ γι 51 Π σα ΓΟΘΓΘ ΠῚ; 566 [)6ι15 
ογαϊ οὐπ 60. ΕἸ Ἰ]οοὶ τοί γιδιι5 μα ΠἸαγοίαν ἴῃ γποι- 
115, Πρ ρογαθλαὶ οὐλτα ρυγ [ὰ5 το 15: δ δὶ 54 Ά οΓῸ οὐ- 
Βάβ[ι}} πηοη γα πουγουαηι, μιν τοἰ εἶα δηΐπια τοί} -- 
ξβεραι. δε Ποοιηΐπιιδ, 5θμν ρον 4αΐ ἱπποσοηιθι5 ρτ- 
δῖο δῖ, δἱ 41 δχδ᾽ἑαγα ᾿ιιπ}}}65 σοΠριιθν  ΐ, ἃ} οὐπηὶ - 

θι15. τ! θα Δι] ΟὨ ]θιι5. οιμπὶ δε ρυ1, οἱ τοῖϊη5. τογγὸς 
Ἔργριὶ ἀομηϊπαίογοπι σοηδιί(. ΕἸ ἰδίς. 4ιιοπὶ ἴῃ 

τ φη. 39, 14. 

3 70}. 1, 8, 

Β 

σ 

Ὁ 

Ε 

Ἰογιιπὶ ΟΠΠὨ πὰ ἱπηπ ΘΙ ν, ἔγαι  θι15 Αἰ ππδηΐα ργαὺ- 

Ῥοραῖ : οἵ φιυῖα Ποπιΐηὶ ποϑιγὶ δα  ναίου 5 ἐγ ρατ σο- 

γοΡαΐ, ρτὸ τη8}15 θομΠᾶ τοῖν θα ρας. 

4.14 οἶνοο ἀὐΐοπι 10}} ΘΧοπηρ! πὶ ΠΟ οἷς ργοἀιιοδίιγ 
ἴῃ τηράϊαπι, φιοά νοΐ σοηον δ} 15 πιθάοία ἱπγτηὰ5 

οὐἰη νἀ} 485 πποπίο5 5475 Β ρογάτιο Το θογανο δι Ποῖδι, 

81 415 οηΐτα αυ 5} δὲ ΟΡ Ο551}5 ΤΊ 56 0115, δ] 415 
ἐπηιιηονῖ5. οἰ τα Αι 115. Θοουραίυ5., πη ψίγπι 
ΑἸ Π κοηίοι ππθπεῖβ ΟΡ ίατι β γβροχοῦ ῖ, τηαχ ΠΙΔ ΠῚ ΟΧ 

60 σοῃβο] αἰ οποπὶ 501 (ο]ογ 5 ἰηγθηΐοι, ἴσιο φηΪπὶ ἴῃ 

ταρῖαι Αἰ ν᾽πο [ἀπυιϊαῖυ! 56. τπαποὶρανογαῖ, οἱ 11ὰ 

Τοιηΐ πιῖπὶ ἱποι]!ραΐς οο]οθαὶ, οὐ 11 ἸαιάΔεὶ 6115 

Ρεοοηΐο ππογογοίαν, ϑ16 θηΐτη ἀἰνίηα δουίριαγα ἴο- 

βἰδιαν "11, ἰηαυῖε, Ζοπιῖΐπιις ἀϊανοῖο, (οποίίἐ- 
ταδί δθπσῖε ἐμ ρείουμηι πεθιίπι 70}, πα ποτὲ 65ΐ 

οἱ οἰπεὶ ἐς χει τίαπι ἐπὶ ΟΥΤ 5, ἤόηιῖο σἷπὸ ογίπεϊπο, 

νόγας Π) εἰ οἶον 3 5. οἵ ρνὸ ΠΠΠ|5 ἴῃ ἰδηΐυτη ογὰὶ 
50  ΠἸοἰτιι5, αὐ ργῸ οἶδ 5πογ οἷα φυου 4 αηα οἴΐογγει. 
Ετ᾿ φιυίάοπι οὐπὶ δοῦρίαγα πα} }ὰ Π]Ιογιπι 46] Ἰοία 

ςοπππποιηογοί, ΠΠ|6 ἰαπιθη, 411 νογ6 0 το! βΊοϑα ΒΠ105 
ἀπηροραῖ, επποραὶ πο ἤογιο ἴῃ σους 5110, εἱ ΠΟΠΙ 65, 
Αἰ φυϊά οορίάτοηὶ αἀνευβιχα Ποινπη, τη] Πα» : οἱ 5ο[ ἃ 

ορίπίομς σΟηἰοΡ 15, ρον αἰ νπα5. Ποβιίαα ΠΠΙΟΓι πη 

οογάα τπηυπάδραι. Οὐδηιὶ Ποάϊθ ραΐγοβ ΠΠ 105 ἀρογίς 
ΠΡ Ισοῦθ ἴῃ ππλ} 15 Δ0 ροοοᾶν6 ΘΟΠΒΡΙΟἰπηΐ ; δὲ ΠΟῺ 

50 απ ΒΔΓ Ποἷᾷ Ρ᾽Ὸ οἷ πο οἴϊεγιηΐ, 5οἃ ποὺ βογ- 

᾿ποροπὶ δ δγριιθηάιιπι 605 ρτγοίθγιηϊ, αἱ ργαναβ 

ἀογοϊπφαδηῖ υἱὰ5. Ἐλ᾿ ἀτιπι 605 Ομ ΓΙ βίαγθ πο απ ς 

δᾷ τηοάϊοιιπι, του Πα 1 οἷδ {ΓΙΈ |ᾶπὶ σοηογδηῖ. δοά 
μι τιβπὴο] ραίτος οδίοπάιιηϊ 58 ΠΟΘ γόγαπη ΟΠαΓΙα- 

ἴοπι μάΡογο, βοὰ (αἰβᾶπι : 5] δι ῖεπὶ 605 (Π] σογθηΐῖ, 

αἰΐαιιο βθοιπάνπι ϑογιριιναπη ἀΠ]ΠΠβ ΘΠ ον Θογ ΓΙ ρογθῖ; 
564 ργορίογοα ουα556 βθοῦδηο5. Π]Ϊ05. Παρ] ]ριηϊ, 
4υΐα προ 5:15 54} 15. ἁἰ Πφααμο ουγᾶιῃ μα ογιιηΐξ, 
Βραῖιβ απΐοθιῃ 10} φιοιπαθιποάμπι ᾿ρ56 51η6 4ιιογοὶᾳ 

Ῥοπαῖπο βουνίοθαῖ, ἰἰὰ ΔἸ] ογυσ οογάα ἀοη 15 ἀ6 τηι- 

ΠοΡῖθιι5 ργοοι ρα θαϊ. [π΄ Ὑἱά 5. διιίομη [46] 1} 15 

4υᾶνη τα βο ΓΙ οΟΓ5 [ΟΡ 1, ἰρδιπα δι δοι τα ἀϊοσοηίοιη : 

50 ς, παῖ, υἱάμ ϑοπϑάϊαϊξ πιὸ: ἡμδε{ἴὰ ἀτίοπὶ 
ἱπάϊιιτις ἐγαπι. Γ᾿ ἐδίϊίας ἐσαπι ἡμαάϊοῖο κἱοι οἰιῖα- 

πιγ ἐδ. Οσμῖιις ὀγαπε σιδεογηι, ρ65 ἀμίοπι οἷαιι-- 

ἄοτιιπι. Εβο αἰίθηι ὁγαπι ρμαΐεγ ἐπιροίθπζίμηι. 

δά οἱ φιιοά ᾿πῇη 45 ροβϑοάθυ!ι ἀἰ νΠὰ5. Θουρευγα 

τοδίατογ. " μογιίπί, ἴηι, ον Ἀἰϊϊ φορέειν, οἰ [λα 
ἐγθδ, δὲ ογαπί ρϑοογα 6715 οὐ 65. Τει Π] 6ΓῸ δ ρί θη 

τα Πα; σαπιεῖὶ σία πεϊϊίϊα, ἡιςα ϑοιιπι φεπιροπία, 

αϑἰπὶ [επιΐπ στοβαῖος σιιπιροπίω, εἰ πιϊπι δι οΓίτιπ 

3 10}. 39. 13. -- 18 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΕΝ 992 5. ΒΑΒΙῚ ΜΑΟΝΙ- 

πατιϊειίηι γυϊγιῖς ]ιαϑιι. ΔυιάἸοὴ5. Τα ιιο δὰπὶ 116 Α ἸρΊτΣ 1811} δ ἴδῃ, {πὶ τη ἰαηΐα Ἔχ οο [θη ΘπηῖπΠ6- 

Βοπογιπὰ ὡὐπθ] 5 ἀϊνιπα γοοθ ἰαπαν}, Ἰην δ]. 

Ἰίνογο δχαγϑιῖ, οἵ ροβίμ!αν ἃ Ποπαΐμο οἱ δι: 41- 
τἰοηὶ 6115 ἐγάάογεὶ [δου] αίο5 : δὲ Θθ66 5ῈΒ 110 ἀϊνον- 

515 ἸΏ 0415. ΟΠΠΠΘΠῚ 6115 5. 5 Α ΠΕ ΠῚ γαδίαγο ἄσαγο- 

ἀἴταν, οὐ τὰπο 46 ργωάα. Ππιπποπίογιπι, πιοίο 46 
οι Βυιβίοπο οὐαπι, Ροϑὲ Προ (6 Ἱπιου ἔδοιοπο ππη- 
τα! πηι ]ουιιπι. Τρ56. ΘΗ] πὶ ΙΑ ΒΟ] 115. 4ι ΠαεῸ οποία 
ἀσοθαῖ, ἴρ56 οι Πα ΠΕ πιπὶ ἀοίογοθαι. Ν᾽ ο ἰάπηοῃ 
δΧ ἱπργον 50 ἰδ Πα πὶ ρΘΙ ΠΪΟἾΘ πὰ ἸΏ ΟΡ Θη5, Υἰ γι πὶ 

Πιάοὶ οι. Ῥοῖμε ΠΡάησοΓθ, γα] Δηϊπιῖτῃ {{ΠΠπ|5 [ἢ 
σγουρὰ ὈΙαβρ νοπιῖ ἀθο παγο, Νονθναὶ θηϊπὶ 40} 
πΙΒ1] 56 πε }1|556 ἴπ ἢ ὰπς πη ἀτιΠ|, ὙΘΓΙ ΠῚ ΠΘΟ 811- 

ἴογιο φυϊὰ ροϑβο. Δ4 αἰτίπαιπα ἀυΐδιη οἰμπὶ οἱ (6 ἢ- 

Ἰοῦατη. δὸ ἢ] ϊανιιπη Πιιη ]α 111 ΠῚ οϑὲ ΠΘ06., ΠΟΙ πηοΐᾶ 

διιηΐ ψΊβοογὰ 6115, οἵ [ἃ γΘ5Π ΠΙΘΠ ΠῚ ῬΓΟΡΤΙΔ ΠῚ 50 - 
αι, ἃς 5] σα ρ 15 οοπλᾶπι Τοϊο ΠΣ, οἱ ἴῃ Θὰ πὶ [ΘΓ ΤΡ 

ῬαΪνογοπι 5ρανϑιῖ. Νοο ἴά πιο, Προ [Ἀο]θη5. 1 γουθα 

Ῥ]ΑΘρ νοπαΐα: Πιθῃ5 6}1:5. ἱπῆοχα δβὶ ; βϑά ϑοῃ θσεϊπὶ 
δα Τ)εὶ [ατι465 θην Γβιι5, ΡγΟο  ἀθης ἴῃ ἴθγτᾶτη ἃ40- 
τανὶϊ, οἱ ἀϊχιῖ: ᾿Νιάις οαὶνὶ δ πιαϊγὶς πΐογο, 
γι πι5 δἔΐατα ὑαάο σιν ἰόγταπι. [)οπεῖτιις ἐδά τέ, 

Τοονιῖτιιις αὐδιμἶϊε: οἷομε ]Π)οπαῖπιο ρμἱαοτιῖῖ, ἰΐα 
ἤαοιιιηι ὁςῖς οἱα πόπῖθπὶ Π)οπιϊτιὶ ὃ Θποάϊοίμπι. Να- 

δον ΠΟΡῚ5 {000 58 ΠΟΙ 155: ΠῈ}5.ἀΟΟμππ θη πὶ Οβίο παι, 

αἰ σομΐγα ΟἸΠΠ65. Ππιοῖτι5. ΒΘ} } ἐὰν! ΘΟ 5. 1Π6Π5 

ποβίτα ἱποοποιιβϑᾶ ρου πα ποαΐ, Π6 δι σαὶ ΔΎΟ ΘΙ 5 

ἐπ γοῦθα Ὀ]ΑΘΡ ΘΠ ΘΓΕΙ ΠῚ ΡΆΙΠΙ15 : 566 αἱ 15 ὁ 
γΘΡΡῚ5 αἴαπηαν, 4] }ι15. οἵ ἴρ56 υ5115 οϑδὶ ἀἸοθη5 : ἐξ 
γιοπιοπ Ποπιϊπιὶ δεποάϊοίιην ἐπὶ διδοιία. 86 ἴπ-- 
5818 0}Π15 ἁἀ ν ουβαγ 5 οὐπὶ ἴοὶ (1 ΠῚΠ15 διιπη αἰ Ποίθηβ, 

ΒΪἘ1] ἴῃ δατα ἄσογο ΡΟΓἸ55οῖ, Θἵ ΟἿΠῚ ΓΕ Θ.1ΠῚ ΘΠ ἃ 
αἰνῖπα ροϊοπεῖα ἰδἀατὶ δι 55θὶ, αἱϊ δα ΠοΙμΪπαπι: 

ἘΡοἴϊθπι ρῥγὸ ρεῖΐθ, δἰ οπιτεῖα φιεθοιιπισιι ἰκαϑιιε- 

τὶι πόπιο, ργὸ απίπια ςια ἰαδὶξ: 56( ηιἴτῖ6 πια-- 

πιιπὶ {παπι, δὲ ἔατισο οσϑα 6715 δὲ σαγπες, εἰ υἱάθ 
ἀπ ἷπ βαοίοπε ἰδὲ δϑπιθάϊοαι. απο Τ)ομἴπιι5, 

Ῥυώβοῖτιβ. Οπημ απ ἔπ ατοσιιπι, ἐΡ 111 οἱ ΘΟΡΡι5 

ταπταπημηοο, ἀΠΙ ΠηΔ ΠῚ ἃυι ἴθ πὶ Οἰ5[ ἀπ γα ρΙς. 

ΤΊ: οασα ΤομηΪπιι5, ΠῚ πὶ γοϊιῃϊαι! ἀἴα 0} 1 

Ραγραῖ; 564 αἱ [Ἀπηλ} πὰ δύθατα ργΟ ΑΒ] ]ΠΠΟτ πὶ ο[- 
οἷαϊ, δἱ 6115 Το] γα μαῖα ἴῃ ἸΠΊΨΘΓΒΟ ΤΠ π1Π60 οἸαγοβοαῖ. 
5 ΤῸΠΟ ρδγοΙ551} 00 γα] που ῬΘ55ἸΠῚῸ ἃ ρ6 6 ᾿56116 
δα σαροϊς οἱ 1Ὰ}}0 τοδίαπη τι ἐδ ]θη. γα] ποῦ γὰ-- 

ἀογοῖ, οἱ βϑάθθαϊ ἴῃ βἴθιοονο οχίγα οἰ ν᾽ αΐθπ), ζαϊ 
Ῥάυϊο ἀπίο ἴῃ γοραὶὶ βοάοθαὶ 50] 10 : δὲ ἀθβριοἰοθαπὲ 

ΘᾺ ΠῚ ἈΠΙγΘΥΒῚ {16 ΠῚ ΡΡΙ ΠΊιῖΠὰ 5. 11 ποι μοθαηῖ. [511 

21. ΤΡ. ν. 

ΔῸΣ ΕΣ 

3 Ἰρϊᾷ. τσ. 

: 

5. 

ῖ . 5644. 

τοῦ 

Ἰναϊ, ΠΟ ἸΧΟΓ 6115 46 τηθγοθ 6 ΟροΓΙ5 51} Ἔα Β:θοῖ 
Αἰ πῃ 11Π|, 4ι1 Θ 181} 56 ΠῚΡῚ ΤΘΡ ΠῚ ΠῚ ΒῈ ΡΠ ΠΟΙ ΠῚ ΟἹ 

Ἰηΐογγα οοηᾶία δϑῖ, ἀἴσθπϑ : 4 7210 πρρτατην Ὁ ΔΙ ϑτεῖπὶ ἐἸὶ 

Τροπιῖΐτιο, δὲ πιογογθ. Αἴ 116 γὴν ΡἈΠοβορμίσιιβ, 
αἵ 1116 τοῖῦ!ι5. ρα θη Ε1:5 ΠΠΔΘ Ἰ5ἴογΟ γθρ]οἴιι5. ΒΡΓΟΥ 
8.0 ΤΘρ.Ϊ τ τα] 6 Θοη5Ή} πππὶ, ἀἸ θη : " Τ᾽ απιηιίαπι πα 

ὁα ἱποίριοπείδιις τιτιϊοτὶ ὅτις ἰοη μιιία 65 : δὲ ϑοπα 

ἐποορίτπιις δ πιάσαι [)οπεϊτιῖ, τπαῖα ποτὶ ἰοΐογα- 
ταῖς ὃ Ὑ Ίάο τοηϊαιοπαπιὶ ΡΟΠά 5, τι ραιοπεϊα πια- 

ΒΠΠ ΔΊ ΠΘ ΠῚ ΡΟ5515 ἀ ΠΟΚΟΟΙ. ΘῈ] 15 ογαΐ ᾿ῃ Ρο- 
τϑηΐα 518, ἈΡα πά8η5 ἴῃ αν 1115, ΠΟΡΙΟ5ι15. ἴῃ ΠΠΠ5 

οἱ ἀΠΙν Γβὶ5 ἢ15 ρυ  γαῖτιβ, πιἀπ|5 ἀρράγαῖ. ΔΙῸ5 Ἐπὶ πὶ 
ο5ζ δἰ ΒΕ] οἴαυιιπι αξ ἀα σογίαπηθη πιαὶ ργοσοάδηϊς. Νῖο- 

ΕΟ Ἔγσὸ οἱ ἴσο Ποατι5 σοΠγα ΔἸ ΒΟ πὶ ΟΠ ΡΓΟ58511- 
ΤΙΝ, ΟΠ ΠΟΙΪ5. ΓΟ τα 15 γοαξ φαοάαπι νθβϑιϊ πη θητο 

ὀχαξιιβ οδῖ ; 564 ἴῃ ἴα }ϊ σου πη 6 ΘΟΠ ΒΕΓ ΠΔ, ἢεος 
γα Θὰ πὶ σοπίγα ἀἸ Δ θΟ] πὶ ἃ ΘΙ γον ρ ΡΟ 1556: Ο, 
ἴηφαϊδ, ἀϊάθοῖς, ᾿ἀοῖγοο ἴῃ πιὸ ἴαπι ογ Ποὺ ἀ65τ- 
αἰεὶ, Ὁ ΡΘν πη ἴθ ροιοηια ἀγσιδῖαν ἢ Οὐ] ἴάπι- 
{πὶ γΟΓᾶΘῸ ΟἸΠΟΙῸΝ ΠΟΥ 5 ἀΡΞογθ ΡῈ ὃ α] ἃ φαΐ 
16 Ὡ18}} Ἰωβουιηῖ, ἀθνόγαγο 4 ωγὶ5 αἰ ἰθο 9 φυϊά 1η- 
ποσθηΐθβ ΠΟΟΟΓΘ [ἐϑιϊπα5 ΠΟῚ ΘΓ 65015 ΟἿ τη ἴο 1165 

515 ἃ ΤἌππι] 15 Ποὶ ρυοβίναιιι5. ἃς ὙἹοῖι5 5 ποη ΕΠ} 5υΐς- 
(Ἰοἴοθαὶ οὐπὶ ἀθ ἰαηΐα μα ΠΝ} Παῖς Δ Ππᾶπο πηθ ἐσα- 
δίαϊθπι ρΡ τσοι 65 Ὁ ΠῸΠ ΤΠ] 50 ΠΟΙ θαὶ οὐπὶ Π]105 

τπηθ05 ἃς ἢ]145 τη δὰξ 5}}}} 1ΠῸ ΠηΟΙηΘΏΪΟ ΠΘΟΔΓῸ5 9 [π- 

ΒΌΡΘΙ 5:5 Υ1551Π|15 ἀΟ] ΟῚ 015 ΘΟΓΡ βου τιπη ΠΙΘι πη δς- 

ΠΙχΊδιῖ, ἀξ ὁχ Ρα γο ἴῃ 6. ΘΑΓΉ ΠῚ ὙΘΓΙΏ ΠῚ σ᾽ Ὁ] 
ἐρυϊπαηι. Τὰ φυϊάδθιη οοπῖγα τη θγὰ ἔλα  ]Ἰα ἃσ-- 

θταδβιιβ 65. θ᾿] πὶ ἸΏ ΓΈΓ 6, 566 5. 1] ἀτο πὴ δηϊ πᾶς 
ΘΟΠΙΠΙΟΥ̓ΘΡῸ ΠῚ ΡΟ ΘΓ 5. [ΠΡ ΡΓΟΪ]5 ΥΘΠΟΠῚ5 ΘΟ θη, 
Πά6μη πηΘᾶΠῚ 4 ιιᾶ55ᾶγ6 ΘΟΠΔ [15 65 : 564] ΘσῸ ΘΟΠΠ 6 η8 
ἴῃ Ὥρο πηθ0, οἴταρπαῖαϑ {πὰ5 σΟΠίθγΆ τη Ὑἱγθ5. ΕΞ οὰπὶ 

5:5. 5.0 40]115, ἴπ τὰ]5. τη6 ἰΔ Π1615. ἸΓΓΘΕΤΟ ἰδπίδβιῖ, 

564 πιὸ ἃ}0 ΠῚ5 σι θὰ5. οὐραῖς Ποπηῖπα5. Τὰ Ποοὲ 
ἰοπΊρΟΓΑ 65 ταὶ τὶ ἸΠ δγα5. οὐιοἰα 15, 1056 [πῃ 56Π|ρὶ- 
ἴδΓΏΪ5 65 ΤΟΥ ΘΠ 15 5 ΡΡ 1ΟΙ15: οἱ Φα 6 πὶ 5] Π]οΓ-- 
ΤΆ 165. γ γπΊῈ5 46 ᾿πθὺ ργοσοήδηϊ σΟΓΡιιβοι]ο, ἔπ 4 
ἱππιπου ΤᾺ} 1115 ψουθι5 ἀογογαπι5. 65. ἴῃ σ6- 
Ἰιδηπα. Τὰν Ἰϊσοῖ πα] ΡΠ ]οαῖα Ἰηΐογαβ ἰθηίαπηθηία, 
ἘθῸ ποἢ πηυΐαθο τηθᾶπῃ ἸΠΠΟΟΘΠ Ιδπη : οἱ ΠἸςοὶ ΡΓ0]6-- 
οἴπα δχίγα ἀγθθπη, Ποιτη ΠΠΘ πὶ ΠΘΠΘἄ!σογθ ΠῚ 

ἀοβιῃᾶπι. 
δ. δεά οἱ Ταβιῖ 115 ΤΌΡΙ ἘχοπΊρ] πὶ 5ὶ 41}1-- 

Βθηΐοῦ ΘΟΠΒΙ οΓΟ5, ΤΠ ΧὶΠΊΔ ΠῚ ΟΣ 60 ΘΟΠΒΟΪΔἰΙΟΠΟΠῚ 

᾿πνβηῖοθβ. βία ἀθηῖ αι ᾿π τη πἰβ γα ΟΠ θι15 ρα θρο- 

ΑὝΤΗ: τ. 9: 
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Ε ΘΟΟΝΒΟΙΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΑΡΥΈΕΒΒΙΒ, 999 

ΤΠ δἀπιοάτιπι Οσοι ρα. 55ί πηι5 ἔα, ΕἸ οἱ αὶ οχ Α Προ σδίπηθ βαποίογιι πὶ ΟΠΊΠ ΠῚ ὙΠ πὶ αἰϊοηάαΐ» 
ΒΈΠΟΓΟ οἤ115 ἀοίαποι! [υΐδϑοπί,, 5οοιιηἄιιπι τοὶ ἐσ  ΟἢῚ5 
ποϑίγας τ ἔπι τΐ οοην οηἱ 5ορ 6! 6 θαϊ, δι φαΐ άθπ, αἰ 
[δγίαν, οοπβιιοίιο 18}15 Α5ΒΥΤΙΪ5. δὶ, τ ΠΙΟΓ 5 

τοῦτ ἀσπορθηΐ βορυ!τιγάιη; 56, φουιπι οδάανογα 
ῬΕΙΠ 5 ̓ πν ἴα, σιροιν δοίοπη ἴογγα Ἐχροπιηΐ, 56]- 
Ἰοθὶ αἱ ἃ νοβε 5. νοὶ ἀνίθι5 ἀσνογοημαν. Ηΐο ογρὸ 
ἄυπι φαρίΐγιι5 οὐαὶ ρΓ γί πηα πιο πιά πὸ Φυἀαρογιιπη 
δρυιὰ Αϑϑυτγίοβ ἀδρογοῖ, οἱ αὐ βερο!!οπάιιπι ἀοίμη -- 
οἴουαπη σου ρογα, αἱ αἰχὶ, δια ττη ἄαγοὶ : Ὁ πος 
ΟΡΟΓΟ ἰᾶπὶ το] ρίο50, ἴάπὶ ῥἷο, ῬγΟ  θ τιι5 αἰ φιια πάο 
ἃ τορ6 ΑΒΥτΊΟσιπι, ΠΟ ΠΏ ΪΠιι5 Τά πηοπ. οἰϊαιη ὁ0- 
Θα]ῖς Ορὰιδ υιδί᾿ατιπι, Ῥγοιΐ ροίογαῖ, σοπαθαΐι οχ-- 
Ρίεγο. Ουοάδπι ἀθηΐαιια ἰοηρογθ οἰπὶ ἴῃ Ῥρηΐο- 
(οβίος αἶα ἔδϑιϊσϑίπιο Ἔρι α5 51:0] ϊροῖο ρτὸ 50] οπηηὶ- 
ἰαῖο 5010 σγδιίογοα ργωραγαία [υ δδθηΐ., ΠῸΠ οβί 

ῬΑΒ55115 Οἱ ΒΟ5 51105 5015 5: ΠΏ 6.6." 7110 ἜΥΡῸ ἀεὶ Πἰϊιιηι: 
7 αὔτ, ἱπαυῖι, Μἰϊ, εἰ όσα εἰ ἡιίεπι ἱπνεπογὶς 
Ραιιρόγθπι θα ἤγαιγίθιι5 τιοςίγὶς, θιιπὶ ἕαπεθτι ἡ εὶ 

ἐἰϊπιθὲ οπιΐπιιπι, τὸ πιαπιποοὶ ποΡίδοιιπι: εἴ δος 6 

5 511πη60 ἴς, {]], ἀοποο γϑηΐαβ. Αἴ 1116 ἄστη τοὶ, τος 

Ρεγὶς φαοιπάδιῃ Πεθναυπ ποοάίιπι ἰάιιθο, οἱ ᾿γὸ- 
εοίαπι ἐπ ρα ]ΐοο. Οεΐ οοπείηιιο τορύθβδηβ, φιοά 
νἱἀοναῖ, Ἰνάἀϊοανὶς ραῖγι. ΠΠ|6 οὐιπὶ Ἰνδο ἀι ἰ55οῖ, πΠῸπ 
Θὰπὶ ράγαῖδε Θρα αν, ΠῸΠ δὰπὶ ἀἸοὶ [δϑεϊν [ὰ5, ΠΟ 
5] τοπὶ τηΐπῶρ ἔγγᾶηηΐ ἃ ῬΟΠῸ ΟρΘΓῸ ΓΕ Χογιηΐ : 
56 5υγρθηϑ {Π|6ο ρου σὴς δ ρῸὈ]Ἰολπὴ : ἀἴφιιο οαα- 
γῸΣ πυτηο, τ 5016 θαϊ, ΟΡοΥ Θη5, ΓΘΥΘΓΒΙ15 οὐ τοῦτ 
Ῥταπαϊαπὶ αιιοά τοἰ φιιογαὶ βιιπλῖῖ, ΠΟ οΓρῸ ἴδπὶ 
Ρία5., ἴαπι ΟρογΙθι5. ὈΟΠΪ5 ΟΥ̓ παῖιι5, δ] ΠΕ πλῖπα 

ἀϑρθοίιι σάτα ΟΟΌ]ΟΣιπι. ΕΠ 41} ῬΥΪ Παι1ΠῚ ΤΠ Ι5ΘΓῚ5 
οοηΐογοθαι βοϊαιίιπι, ἀ] ογιιπὶ ροβιπιοάτιπι πάρ 6- 
αὶ δυχί!ο. 864 Ποιηίπι5 δα Πα οἱ 6115. ραϊτθηιϊαπὶ 
φΟΠΙρΓΟ απ απ), ἰοπίατὶ δὐπὶ ἰ4] 116 γ΄ γ ες. Εν 116 
δοίθηβ πηᾶρὶβ 510] δάγογβα ργοίθϑβο 411ὯΠ| ρΓΌΒροΓᾶ, 
φυδηϊ πηϊ θυ ἀδάιο ἴῃ ἤποιη ραιοητίαπι ἰοηις, 14- 
αἶτοο ὀπὶ Ἀάριδοὶ Απροὶι5 οοἰ]αυάαι, εἰ ἀἰοῖῖ : 
ρὍρογα [)6ἱ γεν θίαγο οἱ σοπ Π ετὶ,]ιοτιον  ΠἝσιιπι 65. 

Νὰπι 4ᾶπ40 ογαθα5 ἴππ οἱ ϑδγια ΠΕΓῚΙ5 ἴα, 650 
Οθλαϊὶ πηοπιουΐαπὶ ΟΥα ΙΟἢἶ5 γοϑίγα π΄ ΘΟΠΒρΘοία 
οἰαγίται!5 Ποἷ : οἵ οἵμπὶ 50 ΡΟ] 165. ἴὰ} ΤΠΟΓΊΠ105 51Π|}}1-- 
ἴον οἵ υυΐα ΠοῚ οἰϊποίαἴιι5 65 ΘΈΤΟ, οἱ ἀογο! ἰη- 
4πόγο Ῥγαπά υππ {πι1π|, οἱ ἀΡ 1511 : ΠΗ 55115 5.1ΠῈ ἴθη- 
ἴατο ἴθ. Ελ ἰϊογαπι: " ἩΠδὶζ πιθ ])οπιῖπιιδ σΙ ΓΘ ἴδ, 
εἰ ϑάγγάπε παίγέπι (απι. Ἐϊ φυϊάοπὶ πὸ5 μωρὸ Ὀγο- 
Υἶτον αὐ ροἰιιπηιι5, Ἔχ] σαν πηιι5, δὲ 4115. δυίοπι αἰ- 

ΤΟ. 2. 2. εἴ 564. 

5 ΤΟΡ. 12. 1. εἴ 564. 

310.ν. 14. 

ἀ Ῥγου. 13.214. 

Ρ 

[«᾿ 

Ρ 

Ε 

ΠΟῊ Δ] 16 605 ηἶδὶ ἴῃ Ἰαθου θιι5 οἱ δά γογϑὶβ οἰδγιῖδδα 
Ρογϑρίοἷαϊ, 

0. Ηος [ἀπὶ, 4ιΐα ψουθογα ργοβιιηξ (ει 51 ρΟΓΙ 5 
Ῥ ΟΠ 51 Π1015}, ΘΟ ΠΡ ΟΠ τιπι δϑῖ: οἱ φιοά της ογρα 
ΠῸ5 ΑἸ νΊπιι5 ἅπιον ἀρποβοάῖαν, οὐπὶ αἰ νου βὶβ οσιιοῖα- 

{015 ἀο Ἰοπίιθη (5 οοη Ἰοἴπηιγ. 516 οηΐπὶ π05 88- 

Ἰοπιοὴ ἴῃ Ῥεον ον 5 ἱπσιραϊτ: 4 Ομ ραγοῖέ, Ἰπχυϊῖ, 
δασιεῖο, οὐϊι Κάζιπι σιίιππ : οἱ απίοπι εἰσι, ἀϊ-- 

ἐϊβεμίοι οοττίρὶι. Ἐνβο οὐπὶ πτῖα Τ)εὶ δου  ρίτηι 

ἴῃ ἁὐἰνευβῖβ, ΠῸη οὐϊιη. ἴππὸ ἴῃ πο5, 50 οπαγίίας 

ΘΟΙΩΡΙΌΡαῖαν, [460 ἀπ οι οαϑιϊραϊ, φαΐα ὅ ποη νὰ]ξ 
τη Γίο πὶ ρθοοαίο 5, 56 αἱ οοηγογίαιογ εἰ νἱναὶ, ΝΌη 

Π05 Αἰ στ δ6 γουθογαῖ, τἱ πο5 ἴῃ ἱπιογ ταπὶ τηϊεἰαΐ, 
564 υἱὸ Θσῃνογίαπαι δ(ἱ δι Πη, οἱ τ βου σου ἸαΠὶ Ἰρδῖτις 

Δα Ιρίσοὶ ροδβϑίπιιβ. [ρβιπὶ ἀοπίαιιο Τ)οπιΐπιιπὶ ΡΣ 
ΡΓΟΡ]νοϊδ ἢ ἁὐιάϊ Ἰοαοηίοπι, {αὶ αἷς τ δὲ ἀδγοίϊφιιο- 
τὶπὶ ἰθρεπι πιθαπι, εἴ τπαπάαία ππεα πον οἰἰσίο- 
αἰϊογίτιι : υἱδίίανο ἵτὶ υἷγρα ἱπὶφιίαξΐος δογιίπι, οἰ 

ἐπ υεγϑογίνιις ρεοοαία δογιίπι: τηϊσογιοογΐαπι 
αἰιΐοπι τπεάπι ποτὶ ἰἰδρεγϑαπι αὖ οἷς ; τιδιί εἰθοῖ-: 
Ρίαπι 605 ἱπ νογί[αί ππθα. Ἐνοηιιδηΐοι θη τη ΤΟΓΙΙΠῚ 
ΡΓΟΒρΟγ 45 ἀγγορβαηί απ βοπογαΐ, οἱ ρον Ἰοῃσαηίπηῖ- 
ἰάῖοπι ἴῃ 5 ρου θα πηθη5 ἰπ! τιν Ἠτιπιᾶπα. Ργορίογοα 
γ ΓΝ 1116 δηϊτηάσιιπὶ πηράϊοιι5 Π 615, οἰπὶ αἰ νογϑὶσ 
ἸΔησα ον θιι5. ν᾽ του ὡοτοίαγο Ποβίγαπὶ Ὑἱάογὶς 
Τηθῃἴ6 ΠῚ, ΠΟ Ο5ῖ, ΟἿ ΠῚ ΠΟ5 5ῈΓΘΓΡ Ια ἰαπηοι ἰπΏαγο- 
τἰῖ; γε] δὰ αἰγὶ ροπάτιπι Αἰ ἴθπα, ἀναγί εἴα την ΒῈ5 
"πάνου; νοὶ δά σοποίππαπάα5 ᾿Π51 4145 {ται θιι5, 
Ἰην] ἴα Ρογβιιαβογι; γ 6] οἴη ἀ 65 αἴ 8 ἢ ἾΠηι15 ΠΟσΙΟΓ 

ΟΡΡΓΌ55115, το  ρ οποπὶ οἱ ΠΟΘ] ΘΧοΥΪς : ΡΥ σουρογα- 
165. φαϑβι σα 0 Π65, ψο ει ρον 4υςάδπι πιϑ Ἰςαπηῖπα 
ΔΏΪΠΠΕ ΠῚ ὨΟΒΙΓΙΙΠῚ Οἰγαγ ἔοσιϊηαξ. Οἴιπὶ Θηΐ τη ροΓ- 
ταϊ ΕΠ ΠῸ5. αὐ σαρεϊγ!αϊα γαϑίαγὶ, ἀξ ΓΟΓ τ πο- 
5 ΓΑΓῊ ΠῚ 5115Ἐ 1 ΠΟΓῸ [Δ Οἴ Γ4Π}, ἅτ ᾿Πσϑηΐθπ γαϊοιιὶ- 

ΠΟΙῚ Ἰποπη τὰ ποβίγα μι σαγθ, γ6ὶ οὐ 5} 1106 ὲ ἴῃς πος 

τοπίατηθηία σϑπουὶς ΓΟ σα τὶ, 58] 1ἴθιη ΠΟ 15 ἀηϊ πα: 
ρον πέρα οὐρὶς ἱπίογγθ, ποῦ ἀἄδπηηα. [ἰὰ οηΪ τη ΡῈΓ 

Ἐαϊαπι ργορ  οίδπι 'ρ56 ἰοδίατιν: ΤΕ  ρτορίοτ ρεσοα- 

{ππὶ, ἴπάιῖς, πιοάϊοο οοτ τι σιανὶ διεπι, οἰ ρογοιιδςεὶ 
εἴπει, οἱ ἀνογιϊ [αοίεπι πιθαηὶ αν 60: οἰ σοπιίΓίς  αἰτις 

δεῖ, εἴ ἀαπιδιιανὶ! (τὶ εἰς, οἱ σοτιδοϊαίτι5 σιέηι διίπι, 
εἰ ξαπανὶ διίπι. Ἰ)δηΐ τις ΝΆ Πα5565 "ΠΠ6 Γὸχ οὐπὶ ἀθιιη-- 
ἀδητία ἂο 40} 10115 γι υ αν, οἵ βιροῦ δ ἀαίοιιπι ροριι- 
Ἰυπὴ ῬΓΪΠΟΙΡ6ΠῚ 56 ΘογποΡοῖ : ἰΠ5ῚΙΡΟ οἸαίτι5 γοοοϑϑὶξ ἃ 
Τοιηΐπο : ὅ Το ρ] απὶ φυοαια Ποἱ τορ] ον ἰ40]]5, ἂς 

5 ἘΖεοΝ. 38. 11. 

6 ῬεΑ]. 88. 31]. -“ 314. 

1Έ551. 51. 411. 18. 

5 Ἀορ. 31. 1. 5.44 



ηη,. ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΆΟΝΙ. 

Ῥ] αν  ΠΙΟΥ ΜΠ 5ΑΠΟΙΟΥ ΠῚ 5ΔΠ Βα ΠοπῚ {ἸΠ{ : 5οα οἱ Α ΔῈΧΊ] πη, 5: 1056 αἰ ἴῃ ῬρΆ]πηΟ, “4.4 ])οπιΐπιιηι 

ἘδδΑΙὰπι ΡΙΌΡ ΠΟΙ ἂ πὶ 5ογΓὰ ᾿ἰρηθα 5θοανἹ, οἱ τη} 18 
ΘΧϑθογα μα ορογὰ ροΡροίναν τ." Οαπὶ ἀυΐθηι ἃ} Α5- 

5115. ΟΑρίι5. [(ἶ5501 : ψίποῖτι5. σΟΠΙ ΘΠ 115. ἁἰατι6 

ΟΠαϑίτ5. ἔουτο, π΄ ΒΑΡ ]οΠίδμι ἀδάποιι5, νἹάθη5. 56 

ΟΡΡΙΓΟσδιπὶ ἈΠΡ ΙΕ 115, ἱπ ἃ] ΔΕ ΓΝ ἸΠῸ ΔΉ ΪΠη85 5ι185 

ΘΠΟΠΥΘ 5115 Οἰαπηαν ΐ 861 ΠΟΙ] Πτιπι, 4] 5] αξοπι 8 }]-- 

ΤΠΔΡ ΠῚ, ΠΟΙ ἸΠΟΡΙΘΠῚ (ἀο5ἀοΡαΐ : οἱ ΟΡ ρίυ 8. δα ὁΚκ 

ΤΠΙ ΠΕΪΟΟΡ ΠῚ ΠῚ ΔΠἾΠ)115.,. 1Π ΡΥ ΙΒ. Π1 πὶ ΘΟΠΒΕ τὸ - 
Θηθπι. ΝΊ 65. ΤΦΠΟΠΙΟΔῸ. οἰ Π] ΘΑ] ΔΙ 1ὰ5. Δ ΘΥΓΟΥ5 

γἱὰ ΘΟΡΓΟΧΙΓ : ΨΠ 65 404 οἱ οἀρεϊνηῖα5. νου φυοά- 
ἄδιη πηϑαἀϊοατπθηΐηη ΔΗ ἢ τη:5 ΓΟ ΘΙ ἢππη ΠΟ! {: οἱ 

58 Ππ||6 1} 5118Π|, 4 81 ΡΓΙτ5. ΡΘΙ’ ΘΙ ΠΟ Π ΘΠ ἀπ} ἰδουαΐ, 
ΤῊ 561}15. ΡοΟβιπηοά τι [Ποῖ ι5. ̓ην ϑηῖ. ἔθος. {τᾶ π-- 
ἴπτ ΘΘΠΟΙῚ ᾿τιπηᾶΠῸ ΡΓΟϑιιπί ἀἀπιπᾶὰ σαν ΠΆ]1ὰ. ὅ6οι- 

ΥἾ 15 ἃ 16 ΠῈ ΓΟΙΕΠΙΖΊΙΟ ῬΓΟΒρΟΥ [85 δέ6ρ6, αἱ αἰ χίΠη115, 
ΔΠΪ πη σΌΠοΡαΐ (6 ΡΠ ΘΠ 11}. 

5. Εἰ φυϊά ἀϊοαιῃ ἀδ ροοοαίογιθυ5" Πανὶ 1116 
Τιβίιι5, 411 δϑοιηάιιπι ον ΠοιμΪηὶ {1 6] οοίι5, (6 
410 1ρ56 Πομηῖηιι5 ἀἰχιῖ: πιγοτιὶ Πανὶ {ιιιπι 
76556., οἵτιέπι δθοιιπάμιηι ΘΟ πιθιιη.). ιὶ βαοῖι 

οπιτιθς οἰ πτιίαΐος πιθα5., οαϊ ΓΟΘῺΪ Ροϊοδ αἴθ), ἃ0 

ῬΡΟΡ ΘΙ ἃ ΘΟ ΠΟΟϑδοιαΐ ΘΓ ΓΔ ΠῚ : ΘΙ] 6550. [ἢ ΤΠ ΧῚ ΠΙᾺ 

ΡΠ ἀπι1ἃ, οἱ ἴῃ Βθοι αἴθ ἃ. αν {15 Πουι σοί, 

τη] [454 116 5101 ΠΑΓΓΌΠ65. Αια Πα πΐθ Ποιμ πο 510 1-- 

αἰδδοῖς φαΐ ρα. τπὶ ἃ} 60 {ν] ] το οἰοπρανοναῖ, 
πη ΠΠ ΠΟ ΠῚ 56. 6550 ῬαΓα θα. [ρ56 ἀθηΐ αι αἷϊ: " 7π 

τιθα αὐαπαάατίϊα πιονὰ ππονθθοτ' ἐπι «δἰ δγτιτίπ. Τὰ- 

τηθῃ ἰδῖθ ἃ] τιπὰ π}.] 16 ΡῈ σάρίιι5, ἴῃ τπ0 (6 Ἰοῖο ἄπο 

οΥ ΐηὰ ροΡροίγανγ τ. τἴδηὶ ΤΠ Πουμὴ [5.07 ν ̓ στι πὶ ἴη- 
τοὶ ΠΟσΘηΐΘ ΠῚ ΟΟΟ 11, οὐ 115 Δα] τορα ν ογαὶ ΘΟ π] σθπι. 8] 

ἀὐιίθπι πη ἀρ 1]. Π ἘΠ ΟΠ  θι15. ̓ Ρ ΓΟδϑιι5. ΓαἸδϑθῖ, ἴῃ ἴᾶπῃ 
ΒράθΠ 6 μοοοα ΠῚ ΤΏ] Π]Π16 ΠΟΙ 1556... Ρον 4ιιοα ηδι-- 

ἔνα στιὰ ΘΡΊῚΡΙΓ 15. ΒΆ ΠΟΥ] ραϊουθίαν, “{7π||6 ροδίψιδιη- 

« 6] Ἰοῖτι πὶ διυπιτ ἀσπον ΐ, οἱ βάποίο δρ εἶτα θυ  γαία πὶ 
86. 6856 ΡΟΙΒΘη511, δ] τϑοι ρου Π΄δπη θ᾿ ἸδΠπᾶτη σιὰ-- 

τἴᾶτη ΟΠ 5οογᾶἢ5 οἰαιηαθαὶ ἃ Π)οΙη τι: " ϑρίγίξιαπ, 

γϑοίπιηι ἱτπιπονα ἐπι υἱδοογὶ διιδ πιθὶϑ ς Θἵ γ6 ῥΓΟ] οἰ ας 

ηιθ α [αοἱθ {πα : δὲ ορίγίτισν 5 απιοίτεην ἔπειτ τι8 

αἰξονας α πιθ. (Δυιαθο ἀυΐοπι {1} 1] 0] Ὠ  ι15 πηαχ - 

116 65561 Θοῃἔδοιιιβ, εἴ ΘΟΠ ΓΟ Θϑ ΟΠ ι15. Ποβίϊαμ τὰ-- 

ἄϊᾳιο. οἰνουμπαιιι5, Φαϊ οἰ. 60 ΒΘΡΊ551 116 Ἃ1Π}] - 

Οδη 65, 4ΕΠ]ΘΘΟΟΓῸ ΘῈΠῚ ΠΟῚ 5᾽ ΠΘΡδηΐ; ὁχ ἰοῖο σουο 
Οἰαπιαϊγαὶ 84 Τ)ομλἸΠιμηι, ἃ {π|0 ΡΓΟΙΪΠι5 πηροίρα θαι 

τῷ, Ῥατν. 88. 41. 544- 

᾿ οι, 18. 22. 

ΘΎΡΡΑΙ 29. ἐν 

4. Ἄδρ. 11... ἅς. οἱ 11. 

5. Ῥ52]. δ0. 42. 18. 

6ῬΩ4]. 419. 4. 

Ἐς] 6. 8. 

}) 

ομπὶ ἐτἐνμϊανοῖ., οἴαπιανὶ, εἰ ὁπαιάϊνι! πιο. Ἐκ 
Πορα πὴ : 7 1πι εἶθ ἰτὶνιϊαιϊοπὶς πιθ ])θιεπι δα ητε-- 

οἰνὶς ηνατὶθτι5 τη δὶς πιο σοπίτα οἰιπι, οἷ τιοτὶ 5ιεπὶ 

ἀἰθεθρίπι5. ΝῸΠ 50{1|Π| ἀθ θ πὶ ἴῃ 15. Ροϑίίιι5, ἃ ἀ6- 

ἸΙΟΕ15 56 σΛΑΥΒΡ15 ΑΒΕ] ΠΟ θαι : γου πη θ ]8 1 Ἰη ἸΔῈ 
ἸΠΟΟΙΠΙΠΘΏΠ πὰ. ψΘἰτξ ΟΥἹΠΊΘἢ πὰ ΧῚ ΠῚ} Δ ΡΡΙΓΓαἰγὰ - 
τὰν. δῆ αι φαοάαπε [ΘΟ ΠΊΡΟΡΟ Οἵϊπη σ6η5 ΡὨΠ]Π]σ1Ἰπο- 

ταπὶ [61] οι ο 5 ογοὶ, οἱ Πὰν [ἃ οβϑοῖ [ἢ πη ΠΟ Π 6, 
ἀοβιἀογαν, οἱ ἀἰπὶ: :Ὁ Οἰεὶς ἀαθὶϊ ταϊλὶ ἀπιίαπι, τιῖ 

ὑὲϑαιη, 6 ἰαοῖι φαμὶ ὁ5ὲ ἐπὶ βοιίξειι ἵτπὶ ροτία9 
Οὐμηαιιο ἐγ65 ὙἹΓῚ ροίοη θ5 ἱπίον πιθάἸὰ οἀδῖγα ΡἈΪ- 
ΤΙδυϊ που ἢ ΘΙ ΘΠ 65, Δ]ΙΙ8 ΠῚ Οἱ 46. Θοάοπι ἰδοιὶ 
ῬΊΡογο (οι 155θηΐ, Γοργ ! οΠα 1: 56, οἱ ΠΟΙ 1} ὈΊΡΟΓο, 
566] ΠΠ|ρᾶνὴϊ απ Ποιηΐπο, οἱ ἀϊχὶὶ : 9 ῬΡΟρ 5 ὁδί 

τ ϊ, Πομαΐπο : ΠΟῊ [δοίαπι Ποο, τ 54 ΠΟ ΠΟΠῚ τὶ - 

ΤΟΓΕΠῚ ΒΟΡᾺΠῚ, 4] ΔΙ ΘΓ πὲ ἴῃ ΔΠΙ ΤΊ 115 5115, Ὀ1- 

Μάη. Εἰ ποῖ αἱε ὈΠΡογο. Οσηϑιἀογὰ ὀγρο, ἔραν, 4] Πσϑη- 
ἴδ, ἃ ΡΟΓΒΡΊο6 4046 1}}16 παιιίγα στ πὶ ρυΪ.5 1η Βα η- 

ἀαηιῖα ρον} 11, δὲ αι] 6 πὴ ροϑιμπηοά τιμη Πα} 1815 

Ἰηΐα}} ΡΒ] Οσορΐαμι, (πη πὶ δουυγιαῖο ἀορογοῖ, 
ΘΟΟΙ 65 ΨΊ ΓΙ ἸΏ ΠΟΧΊ ΠῚ, ᾿σ ΠΟΡΆ αἱ 6556 ροοοαίαπι. 

Τη Πμτ "Πα 16 γδγῸ 8}]ἴαπι 510] Οὐ! πῈ ῬΘΡ Του] ἃ ιι8 ΠῚ 
ΟΥΙΠΊΘἢ ΔΙ ΓΑ 115 δδὲ θΊθογθ. ΑΠΙ πη ἀν θυ ἢ 5 1ϑΊ 
Ῥεαῖι5 αν" φοα 510] ὉΠ 1 το πὶ οοη οροθαὶ Βιιπ]- 
11Ππ45, ἀἸοοθαΐ δα Το Ϊπιπι : "5 Οοσπονὶῖ, Π)οηεῖτιο, 

φιῖᾳ «ητϊας πιαάϊοῖα ἱπα, οἱ ἱπὶ ϑϑγιίαίθ ἐμὰ [ε-- 

πὶ ϊαδιϊ πῖθ. Τἴοτν 1η ΘΟ 6πὶ ρ8ά πιὸ ἴῃ Πα} Π αΐο 
5118 σιτία τοι 8 ]6 011,5}. Βοπαίτη τα ιῖ, ψμῖα Ἰπιππῖ- 

ἰϊαςιϊ πιο, τιὶ ἀἴδοαπι {ι5ιἰ{᾿παἰτοτιθς ἐμάς : οἱ ἴϊ6- 
σαχη, τἡψωχία 65ὲ 1])οπεῖτει5 [εἷς πεῖ ἰγὶδμίαιο στ 
δοΥάο, δὲ Πιιηιῖϊθς ορί γί οαἰναὐϊ!. απο δμΐπι 

ἴῃ {Ἀ}] 1] 1] Ἡ 015. ΡΟΒΙἴι15 Θϑῖ ΠΌΤηΟ, 505 }06 ΠΊΘΠΠΟΙ 

65 6], οἱ ])οι15 δδὲ [χῖα ΘΕ ΠῚ, 1Π10 δὲ ΓΟ Θσ οἱ", 
ΘΊΟ ΘΗ ΠῚ ἰθο ναὶ [ρ56 ΠΟ ΠΏ] ΠῚ15 ρ6 ῬΥΟΡΒοίΔΠ}:" δ ιε- 

ΡΟ ψιίοτη, ἃἰϊ, τϑητίθοοαπι, τισὶ διέρθιν Πιπιτιΐίοηι, 
δὲ πιατιϑιιθίϊ, δὲ ἰγϑηιθτιέθιπ, ϑϑῦϑα τπθα 9 Ὠῖ- 

ἤεἾ]6 δυΐοιη Ῥοίθυς 6556. (δια πη. μι Π}}}}5 στ] 
Φαϊοῖιβ, πἰδὶ [ἀϑΡὶς ΡΥ 5. οοηξδοίιι5. {γ ]]α{10-- 
ὨΙθιι5. 

8. Νοὴ ἴδ εϑο,, ἀἢ]θο  Ἰ5βι πιθ., ΘΟΓρΡΟΓ 5. ἀαπηηα 
ἙΟπ ΡΙδίθηϊ, 5041 φιϊάφι!α ΤλοΙηΪ ΠῈ15. πηΐβου τ, στὰς 

τα] ῃΐον 0. ὙἹΡΠ ΠΟ δα ον. Θ᾽ 16 ἀϊγουδὶ ΘΟΥΡΟΥῚ5 

Ἰησοῦ 65 ραν υϊηΐ, ροῖο Π6 ὑπ θθίτι" ΘΟ {ππ1 πὶ, 

82. Ἄδα. 28..15. 
910.ν. 11. 

ΟΡ ες, 4148. 18. 

ἂς 1014. γ᾿. 11. 

18 Ῥεῖ. 88. 19. 

13 Ἐξᾳὶ. 66. 2. 



ΠΕ ΘΟΟΝΘΟΙΜΑΤΙΟΝΊΙΣ ΙΝ ΑΡΥΕΠΒΙ5. 05 

ὯΘ ΔΏΪΠΊ15 {1}8 Τγαησαίαν, Π6 ὙΟΧ ἴπα οὐπηραΐ ἰπ Δ το α}}6 ΘΧΟΙ 5155 5ὶ δα ρίοπίον ῶο ἰο]ογάγου δ, οἱ 
γοῦνα Π] δ ρ]Ιομηΐα: ; 5041 ρΟΙλι5. 7) ΕΘ Ἰ55, πη {{}1π|5 
Ῥοαιὶ 0} Θχοπιρ] πὶ ἀηί6 Οοι1]}05 ἴπ05 ροπ6. ΤΙ οἶτο 
«ιυιοά δυά 51 ἤρϑυπι ἀϊοοπίθια : " δέοι 7)οιπῖπο ρμὶα- 
οεΐξ, ἴα βασίιιπι 65: : οἷξ ποπιοπὶ Τοπιϊπὶ 6 π6-- 

ἰϊοίιπι. Νονὶ οηΐπιὶ 4ιιοβἍΠ|, ΠΊΑΧΙΠΘ 605. 4] 
Ἰερτα πηδοι!α δ ϊ ΟΟΥΡΟΙῸ ἀϑροῦδὶ , ἴῃ ἰἀηίαπι 

ἀοθροιαιϊοποπι ρτῸ [ιὰο ᾿ἱορα γοπίγο, τ ρα οὶ 
86. ΟΠηΐηο «ἰσϑιἰ {05 6556. ἃ )οπιΐηο; 56 [ος 
Ῥαιίσαν 116 αὶ ποῦς οδὲ αἰ ν]ηῖ5 ΘΟ 1115. οὐ ἰ- 
ἰυ5.5.. διΐοπι ἴῃ ἰοσο Ἰ)οπηίηὶ (6 ποοίοηιιο 
τη  ἀγοίι"., δ᾽ δοῖγοὶ " 7)6ὶ 6556. ὑθγα χιάϊοία 

δὲ ,ιμδιϊβοαία ἱπ ϑοπιεοιΐρεα, εἰ αἰοείογανὶ- 
ἐϊα σιιρ τ ἀτίσιίπι οἱ Ἰαρίάοπι ργοὶίοδιιπι τα {{τιπι, 

οἱ αι οίογα 51 ρ 67 πιθὶ εἰ ζαν τιτπ ἢ ἸΔΥΠ Πϑ τη γ γα 
τη  Ἰσαμλΐπα υ]οθῦα το θὲ 5. 5ΟΙρογοι. Πϊοογοῖ 4το- 
46 εἰ ἴρδε, ᾽ έπιοῦ {ιὶ ἡαϊοίοτγιεπι {μοτιην ὦ 

ϑῳφοιῖο, ΤΠ οπιῖπθ, εἰ σοποοϊαίτι σιιηι. Τιλοοὶ ΘηΪ πὶ 
Ῥᾶγγο ἰθπΊρογῈ ἀϑρθιιτα. οἱ ἀπηᾶγιπι πο γι] ηιι5, 
σνάπᾶο ἀηΐηα τοπηθ ΠπΠΠῈ ϑοΠοιαὶ ἴῃ ΡΟΒίοΙ ΠῚ. 
Οὐοάς μιν, ἔνατον, Πα πΙ 4τιᾶτπη 510 ἴῃ ῬΑ] Π 65 ΘΟ ρονὰ 
Δ] ατνηττι" 50 ΠΠθι15., τὰ ΔΠΙ πῶ 50 γ465. μοι Πι π566- 
τλρϊ Ἰδηριιονο5. οηππά πίον, ΝΌΠΠΟ οἱ τη οι} 
οὐπα γΪητ15. ΟΡ ΟΡ ἐσ ΤΟΙ, [ΟΥΤῚ ΘΟΠΟΙΒΙΟΠ 6 ΠΙΟΠῚ- 

Ῥνὰ αἰ]αηΐαὶ, ἀιΐ δὶ πθοθθε6 {ον}, Οἰϊα πη ΡΟ Ἰσ15 
τα ϊηἸδίον απ Θχαγὶς,, οἱ ἀοίογεμπι ἰάθο Ἰηἴονε, τὶ ἀο- 
Ἰογοπὶ 4υοπὶ μά θυ} ΠΟΓ5 σΘΠΟΓΆΤ 6, ΘΧρΟ αὶ ἢ Νυιπη- 
αι14 οΥρὸ τηράϊοιπὶ ρει" οάλιιπη ἰλοο [ΓΘ οἾ556 ᾿ποιιδὰϑ: 
οὐ αἱ ᾿ος αοϊαϊ, πηιιπογὰ ἀπ οἱ ἄοπα [αν σ [115 05 Ὁ 

ΜΠ το τπαρὶϑ 1116 οα 6515 πιράϊοιιβ Πλοιι5 ραΐογπο αἵ- 
ἔδοῖιι οὐρὶς ουγᾶγο 4ιι05. ἴδοϊ τ, {1105 Θἰϊα ΠῈ ἃ ΠΙΟΡΙΟ 
ἶρ56 γϑέάοπιι. τ Ἰάθο ἴῃ ΘΟ ρον 6 ΠΟϑίτΟ ἰθιηρΟ γα ]65 
ἰηΐονι ο]αραθ.,. Ὁ ΔΠΙ ΠΑ ΠῚ ΠοΒίγΓα πὶ ἃ Ρ]ασ᾽5, τ 

ΤῊ ΘΠ ΘΌΠΟΙΔΏΪ οἴου Πάτη, ΠΒογοῖ, 

9. Νοϊὶ οὔρὸ τὰν θαγὶ,, [ταιον, 56 ΠΠΡΘπαὶ δῃΐτηο 
4υφουπάιιο ΠομἾΠιι5 ἱπτ μι] ον, διιδοῖρο. ΝῸΪΙ ργὰ- 

γἵτον ἴογτο αιιοα ἀθβθιιιθυ 5 ΡΟρΌ]ιπ οἰ νη ας. Οὐ 
οηΐπι ἴς ἧπιναὶ Βα ταν 6 οὐνπὶ τ} 18, ἀὺϊ αυϊά τὸ [- 

αἰϊ 5ἱ ἃ τὰν} }5 [που ]5 βοσγοσαῖι5 9 Τη ΠΟΟ ΘΠ] πὶ ΟΠΊηΪ- 
γ5 πιοάϊϑ5 ἰα βογαπάιμη οϑῖ, πὸ ἴῃ ἔπιΐαγο βέροι]ο οἷ- 
νἱϊαῖο Ποἱ ρυϊνοπηυν. Νάπα οἱ μὶ 4} Ἱπονδηῖι ἴῃ 
ΘΙ θιι5., οἱ 4 δ ι15 ΠλυΓΌΓΙιπι ἃτη 105. ἀρ] νυ] οη-- 
ἴατ'» δὶ βοθίδυθιῃ ΠΟ} })0 ΘΟΓΓΟΡΙΪ γ) σα πὶ ΠΟρ]ΟχογΙηΐ 
γἱϊαπι,, οἰν᾽ταὶἱ5 1Π1ι|5. ΟΟ ο5115.,. 4118 βαποίουιπι 
οπηηΐτπιν πηαῖο 65ῖ, ὈΥΪν ἀπίιιι" ΘΟΠΒΟΥΊΪΟ, Εἰ τὰ οἵιπὶ 
515 ἴῃ Ῥ]δϑ5 Ὧ0 ἀΦΟ] ον ]λι15 ΘΟΠϑε 115. οἱ 4}0 νὰ ἰπι- 

. 70}. 41. 31. 

Ῥ9, 418. 10. 11. 

3ὉἘς͵ 448. 52. 

4 Ῥο. 1418. 13. 

ΤΟΝ. 11. 

Ὁ 

οἱ ᾿υμα τον Τὴ60 ἴτὺ δοῦν ογ 5, οἰ γ᾽ 8115 ᾿ρδῖτι5. δῦ 

Ῥανδ δὶ σο]οηι5 οἰ οἱ ογῖβ. ΝΌἢ ΘηΪπὶ ῬΓῸ ΘΧϑθογᾶ- 

αἴοπο ἀπ πᾶ, 5641 ργορίοι φυα! ταΐοπι στ] η15., 
ἃ ῬΟΡΟΪῚ ΘΟΠ ΟΡ Ϊο τοοοϑδίδιϊ : θὺ «ιο σΘΠΟΡῚ5 6715 
ΤῊΟΥ]}115.. τ 4υ ἀαπὶ ἀϑδοιοιο γό πὶ, οποία 5110 

50 1041 ΡΟ ΠποΓΟ : ἀΠΙ πιᾶπι ὙΘΙῸ ΠΟῊ 50} ππὶ ποη Ρ0]- 
Τυΐτ; γϑγιμ. οἰϊαπὶ δὶ {πους ἱπππη πα, ραν ΠΠοαΐ, 

ὕπάς ρεῖο ποὴ ουπ[ιη4γ}15, Ομ ν 55! πιο : πὸ ἴυγθ6- 
{υ ΘΟΥ ἔπ} Π|, Π6 16 ἀΒρΟΓ [5 ΨΪΠοιιπὶ δ 465ρ6- 

ται οποια υἱῷ Γαταντ αἀάποαι, Νὸ γ 115 δία! άπῃ 1]-- 
Ἰάτι ΟΡ  ΠίοΠοη οορ [τα ΦΙΟΡΙ ΙΠ ἀΠ|.,. 41] 56 1ἴὰ 'π 
αἴ τοβυν ΘΟ ΟΠ 5. Δι ΓΑ ΠΕ ΤΟ ΓροΓο τ οἱ πσ 

{πὶ γαηᾶ, αιιάτη ἰΠ4 15 5Ὲ5ΡΊΟΙΟ ἔ Π)}Ὸ τ] ΠΕ], 4115- 
4115. 1Π|6 65. Ψυῦῖὶ ἰδίᾳ αἰ πη85., ΘΧ τη η 15. ΡΠ 10 

Ἰοαίου δ, ἀπ Δ] συ ἴῃ αἰ ν᾽ Π}5 ρα ἴΠ15. ΘΟ  ρίμ ΠῚ 65- 
56. Ἰορίϑιὶ ἢ 50 ἀρράγοὶ τὰ] μΐ πυπηιάπη 16 αἰ γῖπα- 
ΤΠ βου] ριαγάγιπα ν γθα ἰορ͵556  ΠΔΠῚ δὶ ἔμ} }π|5Π20- 

αὶ γεθι5 δια τππι Πα υ15505, ΠΕ ΖΙιάτη 16 ΠΠΟΓ 5 
ΡουΠἀϊα ἴην ἃδίϑδοῖ. Ὁ αιιαπίαπη. ΡΟ ΠΙ οἷ 6 ΠῚ ΔΗΪΠΊα» 
ἱπηρον εἶα σϑπογαὶ ' Ὁ 4118 ΠῚ 500 ν 1551 ΠῚῚΠῚ Ὑ] ΠῚ15 ΠΠΘ5 
ἱπουιιἀ τα ἀρχιε. ἢ 56( [άπη 4] [ν15 ρον Πα ς οορίια- 
τἰοη  ι15., Ροῖο,, ἔναιον, αὐ [πρ 185, οἱ φυΐα, πημ] |πῚ 701 

ΟΓΡᾺ5.., Φυπι Βου ρίθταβ ἰβηοῦα5., Ροῖο ἃ Ποιῃΐπο οἱ 
αἰθὲ αὐ θυιαὶ ἸΏ 6]]δσιιπι. ΟἸαπια δα Το ΠΪπιιπὶ, οἵ 
ἀἰεῖιο: 1124 πιϊ]ιὶ ἐπι οἰ! Ἰδοίτίπι, εἰ αἀἰδσαπιτπαπάα- 

ἰᾳ 1π|α : " οἱ ἄοε6 πιὸ ι5ιἰΠοαἰίοπες {ας : ψιῖα 

νδαίτις ἰιοπιο ἡτίθπι {τι Θγιιεἰϊογὶς, ])ομιῖπθ., οἱ εἶα 

ἰε66 ἔα «ἰοοιιογὶς διέτηι, με τι ρ 65 οἱ α εἰϊοντις τπα- 

1ἰς. 81 δυΐοπι ἀθ Ἰερο δὰ 16 ἀοοιιοτῦῖς Τ)οπιϊηιι5ν 
ἢμ}10 πιοᾶο το ρου ἢ ἀϊα Ῥγόσο}]α ρου αν 1. 

10. 51 ἐγρο οαρὶβ Ὁ 16 ᾿πδίγιιαι ΠΟ πη ΪΠιι5, δ υ]" 
Ρίμγαβ. Ἰηϑρίγαϊα5. ἃ ΠΟΙΏΉΪΠῸ ἀϑϑιάτιο ἰοσο, ν6] σοτία 
Ἰοροπτὶ ΠΡ πῖον ἀυι Γι πὴ ἀσοοιηπηοἃ, δ ἸΠᾶ σ ΠΑ ΠῚ 6Χ 
118 σοηβοϊαἰϊοποπι ἰηγ 6165, 4ιι ἰ6 ἃ 4] οΥἾθιι5 πὶ -' 
εἰροι. Νοη ρᾶγνα τηθ ]Ποατη πᾶ 511η|, ἔγαον ΟΠατ  551-- 
τη6, ΠΠΡγὶ5 Ἰηϑογία αἰ γ Π5 : γοΓ] σγαῖία,, δὶ τηυ 15 
Ῥθοοαιὶ5. ΟρΡΥΘδδι15 ΔΠΙΠΉΠ5. ἴπ|5 Ὡσγοίαϊ, Ἰορο 11- 
Ῥυῖπι Ῥϑαϊ που. οἱ 1θὶ ἸθΥΘΠἾ65 πιθἀ Ἰσα πη θη τ πὰ 

γυ]ποῦυπι που. ΠΊοῖτο ὦ Τλοπηΐπιπι,, 5 Εἶπο αϊ-- 

αὶ, Τροπιῖπθ, τηϊϑογογα πιθὶ; δάπά απίπιαηι 

πιθάπι 5 ια ρεοσανὶ {ἰϑὶ. ϑὶ ἀαϊοπι ΟΡ ἀοϑρογα-- 

εἰοπὶς. που θυπὶ ἀηΐπλ5 ἀι ᾽1ας ρα πίίογο : ἴρ56 ἰ6 
Τροπηΐμιιδ ΡῈ. ρτοροίαπι δὰ 56. ἴπνῖϊαϊ, ἀἴσθηβ, 
7 Οοηπνογιϊηιίτιὶ αεἰ πιὶθ, δὲ ὁ80 σοτινογίαγ αν: 

οἱ ἰζογαπι, ".Διωπια ποτὶ 65 τϑϑῖπια , αἰε τη φεϊ- 

5. Ῥμὰ]. 93. 12.133. 

6 ῬΑ], 40. 8. 

 Ζαοῖι. 1. ὃ. 

8. 7εῖεπι. 8. 22, 
6, 



900 ἌΡΡΕΝΟΌΙΧ ΟΡΕΒΌΣ 5. 

δὰ 
ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΑΘΝΙ, 

οἰις ἐπ Θαϊακα ἢ φιιατα τιοπὶ ἀδοθιαϊξ σαπῖέας [}- Α πϊαῖὶ Σ 8111 τυπιποδτῖβ Δα ΓΙ θυ παν ]ιι5αιιο, 4} οἴϊοσ - 

{ἰώ ροριεϊὶ πιοὶ ὃ Τίοτα πα ἴῃ Εν ΠΘΘ] 10 ἴρ56 ΤΟΙ Π15 

ἀϊοῖν," 1 πέϊο αὐ πὸ οπιπες ιιὶ ἰαὺογαις δἰ οπιο- 

γαϊὶ εσιϊς, οἰ Ἔβὸ τϑηπίθϑοονς [μοῖαπι νο5. 5ὶ 

ΨΘΙῸ ΠΙΘῚ5. ἴπα Ρ6Γ 5 Πρ ΓΌ] ΥὙἸτ στη ἸηΓαπηοϑοὶῖ, 

Ἰηγοηΐοβ ἴῃ Ῥγονο θ115 βεγιρίαπι, " 7)εῖι5 σμρεγὺὶς 

ταδὶ ςεϊι, μιιπεϊϊίδιις ἀπέετα αἰ σταίϊαπε,, αἱ ᾿οο 

4ιοζις. πιθἀἸοαπηΐμθ ΡΒ ᾽ Πλκι5. ΠΙΔ ἢ πΔ ΘΥΤἰΑΓ6 5ιι- 
ΡΥ Ρῖα:.,. δὲ. ᾿να πη ἘΠ αΐοπὶ ἀσδάππογθ. ἰθγιιτη. δὶ [8 
ἀνδυῖτα ἀτάον ἱπΠαπηπιαΐ, δινάϊ Α ροβίοϊ απι, 4 ον 

Ἰν] 15 ππουθὶ φυα! Πῖεπι οχροπαὶ, ἀἰοθηβ : " αάϊα 
οπιπῖϊιπι τπαίογιιπὶ δϑὲ Ῥδουπϊαγιπὶ ομρίαϊίας, 
γταιπ φιΐάαπι αρρεϊοπίος, παμίγαθανογισι α [- 

εἶδ. οἱ ἱπευμθγιιγῖ 56 ἀοίοτίϑιις πιιἰεῖς. Ταης τὰ 

]ν] 15. Γ σι τηὶ γα] ΠΟΓῚ5 ἀΘΠΟΒΟΘῺ5 ἘΔ 118 πὶ, Οἷα πα 
«ἃ Ποπηηιμι, ὁ Ποῖα ΠΟΥ πιϑιίπε ἔπ ἐδ σίἱπιοτιῖα 

μα, οἱ ποπ ἵπ ἀνατίἰαπι. Ν΄ δος ΘὨΪπι εϑὶ }}ὰ Ρ85- 

510 ΔΠΙΠῚ5 Οὐ] 115 ΠῸΠ ἴῃ ΠΡΓΙ5. αἰ γ 15 πιο ἰοατηθηΐα 

Ἰπυ θη ΐαβ: ΦΙΟΓΙΙΠ ΠῸΠῸ ἴδοογο ΠΙΘΠ ]ΟΠΟΠῚ, ἰθ Πρ 15 

ΒΟ ραιῖτατ. ΝΠ οἱ ᾿ρ56 5ἱ δὰ γϑψυϊγομάιπι ΔΕ 1- 

Ῥαοιὶβ 5ἰπά απ, δῖπο ἀμ διῖοηο ε}}ὰ, Ποο ἀοπαη- 

ἴο, ΤΈΡΘΓΙο5. 

11. 5. φιοπίαπι πὰπῸ ἴῃ ἰἰὰ6 ρᾶγίθ ἃΠΙΠΠΙΠῚ 
τὰν Ὡστοίαγο Ἰῃ 16] Π5Ὸ., οὐπῃ ἀἴοα5 ΒθΟ, 411 Οὐπὶ 

γ»ἶαρα Ιερτὰ 66 πασπο ὁχοοϑβουὶῖ, ἴΐὰ δὰ πὶ ἄδπιιο 
Ῥοβὲ που οὶ ΤΟΒΌ ΡΘΓῈ : ΔαΒοα α ̓σίταν ἀ Πρ ϑηίον, 
τὶ πὰπο ΠΟΤ ΠΟ ἃ ΠῚ 5 ΒΡ  ΟἸΟ ΠΟΙ ἃ ἴα ΡΟ5515 ἅΥοι- 
ἰοτθ. Ετρο δὶ [1 οδὲ υἱ ἀἸοῖβ, Φυϊοιη 6 ἴῃ 40 
βίαι ἀοἤιμοῖιβ [που τ, 1Π 60 1ἰδυ 1 Η δϑδοὶ ἤθοθβ56 

ΤΟΒΙ ΘΙ ς ὙΟΓΌΙ γαῖα, 411 ΟἿ ΠῚ ἀπῸ Θο]ο διιὶ 
Ρδΐο νοὶ τηᾶηι, γ6] δ] αιιο ἀοθ.ΠΠ4ἴο τπθιι ΓΟ ὃχ 
Ἰνὰο γἱΐα ἀδοοββουῖῖ, ἢἴὰ ΘἸ1ΠΔ ΓΟΒΠΓ ΘΓ Οροχίεγοῖ. 
ΝΟΪῚ,, ἔγαϊον., ΠΟΙΪ 516 ᾿πιρὶο ογοάογο: 56 δυάὶ ἴῃ 
4110 βίαξιι. ΠΟ. Ροδί ΨΘΟῈΓΓΘΟΙΠΟΠΟΠῚ ΠΟΙΏΪΠΙΙ5 6556 
Ρυϑαϊχουῖ. Οἱ ἀὐῖο πὰ ΠΠΟΓΙΙΟΡἸΠΪ ΓΟΒῸΓΓΘΟΙΙΟΠΘΠῚ » 
ὅθ0ἢ ΠΌΡ ἢ ΠΘΖ16 μι θΘητα,, 564. Θριηΐ βίοις Αησο- 

Ἰὶ ἴῃ οὩ 15. 81 ποὴς πιθιηϊ, 504 5ιιπὲ βίους Απρο- 

11: ἀπ 4ῃ6 πθὸ [ΠΡ πη ἰατὶ 4] του αἰ ἔσα σα θ᾽ ασοὶ οαγο; 
564 4 ἔπε. πιουία}!5.,. ᾿πά τ Ἰπητπου α ΠΓαΐθιη. 

Τιοπὶ ἀθ μος Ποπηΐαι5. ἃπαϊ φαΐ ἀϊοαῖ. 5 Ζίσιο, 
ἴπ αι, γε εὶ {εἰ σεθιιπὶ σενόσπο Ῥαιγὶς σειὶ, σοι 
5ο[. Μδηιβοβίιπν ἁυιΐθιπ ΠΟ 5 δϑῖ, 4ιοα [πο Γι πὴ 
Ρ᾽ΌΣΙμΪ ᾿ΠΠαΠΊ ΓΑ ΡΠ 1 τῖ5 σοη ἴδοι γα ποεῖ θι5., μας 

Ἰὰσθ ῬγΙνϑ βιη : ΠΙΔΧΊΠῚ6. Ο πὶ ὈΘαϊῚ ΜΙΑΡΙ  Γο5 

515. ὉΟΠ}15, ΘΟΓΟΠΔΠῚ [ἢ 02}}15 δά οθριϊ 5ἰπὲ. ΟὉ15 151 

ἴὰγ 511 ἴΔΠὶ ἱπηρὶτ|5, 181 5ΔΟΡΙ]Οσ τσ, Σ 605 [ἢ 60 

βίαια ἴθ πὸ ἀοἔιποι! βυμξ, αἰβνιηοι τοσαγσοτο 9 

ρος οἱ 1μᾶζαγιιβ 116 τπθπάϊοιβ, Ζαϊ ἰοΐο ΘΟΓΡΟΓΟ 

τ ρ οἴι5 Ἔγαϊ σου θα 5., ἀπο ἴογαϑβ αἰ γ}15 Ἰοεραξ., 

ἄς οἰ)ι5. πιδῆξα πηϊοᾶθ. ΟἸΡΙΕθαΐ τϊ 5118 Δ ΘΈΓΙΘΙῚ 

βϑιίατει: οἱ 1116 ἀἴναβ θΎ550 υ[ϑθατυγ οἵ Ραγραγα, 

εἴ ΘΟΥροΓο τ θυ βῖι5. δο ΡΠσιΐα ᾿θοα Πἀα ΒΡ αῖαγ. ἴῃ 

ΘρῸ 5, δὲ ἢἷς φυϊάθπι ἴϊα. 554. νἱ46 ροβὲ ρϑιλαλαπι 
4.4 }15 Γορθπεϊπα ἴῃ οἷς ἱπηπηθΐα!]ο ἔχοία οβῖ. ἴβὶθ 
41 5ρ!ομάτἀε ἀ 6] οἰ! γαῖα ἵπ Ἔρι 15, ροβὲ οχοῦβ- 
51 ὙΠ ογοἰαθατιν. π΄ Παπηηῖδ οἱ 116 αὶ 

ἔμογαι ἀ] σου θιι5. τ ρ! δῖι5. ἃ0 [ἌΠη6 ΘΟΠϑαπηρίιι5., ἴῃ 

ΑΡγαμ τ βίῖθιι5. σοηβο]αθαΐων, Ὑ 146 φηδηίαπι το-- 
4ιο πὶ [ ἈΖΑΓΊΙΝ ΤΊΘΕΙ ΡΓῸ ΘΟΓΡΟΓΙ5. ΟΓΙΟἸδιηθηΐο, 

οἱ ἴῃ Ζιθε5 ἀγάονιθιι5 ἀἶγο5 ἀδριαϊι5 δὲ Ῥγορίου 
Ρᾶννὶ ἰη ρου 5. [τθιΠΐατα. Οὐ] εἱ ργοξιθγυπι 1112 

βδσιπαῖα σᾶγη 659 ηϊά 111 σοπιυοσιπὶ ἀἰν ες 3 
Ερδερ ἴῃ ἰδπιῖ5 ἁγίου θιι5 ρΟβι 5. οδῖ, αξ σῸ Δ ΠῚ 

δήητις ἱπιροῖγαγα ΠΟ υδ] θυ ῖῖ. ὙἸάογαὶ παιπαιο 1.ὰ- 

Τάτατη ἴῃ ΑΡγΆμ βἰπιι {που πάανὶ,, οἱ εἰογανὲ νὸ - 

(611 5ιιᾶ πῃ, ἀἸοθη5: 7 αίεγ Α ὑγαίναπι,, ταΐϑογογα 

τπεὶ, δἔ πυῖίς Π,αξατιιπι, τιὶ ἐπί π σ 615 δ ἐΓΘΠΆΜΤΗ 

ἀϊριεὶ σμὶ ἐπ ἀφπίαπι,, τετίσεγεὶ ἐϊπϑιίαπι τπαθαπι, 

ψιῖα ογμοῖον ἐπ παο ἢαπιπια. Ἐμοδ φαθπι μαι! 
Δῃϊ6 5 ΡΟ Θ᾽ ἰπ5. ἀθβρίοιεθαϊ,, οἰ} 115. Θά ΓΠΟ5 ὙᾺ]ΠῸ- 
τὶθὺ5 ἰαθοαοϊας. Βογγοραϊῖ, πῆς ἃ 60. 5014} ρὰ- 

ἰγοοϊ ἢ πὴ ΟΡΡΓΘΒΒι5. ΟΓΙΟΙ ΔΕ 15. Ροβίμ!αϊ. δά 
4υϊ4 δα εἰπὶ γεβρομα ΑΡγδθαπι ἢ ὃ Δ δ, ἱπαιμς, 

τεσερίςιὶ ϑοπα ἱπὶ οἷΐα ἕμα.. σἰππιϊἐϊετ δὲ 7, αξαγεις 

τπαῖα : πιίπο ἀἰίδηι μῖς σοτιδοίαξατ'., ἔμ ΤῸ οστί- 

εἰατὶς. Πος 5οίππι 6 ἀθθι, ομαγιββίπαθ, βυδάογο 

4υοά ἴάεο δ ἰεπιριιβ ἢςδο 5115} Π 685 τη8]8, υἱ ἴῃ Ρ6Γ- 

Ροίαυμι π΄ ΑΘΡΓΑΒᾶ: 51 Πῖθι15 οΟ]] Εἴ ο ]5 : εἴ πο τἰῷ 

ΓΙ ΓΒΌΠῚ ὙἼΥΘΓΘ ἴα ἈΓΡΙ ΓΟΓῚΒ μοί τηογίθπι. 

12. Αὐάὶ διιίεπι 414 Βαδαιι5. {0} Ξρειαθαὶῖ, 
οὰπὶ ἴῃ ἰδηιὶ5 γἉ]ΠΕΡΙΡῚ15. δϑϑϑὲ σοπϑιϊΐπ5: 4 
παρα Ἰἀοίνοο ἰουπιοηία ΘΟΓΡΟΓ5 ῥα ΘΠ Ἰ5ϑῖππθ 

το] ογαθαὶ, φυΐα οοπβάεθαι ΤΠ ρϑιμπη οογΡὰ5 ἴῃ ἀϊε 

ΓΟΘΕΙΓΓΘΌ ΟΠ 5 ἴῃ 16} 1π|5 ΘΟηἤουτηαγὶ. ΠΘΠΊΖιι6 8115-- 
οὐ] τὰ φαϊὰ ἴῃ ᾿ρδὶβ γα που θα5 ἀϊοαὶ. 9, δοῖο, ᾿πηϊῖ, 

γιιοεὶ τϑθιαρίοτ᾽ πτειις οἷν, δὲ ἐπὶ πιονίςδίπιο (ἴα 

Τ ΣΙ ΓΤ ΘΟἔΜ Γαι 5ιίτπ, δὲ γιιγϑιίπι οἰγοιπιάανϑοτ ρεῖ- 
τδΠ θιι5 ἃς ροάἾθιι5 ἀπηρα ταις, 80 Τοῖο ΘΟΓρονὸ ἰὰ- Ε 6 πιθα,, δὲ ἐπ σαγτιθ πιθα υἱάονο Πεῖεπι, φιιθην 

τ Μαῖῆ. 41. 38. 

3. 7Δς. 4. 6. εἰ Ρτον. 8. 84, 

3... “ὅν ι. ὃ. 10: 

ΦῬὈ-:: 28.868 

5 ΜΆ, 33. 30. 

5. Μαῖ. 13. 18. 

11μις. 16. 234. 

810. ν. 235. 

9 70}. 19. 35. --“2τ. 



ὍΕ ΘΟΟΝΞΟΚΑΤΙΟΝΕ ΙΝ ΛΌΝΕΙΙΒΙΒ. 

τἱδιιγιι5 διπὶ 6560 ἵἴρ5ε, εἴ πὸπ αἰΐι5. Περοςίία 

ὁδὶ ἔφο 5ρὲ5 πιϑὰα ἐπ σἴπιε σπέο. ἴὰλ τὰ αιοήιο, 

ἔγαίθι", μιαθεῖο ἰδ ει. 5ροὰ οἱ ἰαΐοι Πάἀιοϊαπι, 
4ιιοά μο5515 ροϑβί ἐμππηου 8} 15 βρ οπθογοιη ἰπάπογο: 
οἱ ΟΠΠ65 ΘΟΥΡΟΥῚ5 οὕγιιοίδιιι5 ἔαοι!]ς ἂς ἰον του βιιδι τ 
ΠΟΐ5 : οἱ ποῃ 501ππ|ὶ ἰς ἀοίογοβ ροπα!ο5 ἴῃ. πα] ]Ὸ 
σοπ ΓΙ βία ιιπὶ, 5 ἰηϑιιροι ἀηΐπλο [αι ἰτἴαπὶ σοπο- 
γάθυηῖ. Οὐΐα 5ἱ ἀθ σουρονὶδ ἱπηπηυϊαϊίοπς ᾿ς 
{4ια αἰχίπιιδ, ρδισα διιηΐ, δροῖρο φαΐ οἱΐαιπ 

Ῥαυ]ι5. ΠΝ ϑοθιποϊ σδιιδα ἀρογιἰϑϑίτης ἀοοοαΐ, 
φυοσιῃηαδηποάιπι αι] 05. οἱ ἱπογοάυϊοβ ἀββουτοπο 
Ρ επί σδίπια ἀν. Πιοοθάηὶ αι απ οἰΐαπα ἴὰπὸ : 
. Ομοπιοάο γεσιιγαιιτε πιο πὶ ἢ φιο ἀμίθμι οοτ- 

Ρογε υδπίιεπῖ ὃ Οθιι5 ἴα γοθροηά!!: Ζησίρίοης, 

παῖς, ἐμ φιοά Ξςοπιῖπας, τιοτε υἱνί οαίι, πὶςὶ 

ῬΓγίας πιογίαίιν. 121 φιοά 5σοπιΐπας., τιοτὲ ΠΟΓρτις 
φιοά {μγιιπι ὁδὶ, σοπιῖπας, σϑἰ πάμπι στα- 
πιπι, με ρμῖα {γιτϊοὶ ἀκὶ αἰϊοι)ιι5 αἰίογίως. Π εις 
αἰίοπι εἰαὶ {ἰΠὶ δογριις ῥγοιι υοἰμῖς. Ηος οεὶ, 
φιοιηδαἀ πιοάτιπι ἴὰ σγάμαπὶ {ὙἸ1οἱ πιάτα 5ραΓδ 5 
ἴῃ ἴουγα, Ὠ]]ἀπὶ ἴῃ 56. υἱγὶ ἀἸαίθιὰ Πα θθῃ5., πιι}- 
Ἰὰπι ἀπηϊοίτπη : δὲ οὐπῃ ἴῃ ἴουγὰ {ΘΓ}: θυϊγοίαοίιη, 
ἄσπιιο ππα εἰ ρ] Ποαΐα πη τεβυγρὶς ἴῃ 5ρίοαβ, οἵ πο 
πιιάα σγάπα, 504 γι μι] Ομ γὶ ο} υ544 πὶ ΠΟΥ ρον 5 
(ΟἹ Ἰογασα ἁπηΐοῖι γοϑιϊτα : μοο δδὶ θπὶπὰ αυρα αἷϊ, 
εις ἐπὶπι εἰαὶ ἐἰϊ σογριις ῥτοιιῖ ὐτεἴ{. [τὰ οὨ πὶ 
ΘΟΡΓΕΡΕΠ 6 ΘογΡαι5 μοο, οἴτη πιιῃο {πιο} ἴῃ δἰ ηἰ- 
Βὺ5 ἴογγᾶΣ 5θρι] πη, γῈΓθ πὸ ὙἹν ἢ Πσαΐμ., Ὠἰδὶ 
γ Ι σα πα πη γ 10] 5οπιποῖαγ, Οὐαπάο δι πὶ 

πυζι Τ)δὶ ἰδιπρι5. ΓΟΒΙΙΓΓΘΟΙΙΟἢ 5. Δ ΙΥΌΠΟΓΙΣ, ΠΟῚ 
ΘΟΓΓΙΡΕΒΙ]6 οἱ βοιηϊπαίτιπη δϑὲ, 5οα ᾿ποογγιρι}}}}6 

οἱ ἱπιπιουίαϊα σοβισσοῖ. Τὰ παιηηιιο ἴῃ ροβίθυἸουσ 
Μὰ 5βοχυΐτογ: τδεηείσαίαγ, Ἰηα 1, ἐπὶ σογτερίϊοπ, 

διιγσοῖ ἐπ ἱποογτμρίϊοπε : σοπιϊπαίμ ἵπ σοπίιει- 

πιοῖϊα, σι Γ οἱ ἐπ οἰογία: βοπιϊπαίισ ἐπ ἰπι ἤγπιὶ- 
ἰαΐδ, διιγρεὶ ἐπ υἱγίμίθ : σοπιϊπαίμγ σοΥρι5 ἀτπιὶ- 
πιαῖδ, σιιγρεῖ σογρις ϑρίγί(αἴθ. ρος δοϊ, σογριι5 
δος φιοα πιῖης ΘΓ Πμλ115., οἷἵο ροδί πηουῦΐθηι σΟΥ Γι Πη- 
Ρ᾽ζαν, οὐ ἴῃ ρυϊνοάϊποπὶ Ὑδγιηίμτη γον τυ : α]1- 

«ιιοιίοβ δἰϊαπη ἀηΐο του 6 πὶ αΙ550} 110 : ἀΠ ΘΟ πᾶ Πὶ 
5ρί γἰτιι5 Ἔα Πα δῖ, ΠιοΠΙ ὈΓΌΓΙΙΠῚ ΘΠ ρα ΡῚΠ65 ἰΔηριος- 
τὰπὶ Ρυγοάϊης. ἀπιραπίιν. ΜΙᾺ] 5. σοηια πιο  ἰᾷ5 
Ριϊταν,, ἔπ πὴ τα 65 Ρ] ΕΓΙ ΠΊὰ5. διιδιϊποῖ,, Θβαγὶς, 5] τ 
αἰι, Ἰαϑδαῖιγ, ἀηχίαία, ἀϑρογιἰαίοπιὶ {γισΟγ 5. ρα] - 
τὰν: 561 06 ΘΟΓΡῚ5 ἀΠΙ πιά ]6 οσῖ, ἰο0 ὁδὶ πὶ πα» 
ΡῈ 4υλιη ἴῃ μα Υἱΐα σοηβίϑβίϊμηι5. πο δυΐθια 

ΤΟΒΌΓΡΙ , 5ρ᾿ ΓΙ 416 οϑῖ, αιΐα βάποίο ϑρίγιται γθογοα-- 

1, (ον. 15. 358. --- 38. 

ἈΠ0|4. ν. 42. --- 44. 

Ὁ}Ὀς 103. 30. 

997 

Δ τ. ϑ10 οηΐπὶ ἴῃ Ῥϑά]η0 5 ρα πὶ οσὶ, ᾿ Ἐπιϊεες 

ϑρίγίιιπε τἀπὶ, δὲ ογοανιγῖι, δὲ τοπονανὶς 

[αοἴοπι ἰογγ. ΜοΔο ἰογγθηιιπὶ οἰ Γουτη [Ογ  τ115 ΘοΥ- 

ΡῈ, ἴχης οαἰοδία. Ἰθἀιοιηιγ: 4αΐα βπΐ ΘΟΓρΡΟΓα 

οφἸοσιϊα, οἱ οουρογὰ ἰογγοϑίγία. ϑο αἰΐα τα] δϑιία πη 
Οἰαν 45, οἱ δ᾽ ἴα τευγοβίγίαπι, Το γοβίγ τὴ 4 Ἔπ 

Οἰαν ἴα5, ἰοπηρογα 5 δϑῖ οἱ οαάυοᾶ : ο:]οσι!ατὴ αὐΐοπὶ 

οἰαγιια5, βεηηρίιογπ οϑῖ : 4 ἴπης πηδη  βοβία ὲ - 
τ 7) ἐαυᾶπάο σου τι. 0 }}6 πος ἱπά πονῖς ἱποογγιριϊο- 
ΘΙ 7 οἱ τπουΐα!ο πος ἱπάαογὶῖ ἱπηπηογία Πταΐοπι. Νὸ- 
ΤΙ ἐγρὸ αὐ] αν, ΟΠ γι σϑίπιθ, ιιο ροσ55ὶ5. οα]οδῖα 

Β ΘΟΓΡῚ ἱπάπιογο. Νο ψο] 5 δυβϊγαγὶ χιοά Ἰοργα" πιὰ-- 
οα]α ἀὺϊ φααϊοοιπηαιιδ σΟΓροΥ 5 γα πὰ ἃ οἰαγίταῖς 
ΠΟῸ5 Οα]Ο5 11} ΠῈ 5Ο ραν : [1110 Ρ6Ὶ Δ Ὸ πιαρῚς ΓΟΡΠΙΙΠῚ 
ΤΟ] οσίθ ΔοῸ ΓΙ τὰ, αΣ τηθιμογαῖϊ 1 αχαγὶ ἂὸ θεαιὶ 

20} ἀοοοιηαν οχοπιρίο. ΕχΧοΙ αἰ πλι" γΟΓῸ ἃ τορπο, 

51 σἱτὰ ἴῃ ΠΟΡῚ5. οἵ ροοσαία ρεγιηδηβογίηϊ. Εχοῖιι- 

τοῦ ἀΠἸηΓ ἃ ΤΌΡΠΟ,, 5] οπηπίροϊθηίοιῃ Π) απ ογο , 
Πλ115 ἱπηροίδηΐοπη. Ἱπιροϊθηίοπι αὐίθῃ 1}}16 4ϑβογὶξϊ 

Τθοιιπι, 4111 56. Ἔχ ϑιϊτηδὶ ΠῸΠ ΡΌ556 ἃ) 60 ἰγδηβίου- 

τᾶ ΡΪ ἴπ Ὠ16] 115. Νυμη αι ΤΟΙ Ϊπιι5, 4υΐ ροίεϑι 

ἁτοίδοίαβ δὲ [ἢ ὨΙ ΜΙ] πὶ το αοίαθ ογῃ65 αἴαιιο οϑϑᾶ 
ΓΘ α ὙἰνΠοαγα οἱ γοϑιιβοίίαγο., ΘΟ ΓοΓο ἴῃ οἷα- 

ΓΙ ΐοτη δ] οδίοπη ποθὴ ροίοσὶ 9 ΝΟ]Ι,, ἔγαῖοῦ,, τόσο , 
ΠΟΪΪ 5ἷο οὐθάθγο, αὶ Ποιὰ ΟἸμ ΡΟ ΘΠ ΘΠ) 65556 ΠΟῚ 

ἀοποσος, οἱ ἴῃ Πᾶς ραγία αββϑθγὰβ ἱπιροίθηῖο πη. 

15. διά ογία ἴη46 ΔΠΙΠη115. ἰτπ5 δὰ ἀοβρογδιῖο- 

Πποπὶ δἀαιιοίτυν γἹΐα», 60 φιιοά το ἀϊοα5 (οἰ 556 ἴῃ 
ΤῸ 115 ς οἱ ρδοοδίουι" π οᾶϊισα ΒΝ 16 γα] ποεῖθιι5 γο-- 
5ΡΘΓιπη. Αἱ ἴῃ ᾿ς τηδσὶβ Ποῖ ἴῃ ἰ6 ἀπιογοπὶ ἀοθ65 
ΔΥΡΙΓαΓῚ , ΠΟη Οὐ: πῇ ; 4υα ἴῃ πος το βαοιϊο ἴᾶιη- 
4υδπι {ΠΠ πὶ γ ] Ὁ οππο παν, αἱ Ῥαγι ἴθ ΔΠΙ ΠΟ 

αἰψυθ ἱπτηδοι! αἴτια ἴῃ {αϊογο τοοϊρίαῖ. ϑ᾽6 ΘΩΪΠῚ 

} 5ογηρίιπι οδὶ : ἢ Ομκθηι αἰϊρίε Πλοπιΐπιις, σογτίρις: 
βαρεῖαι αἰιΐέπι οπιτιθπὶ {{λιπι χίθπι σεοὶρις, δὶ 

ΕΓΒῸ Ὑἱά ον 15 ρϑοσαίογοπι ἢλ}}1 ἀἰσροηα ἴα ρατὶ, παι} ἃ 

φρτϊ τ ἀἴπ 6 σουρΟΥῚ5 Ἰθογαγο, ΠῸ}}}5 ὀρρυίπαὶ ἀπ- 

ΒΌ5ΕΠ15, ἀρποσοθ 404 πὰπο Πομιΐπιι5., 60 αιοά 
τπα πὶ ἀ 6] 4 οΓΙῖ, γοοῖρογο πη γαῖ, Εἰ ργορίοι- 
οᾷ ΠΟΠ {{45 6} }8ῖγ, 4ιϊα δι βοῖρὶ ποη τηογοία, Τὸ 
δαΐοπι Ἰά6ο οἀδιϊραῖ, οἱ φἰογης ππογιϊ ποὺ ἱγαδαΐῖ. 

δῖ. οηΐπι αἱΐ βοαίιβ ᾿)ανὶά : “ ἀϑίΐρατις σαςιϊσανῖε 
πιὸ 1)οπιῖτιι5, οἱ πιογίϊ πιοπ ἰσακιαϊι πιὸ. Ναπι οἱ 

Φουιιδα οὶ οἰ ροοοαγοῖ ἴῃ ΠΟΠΙΪΠιπι., οἵ ργορΠο- 

ἰὰ5 4ιΐὶ ἢ σογγ ΘΠ πὶ δαπὶ μΐδϑὶ Γπούδηΐ., οσοῖ - 
αἴθε, ἰάθο οαπὶ ἴῃ ἀἰγοριίοηο οἱ οαριν]ταῖς ἰπ Βα- 
Ῥυ]οηίδιη ἰγαά 411, αὐ ρον οἀρεν αι15 [ριπὶ αὐ 56 

ν 

Ε 

Δ ον. 15. 58. 

5Ήδερν. 12. 0. 

ΘΡεα). 417. 18. 



098 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

Π]1ο5 5ῖιο5 σον οΓοὶ : ΠῸΠ ταὶ ραηΐτοι, 564 δα πιο- Δ στεσιῖ : ϑδΥϑογαςίϊ 608, οἱ ποἰιθγιτὶ ΡδΓΟΙ 6 ΡῈ 

Ἰΐονα οονερογοῖ. ΠΤ) η πο ροϑῖ βοριππασίηϊα ἃΠΠ05 δ 

ΡΥ ΙΒ. πὶ 605 ῬΑ Γαι ΓΘγΟΟΔΥ Τζ. Π1ὰ ΘΠΪΠῚ ΘΔΤῚ ΡΟ 
ϑΔσογάοίο5. ἴῃ " ΠΙΘΙ ΟΠ Ϊα. ὙΠ] ΒΟ ΓΙ ΟΟΥ 5 ΠΟΙ Πι15 Θ0Π-- 
δοίαταν : "  οφηϊηιγῖ, δασογοίο5, αεἰ ΟΡ 76 Γιι5α- 

ἴοι, εἰ οογιδοϊωπιίμιὶ Θατι: ψιΐα νδϊε 6 σαἰΐοθ 
ιρονὶς ]οηιῖηϊ, οἱ τϑοθρὶϊ ἃ ])οπεῖπο απιρίϊοῖα 
Ρεθοαία 5ια. Τοῖταν δὶ }ι5ῖτι5 65, βαθάονο [6 ο0η-- 

ψΘΗΙὉ ἴῃ Δ γον 5155 ὉΠ ΡΙΌΒΑΒΙΠοΙ 145. Οὐΐα 51] ροοσ 
οαϊοι 65, 51:Π2}}1{8 1 τα Αἰ ΠΟΙ 15. 65. σρατα!ανο, Ρρο- 
Ῥίονθα οπὶπι ᾿ἴὸ Δ Προ ῖ5, 1 ἃ ΒΟ 115. 16 ἍΠΠπὰ5 
Ῥοοοδίουι μη, οἱ [ἢ δέροι]ο [α{π|ΓῸ ΘΟΠ5Ο] ΔΙ ΙΟΠ 6 ΠῚ 1η - 

ψοηΐδ5. {Ππ Ίσαιιο Ῥγο ον σον 15. ΑΠΙοιο : 5 φαΐ 
ϑαογί Ποἴτιγν 1260, ϑρυγὶίιι5 οοπ γι διεϊαῖιις5. : ΘΟΡ 

οοπγζιιτην εἰ ἰμιιηυϊἰἰαίιιην Π}Π} 65 πιοτὶ εἰδερίοιε. 

ΝΔη) Ῥδοοδίου. Οἵμπὶ Θα51 15 αΐτι ἃ ΠΟΠΆΪΠΟ, δὶ ᾿ΥΙΟΓΟ5 
ΔοΙτι5. 51105 Θιῃθη αν ΠΟΙ ΟΡ ἢ, οἱ 1ῃ ἀΟΘρογα ΠΟ ΠΟ ΠῚ 

γᾶ πι σὰ πὶ ἃ πχ οὐ} : δὶ ἀἰχθυῖῖ, {ἀπὸ πὰ] πὶ Π}|ἃ 

ἐδ γθηΐα, 78 πὶ π|6 ΟὈΠΠ 115. ὁδί. ΠΟ ΠλΐΠι15, 1811} ΟΠΊΠ 5 

γα πηθὰ ἴῃ ρΡΟΥ ΠΟ Ππο Ῥοϑὶα οδῖ ; Π.]] πὶ ΓΘ Ί ΠΟ 
ΒΡΘΙῸ Ῥοϑὲ ΠΙΟΡΙΘΙΠ 5 δῖ 116 ΠΊΘῚ15 [ΔΟΙΟΙ Οαιιδα ΠΟΤῚ] - 

ὨΪ5. ΠῸΠ ἀοδϑροχίϑϑοῖ, ΠΟ ΠΊ6 [4 }1|0ι15 ρΌ9η15. ΘΟηΠ]- 

ΘοΓοῖ : ἰδίθ [4115 ἰρδ6 5101 οαιιδα ΠΊΟΡΕΪ5 ΘἐΠ οἰ ταν : 
ὉΠΕῸ 86 (ἀβρογδι!οη]5 β]Δ 10 ρου πιῖξ, ἀθαιι6 ΘΟΥ ΠῚ 
56. ΠΙΙΠΙΘΙῸ 6556. ΠΟηδΙρηαΐ., 4105 ὈΓΟΡΠοἰα ἀοπιη- 
αἰαῖ, οαπὶ ἀἸοἷϊ, 4 δἰ αροϊακιὶ ὁος5, δὲ τιον ἀοἶιτιο- 

τ] ηιῸ Ἐπαϊαὰ. 

5 Ἔατ, 20. δ ν 

ΞῬβα]. 50. 418. 19. 

Ο 

εἰϊοοϊριππαηι. δ6α ἀπ, ἔναιον", ἃ ἴᾺ}1} ΘΟΠΒΟΓΕΪΟ ΟΠΊηΪ- 
γ5 πιο 15 ΤΌΡῸ 460] 1πᾶ, οἱ Αἰ ν᾽ παι [π4]Ἰοὐτιπὶ σᾶς 

τη 16} οἵ ἀπ] εν διβοῖρο. ΠΙοῖτο οἱ 1ρ56, " ]μάϊοῖα 
Τ)οπεϊνιὶ «ἰμιϊοίοτ α δ Ρ 6 πιοῖ εἰ ξανιιπι. Νάτα εἰ 

δὶ ἈΠΙΔΤα ΟΔϑ σα 10. ν] θαι" Δ ἰοπΊριι5., ἀμ} 065 

{πο 15. ἴῃ ΡΟΒΙΘΡῚΠῚ σοπεραῖ, Ἰδίᾳ ἴθ Θαβι!ρΆ 110 ἃ 
ὙἱΠΠ5. γονοοαΐ, οἱ δά νἱγίαϊοα ᾿πϑίϊραϊ. Ῥὸρ πᾶπο 

ΠΑΒΕ ΡΠ ΟΠΟΠῚ ΠΟΥ. ΟΧΡΟΙΠ τ. , οἱ γἱτὰ δον, 
(Οὐἀδιϊρατο ἰδία οανοὶ ροπδ Γαλγὸρ τυ Ἰ501|ὰ ς οἱ }α- 

ΟΠ ΠΕ Πά 6 πὶ ΔΟΖα ΟΣ του Πᾶπι. (αδι σ 110. δία 5ι1- 
Ῥο άπ. τορι παϊτ, δὲ ᾿μι τ] ἀΐοιι ἴῃς 4τπιὰ τ 1 6- 
5011 ΠοΙηΐηι5, σϑποιαῖ, Π1οἸο οἱ ἰὰ : ἡ Βοπιῖίηι τηῖ- 

μὶ φιια Πιι Πασεὶ πιὸ, μἱ αϊδοαηι χει οαίῖο- 
γιὸ 5 {π5. Οὐΐα 51 ΠΡΟΗΠ ἀπῖπιο πῶς ἃ π|6 αἸοία 

ῬΟΙΌΘΡΟυΪ5., οἱ ἰπ Π)οὶ ἸαυάΠθιι5 ἀὐΖιιθ 1π σι Ρα ἸΑυ πὶ 
ΔΟΙΙΟΠΟ ΡΟΙΙΏΔΉ5ΟΙ15, Οἱ ΡΟΙ 51 Πρ. 5. ΠΟΓὰ5. ΤΠ) θιΠὶ 
Ῥοπ ἀἸχουὶβ, βοηῖ105. 16 ἴῃ 5ρί γα οὐπὶ ΠΟΠΙΪΠΟ. 

(ὐϊ ΘΠΪ ΠῚ 5ΟΠΊΡΘΙ ΠΠΟΠΙΟΙ δϑδί [οἱ ΒΕ ΠΊΡΟΓ ΘΓ  ΟἸΙΠῚ 

60. ἴρ56 Ζιοχιο ἀ0]0γ68 ἰυ] ΘΟΡΡΟΙῚΒ ΤΑ ΠΡ ΆΒΙ : ἸρΡ56 
δα το] ον τ} ΔῊ ΠΉΛΠῚ ἔτ ΘΟΥΓΓΟΒΟΓΑΒΙ : οἱ 11- 
ΘοΣ ΘΟΡΡΟΙ ΤΌΡΙοπ5. ὙἹ θαυ 5. ὉΪΘΟΡ 115, ΠΊΘΗΓΘΠῚ 

᾿πιν  ἤδθοι5. ΒΔ ΠΑΠῚ οἱ ᾿ΠοΟ] ΠΙθιη ΡΟΒΒι ἀθὈ 15 ; ἃ }11- 

γαηπία ΤοΙαΪπῸ ποδιτο {οδιι Ο]ινἰϑίο., 4] ὙἹΨῚΣ οἱ 
ΤΌΡηαὶ [ῃ 5ῳ οι] ϑθο ΟΥτιπι. ΑΠηοη. 

4. 7Ζεγεπι. ὅ. 8. 

ΞΡ ΒΑΙ. 1851: 

ΦΡΞΑΙ͂; 11.8.71: 
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---τΞπΞ- τ το ὁ ὃΘἕΉΒᾷὃΛ|όφ ᾳΟᾳ:ᾳςᾳΓἨΓ΄--.:Ἥ᾽εοοοοοο 

ΕΥΌΌΒΘΌΕΜ 5. ΡΑΤΗΙ5 ΒΑΘ5111] 

ΒΛΙΕΌΤΑΒΕ ΕΤ ΕΒΟΌΒΘΙΤΌΜ ΟΡυ5 

ΠΕ ΓΠΑΌΡΕ ΒΟΠΙΤΛΒΙῈ ΥἹ1}. 

ν᾽ ΙΝΟΕΈΕΤΟ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΕ. 

ΤΊΡεὶ ἄς 5ἰπρυ!αγὶς Υἱταν πον εἶ Ῥάιιθα ΡΟ ίτ- Α αἰ νγίηα Ἰαυ 15 ἀπΐμηὰ ργογοοαίιν,, ἀἰθθης : " Πίγιι- 
ϑεγο, οἱ αιυϊά 46 τ π|α: Υἱΐα ο] πιῖπο 5θπεαπη, ἰδὰ- 
εἰδῃάο ροι{τπι5. φιιᾶπι αἰδρυίαπάο θγου ον ΤΠ ΠππᾶΓΘ, 
ϑο! τανία παιηχυο Ὑἱτα οα  65ι15. ἀοοιν Πα 5 ο]α οί, 

ἃς ἀἰνίπανιπι αὐίϊιπι αἰ οΙ Ρ] ηὰ. ΠΠ|1Ὸ Τλοιιξ οδι 10- 
ταπι φυοα ἀἸοἰτατ, υἷα υὰ ἰοπά ταν, ἰοίυιπι ΡΟΣ 4υοά 
δα ϑυτηπηῶ Ὑογ ἰδ }5 ΠΟΙ Εᾶ πὶ ρογ θη υ. ΕΤΟΠΙΙ5 
ΠΟΠΊΡΟ 6δὲ ραγαάἰδιι5 46] οἰαγιπι, ΕΒ ὶ ταπηαπαπι γος 
ἀοϊοηιίιπι σρθοῖο5. Ρ᾽ στηθπίογιιπι, γ6] σι] π|65 ἤο- 
1Ὸ5 ΔιΌΠΙίι ἢ, 510 ἔγασγαηιία ϑρίγαηι. οἀονατποπία 
γἰγιατιπι. ΠΟ οἰ φυ! ἄθπ σοϑὰρ Οἰπαγ [115 ᾿σπ60. .11- 

Ῥὸογο Παπηπιοϑοιηΐ : [0ὲ ΠΠ14 σα ϑε Πα 115 ηἶνοο οδπάοτο 

φαποβοιηΐ, οαπὶ ΦΌθιι5 οἰΐαπι Ἰμαπλ ΠΑ 15 γ]ο]α, 
ἄτιπι ἱπιῖδ οοπίοηία; 5ιηΐ, Ἠ.}}15. Παμῖρυς, ᾿πηρο]]π- 
τὰν, ΤΌΪ ταγστθα μογίροι: ππογ Ποαι!οη 5 ἤθη 80-- 

Ἰὰπι οἀγηΐβ, 564, φυοά α᾽ουίοβίιβ οϑῖ, Ῥτορσῖα: γο- 
Ἰυπίαιϊ5 οχαπᾶαϊ, οἱ {{π|5 ἀϑϑι πα: ογδ ]Οἢ 5 Ἰπάοοὶς- 

ποηίοι οπιαπαΐ, οἱ ἴστι ΑἸ ΠΪ ΔΙΠΟΥ]5 δυιαν (ον ἂγ- 

ἄοι. Ἐπ σὰν φύσα 5ἰηροία ΘΟΠΙΙΠΘΠΙΟΙΌΠΙ 5, Φυαῃ- 
ἀοφυίάοπι οὐπηΐα 111 αἰ γευβᾶγιιπι Υἰγιυζιπαι βογπιὶ- 

πὰ, ἀἰγουβὶβ ὑθηιδῖα. ΘΟ ογ ]ι}5 Τα Πα πίῖιν, εἰ ρεῦ- 

Ροίχι: Ὑἱν ἀτα115 ρταῖα Ἰποοπιραγα θ]Π]Έον γογπάηι. 
Ὁ ογομηι5 58 Ποία τι πὶ ΠΟ ΠῚ ἀεἸεοίαιῖο, οἱ ΠΤ 
δυιδίιδβ ἱποχ μδυβία ἀυ]οοάο ' Τιι ΤοαμλΪηιιΣ ἵΠ Ομια]- 
ἀαϊουβ., υἱοὶ βαποῖ! ρυιοτὶ [ον θηι5 Ἰποοηα ΥἶΡο5 
ογαιϊοηΐθε5 τοργϊπιιηὶ, οἱ ἁγάογο {οἱ ογορ ἰαπείιπ 

εἶγοα 568 Παπηπιάγιιπὶ σ΄ Οθ05 Θχϑι!ησιιαηΐ τα] 501} 1-- 

σοΐ δ᾽ ΠΟΧῚΙ5 απ Πΐι1., οἱ ΔΥΟΥΌΠῚ πιο θ᾽ ἃ ΠΟη 56ῆ- 

αἰαηῖ, 44 οἱ μοοοαία 50  Υτιηΐι}", οἱ ἀὰ Πγ τη Π τα 

ΕΡκα], 115. 10. 11. 

Β 

σ 

Ῥίϑδιὶ υἱποιῖα πιεα, εἰδὶ δαογίβοανο ποσίϊαπι ἰαιι- 
εἰς. Τὰ [Ὀτπαχ,, δὶ ΒΌΡΟΓΩΙ ΓΟρΙ5 γᾶβὰ [ὈΓΙΊΔη -- 
ἴὰγ, δὲ δ βδγροίτιιπη ΠἰΟΓοπῚ τπά]]6Ὸ Ρωηϊ θη 
ῬΘΓΟιισδᾶ ἃς Πϊπ|ὰ 54] Π{δγα σογγθοιοηΐδ ογάσα Ρεῖ- 
ΥΘΏΪαηΐ : ἴῃ 4114 ΠΙμηΐΓιιπὶ (ἰ55ο ειϊα» ΔὨΪΠηα» ΤαΡῖρο 
ΘΟΠΒΙΙΠΙ Γ΄, Εἰ 508 θ 105 ῬΘΟσΔΙΟΙΊΙΠῚΙ δ 5οου α: ἄερο- 
ὨιιηΐαΓ, γαδα βἰφυϊάοπι Πρι]} ργοθαὶ ἴογπαχ,, εἰ 
Ἰιοπαΐπ65 [πιδῖο5 ἰοηζαιῖο {γΙ Βι]αιοη5. Ὁ το] ]α περο-- 
τἰαϊογιιπι οα]οβίϊιπ ἀροίμθοα ἱ ἰπ 44 γἱἀο] σοὶ 1]- 
ἸΔΓΙΙΏΙ ΠΠΘΓΟΪ ΠΠῚ ΕΠ Πα τοοΟΠά τα, {φαΐ θι15 ἰογγα» 
ὙΙ ΟΠ πὰ Ροϑϑοϑϑῖο σοιμηράγαίιν. ἘΦ φΟΠΏΙΠοΓ. 
οἴπιπι, ΒΡ ὶ ΤΟΓΓΘ 5. ος]οσιϊα, ἰγδῃβί ον 5 ΤῊ ΔΏΓΙΓ 
φίογηδ. ΕἝ]]ο65, ἱπαιάτη, ὨΙΠἾ πα, ΒῚ γοπα]ῖς τοίου- 
πᾶ ΨΊα ριὉΡΟΠ τα; δ 4 πη ΕἸ Θη4π|, οἰϊάτηϑὶ οϑῖ 
ΠΩ ΠΪ πη πὶ 4] 4., ΞΟ] απ 5ιιΠΠΠοἷς αιιοα Πα θοίιν - αὶ 
γονὴ ΑΙ ΙΟΕἿΟ σαν ηἶδ Θπης σα] οσίο σοην ν μη » οἱ 
οχίβιια ἸΔΟΥΎΤΊα: Υἶβιιπὶ οαρ τηὶ 56 ΠΡ ἰογπιτη. Ῥὺς- 
565510 ἰογγοπα αἰ5 γα τι, οἱ αὐ Πα [ατῖς ὠΟἴογ Πα» 
Ραιγ  πποηϊα πὶ μουν θηϊα. Ὁ ΠΉ11ἃ δρ᾿ ΥΠ08]15. οχοι- 
Οἷα παῖ 1} 15 οἰ οἷπα, ἴπ αιια σον Πυπιαπα αηϊμηα 
Οὐθαιου 5 51}} ᾿πηᾶϑ ΠΟΠῚ ἴπ 56 γοβίδιιγαϊ, οἱ αὰ βιᾳ: 
τοῦ τε οὶ σης ραν  ἰδἴοπι : Ὁ] ὶ σθηβιις θ᾿ α οὶ δὰ ς}}- 
«Πα  οππ 5ιι οι πη  Πἶ5 το οιηΐ, οἵ ΡΓῸ υἱκίαϊα παια- 
γᾷ 5, που ἰα115 ὩχΥ πιὰ ΤΟρΟΥΠΓ, Τὰ ας αἱ [6 π|]ς 
γΥἱἀθαπίι ογὰ ρΑ]] πιὰ, οἱ πιοης αἰν πα» δναιῖς οἷς 
Ρἰπριοάϊηο κβαρίηαία. Τα ἀο5 αἱ Ἰοπιο πλυπάο εὐνάς 
Του πὶ σοηβρί οἷαί », 4 55. ὀρ νο]υΐα5 τοπορ εὶς 
Ἰλοιιπὶ οἱ 56 ρϑινη Ῥυΐπ5. Ἰρπουάθαι, Ταν Πογκίποπι 
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81 σα σπι ἔιοῖ5 γοάϊτο ρΡἸ ΠΟΙ ρ πὶ, οἱ ἦς ΘΧ5}}}} ἀ6- 

Ἰοοιίοπο δα ἀμ αι αἰ σΏΠ411|5 γον οοα5 ΘΟ 5: {Π ἸΠ 0 |. 
Τιι [λοϊβ τὶ ΠΟΠΙΟ [ἢ ΠΠΘΠ115 ἅΓῸ 6 ΘΟΠΒ.ΓᾺ 15, ΘΙ ἢ - 

οἴᾶ 51} 560. ν᾽ θαι τουροὸπα ἀπο, βοπηθι  ρϑιμη 

4Ποη 116 ἴπ ᾿ρδᾶ τευ πὰ ἰδ η τ ππ ργοβρί οἷαι ἄθοιν- 
510η6 ΤΓΆΠ5 16. Ὁ οοἰ]α βάστα πλ 1} 11:8 (ΠΟ ἢ ΔΘ. ΠῚ, 

ῬΓΟΟΙΠΟἴα15. {ὙΠ 0] ]ὰ ΠΟΥ ]5 ΘΧΘΓΟΙΤι15..) οαδίγαπη οἷ, 
τον γ 15 Πᾶν", φυ ἀ ΠΠ ραϊα 65. οπὶ Ργοραρηδοι- 

Τὶ5 ἢ Ώ}}16 οἰγροὶ ρεπάφης οχ 16, ὉΠΉΠ15 διτηδ ἃ 

ἔουίμαμ, αι σα ριι5 ἀἸ γ]Π1 ρυῺΠ], ΒΡ Ρ [9115 ἂνχ' 

ΘΟΡΓΔΙΠΙΠ15, ΔΘ ΟΙΟΓΙ ΠῚ Θροοί δου] 1}, ρα] αϑιγα [ΟγῈ]1- 
τον ΑἸ πη ]οΔ ἢ λιτὰ Πιοίἰογιι πὶ Σ α}} ΘΡΊ ΤΠ Γπ|5. ΟἸΠὶ 

ΘαΡΠ6 ΘΟΠΡ ΡΟ τι, δὲ [ΟγΕ]5. 410. ἸΠΠγπῸ δα ρογά αν. 

Το γἱλοηθ. γα }}15. ἴῃ ΘΧρεά ΟΠ 6. ΟῚ ΘΏΓ ΠῚ, ἴὰ 

Δ ΔΓ} 110 ον Ππιπ|, ἴὰ θ᾿. 5 4 Ππ|π ΠΟΘΟΙΘη τ πὶ οθάογο 

ῬοΠ]ατουιιπὶ : [τ πιδὶ Ἰἴσθὶ Πνοδίϊιπι. οἰ οι πιξιδα Ραν- 

Ῥθανίθ5., Ὑἱθυδηιίιπι β] Δ Ἰονιια σγἱνὰ ἱπ θηδοβοαῖ, 
Νὰ 411 ἴῃ 16 διιηῖ, ἰουῖοα. Πάοὶ ρυαιμι 11, 50} 

ἐπ ρθΡϊου 5. δι ἰηγ οία ργοϊθοιίοηο τὶ ριι ἴαηι,, οἱ 
(6 Ποβίπιι πὶ ΒΟΓι. Θογία ἰατη ἀ 6] οι οΠ6 {Γἢππὶ- 
Ῥ᾽ναητ. Ομ] γι5. ἢ ιι πὶ. ἀἸοἰ ταν : " ])οηιΐπιις. ριι- 

σπαθὶ ργὸ υοὐῖς, δὲ ὅσος ἱαοονιιἰς. Τὺὶ 51 ττηῖι8 

ο5ι, 5) οι, ᾿πηπιῖ, εἰ ογδ, μἱ μι τ 5 δηαῖππ, πιο δοιίτη 

δισεΐ, στίαπι οἰεπὶ ἐἰ 115. Ὁ ΘΓ ΘΠῚι15. ΤΠΟΓ5. Ψ]ΓΠΟΓῚ ΠῚ 

80 ῬΙΌΟΙΙ] αι] [Όπηο5. οἱ υἱΐα γἰγζαιτη, 6 ἰοχ αἱ- 

1011}, 16. ῬΡΟρ]ΙοΥ α. μλγαταιγ᾽, Οἱ ἀυ]ου μι ιιο Δ ρογ- 
Το ΠΟ πθῖμς ΡΟΡγΟΠΘΡΙηΐ, ἴππππὶ ΘΟΡ ΠΟΥ ΟΣ ιμὶ ργοο- 

ἢΐιπη, ῬΟνΡῸ 10] ΝΟ 565 ἀοάϊι 115. ἀοοορία [οσὶδ 

«ἰδοα!οριιπι. ον τ ΠΟΙ Ϊὰ5. πον ΤομλΪ ἢ] ρου τὰ Π5- 

ΘΕΠΕ5. ΘΧΟΌΓΒΙΠΠῚ : [6 ἴ6 ΠΟ] ᾿5ίθτι5. ἀπ ρ] Ἰοοπη πια-- 

ΒΊΒΕΙ ΒΟΥ 115. 651. ΒΡ Ἱταπη. ΕἾ «4 ἀτρ] 5. α- 
ὁπ ἢ Δ ΠΦΟα τ 46} ϑ ναῖον τπιιηϊ ἴῃ ἰρ50. τ- 

«ἰοπιρ! το Πὶ5. Πιιπηᾶ παρ. ῬΡ ΠΟ ἀἴο ῬΓΩ ΟΟΠΟΠῚ 5ι|ππ., 

τὰ Δοοο πὶ [δοϊ ἢ, αι θη τι5. 51}}} ᾿ρθὰ ἰᾷπι δ α]] 

ΟΠΙΘΗ5. ἃΠΠΟΓΆ, ΘΧ [6 ΤΛΙΟΙ ον γὙ Θυ 1115. ΟΥΙ Πρ 6- 

νεῖ : ροβίαιδιη Ρ]ΘΠιι5 50] γ Θῃ]6η5, ται] ΠΟ 

5ΡΙ ΘΠ οΥ]β 511 Ρ 4115 ΠΠ]πιβινανοῖ. Ται 5οα]4 114 Ψἀ 60}, 

ἀπ: ΠΟ πα  Π 65. ψΕ]}}5 Δ δα] τ, Οἱ ἀηροΙο5 ἃ Πιπιὰ- 
ἢ πὶ ἀΘρΟΙΪ5 ιιχΊ] πὶ. Τὶ νὰ ἀυγθᾶ, σου οἱ 

ΘΟΙΠ ΡΟ Πα Ἰο58, ιιὰ ΠΟΙΉΪΠ 65 ἀτιοἷ5. Δ] ρα ίαπι. Τιι 

δἰ Δ 1 4110 [6 Π6 ΟΠ ΓΤ ΘΠ 65. ̓ ΙῸΥ ΟἾ 5. δἰ ΘΟΣΟΠΑΠΙ. 

Ὁ νἱτὰ Θγρομλ 1οὰ ῬΑ] ΠΟΙ ΠῚ ΔΗ ΪΠΠΔΓΉΠῚ, ΠΟ 5. Οὐ Ϊ- 
ἘΠῚ, ΡῈ ΓΘ ΓΟΥ πὶ ΟΡ ονι Τα πποητπιπὶ 56- 
οἰοῖα. θα Ποα5., 54ΠΔ]Ο 5. 41} 115. 5ΟΟΙΟΓΊΠῚ, ἴα 

Δ4 ΔηΡ 6 1 Ὠ ΠΟΛ πὶ πλιι ΠΑ ΠΠ|πὸ ῬΘΥ ΘΠΪ Ὁ ΔΠΙ ΠΠὰ 5 

ἴχοϊβ. 6114 ΠΘΠῚρ6 Θὲ σοπο ἃ] νυ} πὶ Τ)οὶ οἱ Ποπηῖ- 
ἨΠΠῚ, ΘΟΠΊΡῚ [111 ΔΠΙ ΠῚ ΔΙ ἽΠΠΟΙ, ΘΟ ΟΣ ἴῃς (ΩΓΠΟ 

. ΑἸ]τὰ5 αὐ δα, ν6] αγόηα. 

ἈἘ χοῦ. 14. 14. 

(, Ἀδσ. 6. 10 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΙΚΜΙΙ ΜΔΟΝΙ. 

ΑΔ ἀορομίπαπι οἱ 5ρ 1 εἸ Γατιπὴ 5. ρου Πουιπι. ΕἸ 5  ψυ οπὶ 
5.6. ηὶ οἷν 65. δ οΟ]]ο ἴα μαππαπᾶὰ σου νοη  μηϊ, αΡῚ 

ΠΟῚ ἴδ ΠΠΠσ τε σα ΠΪ5 γΘυ)α ΘΟΠΟΙΠιιΠΐ, 4118Π} 51η6 

5[ΓΟΡΙΓα γοοἷ5. ἔοι πα πη ΠῚ ἀιοαπα ραϊθεοιηΐ : 

6611 δἰ 4ιι άθιπι ΘΟ Πβοῖα δὲ 5δοροῦΪ ΘΟΠ51}Π «το ]1ὰ - 
δῖ φαμὶ Βομη 15 ΤΠ ι5. σᾶπι ΡΌ] ΟΡ ΤΡ] 
ΒΡΘΟΙΟ5, Οοἴπὶ [Γαΐου 1 661} σοηδιμ1π5. ΠΟΟΙτ ΤΠ 5 
ΡΟΙΔΘΙς ρϑαΠ 4185. οἱ αᾶ5] ΡΓῸ Εν η15. ΘΑ ΚΙ ΓῚΒ 

ΠΝ Πᾶν 65. οὐδ 1 Θχοιθῖα5. Οπίριι θ] τιν [ποτ - 

10 οἰ 5115. 5: 6ογτπ., ἀΘΟΌΡΡΙ δ ἴἅ τη μοι 05. 6115 0 - 
τοῦ 40 ρϑα!τηοῦιῖη. Ετ᾿ δοιὰ! ργωοοάθηϊοθ ἀ6. 508- 

Β' 504π6η!05 516}15», Δ ΑἸοιη διιὰ5. ν᾽ ο ἰδ! τ 1 πὸ5 ἅΠ1οτ- 
ΠΆΠ0 Ρογνθηπιη, [ἃ Ῥ5Δ]Π}1 411 ΘΧ ΟΓῸ 6115 ἴΔΠ|- 

4ιᾶπὶ ὁχ ιοάαμη οὐ θη ριοοθάιηΐ, δ διιιπὶ {1-- 
ΠΟΤῚ Ραμ] {πὶ ν ὉΠ αἱ ρ4}1}} οἴη 5] ἄορ! 115. ΘΟ Π] ΠΡᾶ- 

Ἐομ 6 ἀδουγγιηῖ. [51Ὲ δι 5ΒΟΓΥ η115 ΟΧ ΠΡΟ τη η]- 

δ᾽ ου πη, 11 Φο᾽ σαι 5101 ΘΧ βου ΠΓ Οἰ ΠΟΙ ΠῚ. 

56 ρϑα] θη 0 ̓πιυ  πβθοι5. δα ᾿πιοοπὰ 0 η 41 ἸΠο065- 

51:}01]6Π|, 1115 51}}1 Ἰῃν ἰσθιη δι σοο θη0 6115 Θχ το ]ο- 

ΔἸΟΡΊθιι5. ΘΟῊ 15. ψ]Β 1] 6 πη} τορανδηΐὶ ἄἴθιη. ΕἸ ἄτη 

ὈΓΡΆ 6 Δα βυθῖπὶ {πϑπὶ αἰ ν ουβὺ ἰγάτη 8 ΡΓΟροΓΔηΐ, 
Β6ΓγῸ οὶ οἱ ᾿ρ5ὰ δ]οιηοηΐα ψυοαιῃ πιο σα δον- 

Ο σΙοη4ο οοποοιάσηξ. (6|1ὰ 5: 446 πὶ ἰο5115. οϑί, 

αιιαηῖο αἰγὶ ἈΠΙΟΓῚ5. ἴση ΘΟΡ ἔογνθαϊ, δἱ ὉΓΓΕΙΠῚ 
Ρουἔδοια: ἀονοι!οῃ}5 ᾿πδίαητ]α {015 Τ)οὶ [δοοπ {π5- 

γΓὰϊ Σ᾿ ΠΟΥ “ΘΙ Δ ἀπηο 11 ΠῚ ἸΠ6Π5 ΠΟΠΊΪΠΙ5. οὐ [65 115 

δγατα. ΤΌΛ. ΡΟΥ ΙΒ ἸτιΡ, δὲ ΟΠ Ρ ΠΟΙ ΙΟηΪ5, ἢ6- 

τὰ πὶ ἃ ἰδογν πηαυιτη ᾿ππ Π44 011 πὶ 1πη ΡΥ] θι151γγὶ-- 

ϑαῖαν, ΤΙ οἱ δὶ εχ φᾶν ποὶβ. ΘΟΙΠ15. ἰΔΟΙΎ πη. ΠῸΠ 

ΟΡΠηραηΐ, ᾿ρδᾶ ἰάπηθη Διμαγ 140. οογ]5. ἃ ἰΔΟΡῪ - 

πη Γι ΠΕ 1}}115 ΠΟ ΘΙ οηραταν, 4ἶὰ αι ΟΧ "8 ΠΙῸ 
ἸπίογΊΟΥ 5. {Γ] 51Ππ|ώ 56 ρα πΙΓΘΠ 10 πῸπς 10] τὰν, [ἢ 

᾿ρ5ὰ Βυιη αὶ ὁ ον ἴ5. νἼγοηιὶ γα ]οο βογγαῖαγ. δ - 

(ἸοἿὉ Θη πη 5] ᾿η6Π5 511 Π6}01}15,. ΟὙΠα ΠῚ δὶ {ιρττον ἤογα 

ΠΟ ΡΟϑ511. (6114 δδὶ 1Π5 [ΓΕ ΠΊΘΉΓ11Π|, 4110 ΡΓΘΙΙΟϑὶ 

Ἰὰρ 65 ρο  ιηταν, οἱ ὁδὶ ὀγραϑτα απ, ὅ Ὁ] ργοτ]οςὶ 

Ἰαρί65. γοροπιιπίιι", 414 16 Π115. 1π δ ποῖ γα (θη Ρ }] 
Θα]65115 516 1110 οὐν θη 15. τη8}}6] ΒΟ ηἾτιι ροβί μη τ πὰ 

αἰδροηυηζαν, (611 Το ἴσὼ ΘΟ ρΌ]Γαγὰ ρυοροιπο- 

ἄτη ἀππι]α, 4060 ᾿ΘοραῖΟ ἸΠΟΥΤι105 5150] 15, δὲ ΡΟ 
ΙΠΑτιιπὶ σάποι] ΘρΊυ 5. Τ)ὴ60 ΤΟΥ] Ίδοονο ἔλοἰβ. Τιι 

65 ἃ} Τη} 15 ψΊταΣ Τα Δα γΘΧ ἍΓΠ0Π6 5Θρ τ] οΥιιπι ; εο 
ΘΙ 65115. ὙΠ ράηἸς. Ἰῃ!γο τ π|. ΤῸ Ρογίιπι ἔγϑη- 

ΦΟ ΠΑ 11|5 Ἰην θηϊα πὶ 4] Πα ΓσΊττη πα Δ ηὶ Ει-- 
οἴτι5 ονδἀιιηΐ : 16 ροίοπε δα ππθάϊοὶ σοποίανα (οοον- 

μι Πΐ 411 γα Πογατ ἴῃ ΡΥ Ὸ ΠΟ511165 ΤηΔΠι15. οἴ - 

δίαηι. ΜΌΣ ΘΕΪΠῚ τὶ [81 Οὐ  π} }Π15. ἀπ θα ρουίροιο 

» 

4 11. Ἰυαν1}15. 

5 “11. ἐν αβίενιιπι. 
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σουὰο δυισοορά ττ, πη 5. δαιιοία! α ΔὨ πῶ Εἶν ΟΝ", Οππς Δ ΠΠΔΡΌΠῚ ΟἰἼ115 σΟΠΙΟΙΠΡ] ΠΟ ΠῸ 56 ΠΙΘΠ8 ει ΠΊΔ Πὰ ρο΄- 
ἶδ ΠΟΥ 6 ἰΠ’ΌΥ ἸΟΥἾ5. ΠΟιπ Πἰ5 ρ]αρσα οατατιν, Τὸ Ηΐο- 
γΟΠ 88. Ἀϑροχοναϊ, οὐ ἀἰσοραὶ : " δοπιπι Θ5ὶ 

ῬΓιξιοἰατὶ ον κἰϊοπιϊο καϊμίαγο Τ)οὶ : ᾿οπιιηι 
ἐξέ υἷτὸ οστιπὶ ρογίανεγὶζ ἡασιιηι Ἰ)ουιΐνΐ αν α(ο- 

ἐθδοθηῖϊα δια : δοαθν σοϊϊαγίιις οἴ ταροὐϊϊ, 616-- 

νανϑίξ οπῖηι 56 σιίργα 56. ΠΑ Ιαῖου οἴοηΐπι ἴππ15 56 

οἰοναὶ βιιρνὰ 50. ἥπια ΤΠ δινπὶ οσιι τ θη 5 ΔΉ Ϊ πὰ ἃ ἴοι γῸ- 

ΠΑ ΓΉ ΠῚ 56 ΤΟΓΙ πὰ ΟἸ {1115 ογ στ, οἵ ἴῃ αἰνίπα; οοη- 

ΤΟ πΊ ]Α ΠΟ 5. ΤῸ ἢ ΘΠ 50 ΟΠ 11, ἃ πλτ πα] 56 δοιοηΪ-- 
Ἰνιι5 δορτοραί, ἴσιο ᾿π 4] 1ππὶ ΠΟ ΟΠΙ ρ]α ΙΟηἶ5 οἱ- 

Ἰοδελθει5 ἀο5 ἀον}}5 ροπηᾶ5 ΠΠ| γα , οὐ χιο {ΠΠπππὶ αιιὶ 
Θ5Γ διιβροι" ΟΠ Πἶα, ΘΟΠΒΡί Οὐ 6 58 1611, 5ΘΠΠΟΙ ΡΠ 

4ποάι6. ΠΟμ]Ὸ οὐπὶ τ ] 4τια πηηάαπα: γ4}}15. (ο]6-- 
οὐἴοηθ ἐνδηβοοπα τι. Ὁ 6011, 5ρ υ1 [416 ργΌγβι}5 Πα -- 
τα] ιῖπὶ ἃ Παπλ τι. (6. δι ρου} 15 [οἷς θυ πη} 05, (6 
Β.]Ποσἷ5 ΒΟ εῖοβ, (6. ουιμ 6 }1] 15. Ηἷο5, ἄθ ἰνασι πα ῖ5 
1165, ἄο οὐϊοβὶς τοῖς ἴῃ ἀϊνίπα οἰναυ αἴθ [ογ- 
γνϑηΐοβ. Τιι οἄΐοκ ᾿ἰπσια ἔγοπηπι, τὰ ΠΧ ΓΙ Ο5ἷ5 
ΤΟΙ θιι5 ἰΕΠ{α» σα 5 ΕΠ141}5. Δ.1}}}]065. οἰ πρΊ]τιπ], τὰ [οἷ 5 
αἱ Ιονο5 4146 δ στανίταΐομη τοάοαηΐ, τι Ἰοσοσὶ5 
56. ὙΠ] 11} λι15. ρα γοαἢΐ, ταῦ ὙΠ]! 1] οἱ ργΌσᾶ 65 56 
51}}} αἸδιγίοια 5] ΠΕΠ1 σοηδιγα οαδιίροηι, Τα [6] ηϊο- 
ὙἼΠΠ| 0 ὙΠ ῚΠἸσ ιν Πι τἶπ, τὰ ρα! Πα] οἱ ραοδ5 Ροι- 

Τ6ΟΙ 1551 Π|85 Οἰιδῖοδ, [0 ΡῈ 55: πιὰ 5᾽ Πρ] οἰ τα 15. πηὰ-- 

ἰδῖνα ἂ0 ὉΠΊηΪΠῸ [τι] η1 Ὁ αι ρ] οἰ ται]}5. ἰσπᾶνὰ. 

Τὰν λοῖβ αἱ νᾶρο5 4πο541ι6 ΟΠ Ἶ5ε1 οαΐοπα σοογοοαΐ, 
τ [Πα 50 0} ΠΠα τ] πο ΠΡ 15. ἃ διὰ 56 ρΓὰν [αἴ σοπηρο- 

δοδηϊ, Το ΠΟΒΙΪ ]ιοπιΐπο5. ἃ ρον δου }5. οἰ] ππθῃ 
δνο το, αἴσιιο δ ΘΟΠϑιι πη πηαΐα; σα ποι [[{}5 [αδιϊ- 
Θἴταπι 50] πάτο. Τὰν [Δο]5 ὉΓ ΠΟπιΟ 511 ἱπίορον αἱ- 
416 τοϊη παιιθ, ἃ Π}}1ὰ ἃ 5ΘΠΠΟΙἾρ50 ΠΟΥ τη 1πΠώ»-- 

4υυ ταῖο ἀνοῦϑιθ. Τὰ οὐΐαπι [δοἷ5 ἰαρί ἄοπὶ ἀιιὰ-- 

ἄσαπη. σοπδίγιοηδα ὙΠ σοὶ οω [οσιὶς «ον πδά! πὶ 

τη ηἾθι15 ἀρίαπη, 401 ΠΙ Πα ΠῚ ΠΟ ΟΧ ΤΠ ΓΙ πὶ [6 - 
γἱταῖο 56 γ γβα  ]ὁπὶ ργα] αι, 56 {ἰχὰ5 ΘΙ ρΡΟ ἴῃ 
δδῃοῖαΣ. το σἸΟη15. ρυαν 6 οοηδίδίαϊ, “Τὶ ΠΟΠλΪ πο 5 

ἃ 50Πηο ΕΠ 0515 ΟΧ γᾶ Π605 γο 15, οἱ ρυΐι5 γα ὙἸ110 -- 

χα ΓΟ ΠΟγΟΙῸ Υἱγ 0115 [Ἀοἷ5. ᾽ ΤῊ πἴργα, κο [ογ- 
ΠΙΟδἃ 7. 5101} 1] γον πάρι] Οοἄ αν, σοι Ρ0}}15 5410- 

πιο ῃῖ5. Τὰν Ἰαν Δ Γι ΠῚ [ΟΠ 5ΔΙΠῚ : ἔπι δἰ οι ΡἸδοῖ πὰ ἴῃ 

Ἐδοθαπι, Οὐ τὰ] 5᾽οα! ΘΟΙ μα] 5ῈΡ6. ΓἱΨΟῸ5 
Δ΄Πα Γι π, 4ιια5 ἰὰοῖο. δυπηΐὶ Ἰοΐαρ, οἱ τ ϑι θη: Ἰυχία 
{ΠΠπιοπῖα μ᾽ θη βϑίιπα, Τὰν ΠαΠΙ 116 65. 5ροΟυ τη ΔῊ Ϊ-- 

: ΤΏγοΩ, 8. 20. --- 28. 

3. .Χ,ἋΙἹ. ἀγοᾶπα, 

δπδςξ, 1: Ἢ. 

ΑΙ Ῥϑα], 180, 0. 

5 ἢφ4]. (31. 11. 

" 

ἶν 

Ρ 

ΒΡ σδοΙ Του ἰπτυ θη 8, 40 ΠηΐΠι15. 65:, ἐπ ρ] αι, φηιοά 
5 ΡΟ Πα πι, τορεῖπιαι, φιοα οὈ] ψτππὶ ὁϑι, αἰτίαι, 

«ιυοά ἀεοίονπηο, οομηροηαὶ, Τιι μιν ρ. 1815 65 {Πα ]απιιι5, 

ἴπ 410 βάποιῖ ϑρίυἽ τ ἀπητ 5 {Ὁ Ἰ θυ τιν᾽, οἱ ο 651] 

5ΡΟΊ50 [Ὁ] 1χ ἀπίπια [ρἀοναίι. Ἰθοιὶ ἀΠ] συης το, οἱ 
41} τα Πιρίαπῖ, νου τα 1}5. Τὰ ρυῖ ναι, 4110. β Οδ5115 

Ροηον ἀεθοαη!, ποη ἀρποβοιῃι, ὁ Ψ]ἀμώγοαιὶ {ἰπ- 

δια πιθα {αϊιοῖ εις πιθῖς, δὲ τιθπὶ πιθ πε ΓῸ ἐεῖ, οἱ 

σιοτι ῬΥΟΡΟΣΙΘΡῸ 16 ἐπὶ ἐπὶ ργϊποίριο ἰρεἰἰω τιθω. 

ΤΠ οηΐπι οὰπὶ ΡΙΌρ]ιοία Ἰ)αν ἃ τὸ ἀἰαοῦὶ νοοο ΠἸοοὶ 

οαηίανο, ὅπ γϑηιῖος ἤῖθα ἐπὶ σϑοιίιηι σοι : 

λῖς πανϑίίανο, φιιοπίαπι εἰσρὶ θαάπι. ἡ Οιίαπι ριεῖ- 
οιτα 65, ἀπιΐοα πιθα, οἱ ψιίαμι ἄδοογα πὶ εἰοἰ ἰρὶϊς 

{μἰς. 8:15. ΠΠΪὰ τὰ, [πὴ 1 Ἀδοθοϊοπὶ ἄσοον ψοπιισιὶ 
ψαϊτι5 οὐ παν", οἱ 1 ατγία ορίζπιαιι ραγίοπι οἷ6-- 
οἷν φα ποπὶ απ εγθίι αν θα. αι ἄτοο]α ἁτοιηᾶ- 
ἀππ, ἴα [ὉΠ5 ΠΟΡΙΓΟΡΙ ΠῚ, ἴα τη ά} πὶ ΡΠ οι! ΠῚ 65 οὐο- 

Τἶβ. σοῦ Θηἰ πὶ γΟϑοΘ ΠΕ 115 ἀπᾶνα Ὑ] ἀθαγὶβ ἴῃ οογ- 

τἰσο, 564 τηᾶσηιπὶ οδ᾽ 4ιοα ἸηἰνἸπβθοιι5 [αἴοί, οὐνπὶ 
Ρογνοηταπι {πους ὦ βυιαν ΠΓαΐθιη τηοάι!]. Ὁ ογο- 

1μ115. ΠλΠἸ ΡΟΥΞΘ ΠΟ Ώ115. [ΟΠ 1χ οἴτιισ τιπὶ, ΙΔ ον ᾶη- 
{ἰτιχη {τ165,. ΤΠΟΟΓΟΏΓΠ ΠῚ ΘΟΏ5ΟΪΑ 10, 810 αὐδῖαι δαθοι 
το σου πη, ΡΘοοαΠαΪ τορι τπιπι, σθο] δῖο. οογρο- 

ταιπη, ΠΡΟ α5. δηϊπάγιιπι. Τὸ Πᾶνα ρου, οὰπὶ 

τπὰὰ Πα] πιαϊὰ ΡΟ ον Γοῖ : οπὶ {{π||ϊ] οἱ τοποργοβὶ 

οογα]ς5 τἀ τιπη διιδιϊπογοῖ, ὃ Ποοδ, ᾿παιῖ, οἰοτισανὶ 

{ιξίοτις, οἰ πιαποὶ ἔπι δοἰἐιμαϊτιθ. Τὰλ αι ἀπ } 15 
τπθιηοΓῸπὶ ἢ Φι πα οα τ} 6 πὴ 'ρ56. 54] γαίονυ. ΟΠΙΠ ΤΠ 
ἴπ ΘΧΟΡΪΟ 5ι1α: πη ἢ οβία 015. ἸΠΥ Ἰ50 0 ἃ ΡΙΌρΥΪὰ 

ἰ6 ἀἸ σηαῖιβ ὁδὶ Βα ΒΙΤατῖοη 6. σοηδοονᾶγο, Ῥοβίαιιαμ 

οηΐμὰ ῬΑ ἰβπια 5 ἃ ᾶπι, 4ιιἃ Ἰοίι5. οβῖ, ἰαντ, τ 

Εγαηρο ἰδία τοδίαταν,9 5ιατίπι Θ᾽ τπ15 ΧΡ τ διιτα 

ἰπ᾿ ἀοβογίμπι, οἱ ογαϊ [0] φυδλάγαρίηια ἀΠοθ115 οἱ αιἃ- 
ἀγασίπια πόροι] ιι5, οἱ τοπια θαι ἃ ϑαΐδηα, οἱ οναὶ 

οαπὶ Ποδι115. ΠΟ Ι ΤΟγο μι 56 {Π0Ὶ πηιπά τις. ἀσηοβοαΐ, 

Ὁπ4 6. ργααἀἸοα λα ιπὶ ἀ0 πλΪΓᾺ1} 18. Πχο τισι 5ιι5οο- 
Ρἶ556 τὸ Τλοιπ πὸ Ἰβηογαΐ. 00. ΘγοΠλι5, τον 116 
τη Πρ ἢ 15 501 Γ ΕΠ 115. Δα συ] ὁ Ὁ]0] 611 πιοπα-- 

ὁπονατα γοαϊ ἰοηϊογία οὐ παϊὰ ΘΑΒΙΓΟΓΙ ἢ, “αὶ 

ἴαντο5 ϑίοη, οἱ {ιιάδὶ ργοριρηδοι]α Φογιβά] 6 πὶ οτὶ- 

δαπίυγ, δάἄνουδιιδ ᾿Ασϑυγίοβ οἱ οοπίγα ἔδοίοπι Τ)ὰ- 
πιᾶϑοῖ, Ζυοα τὰπὸ {Π|, οὐπὶ ἀΠῸ δοοπηάιι6 5ρ υἱτιι 
ἀϊνουδα σογιπίμν οἰοἷα : ἀππὶ ν] ἀο] Ἰοοὶ Ἰῖο ρ54}}}.- 

δ(αμπῖ, 1. 6: 

1 ἴκιο. 10, 12 

δῬᾳΑΙ, δ4. 8. 

“ Νίαιιν. 4. 1 
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τὰγ, {Π|6 ογαΐαν ; ἰπ Ἰϊα βου ί ταν, ἴπ 1115. γοιὸ Α αιυιὶ τε ἀΠ]ΠΠρσαηῖ: 11 ρτεθοοηΐα 8 Ἰαυ 15 ἀρ ποβοιηϊ, 

ΨΑΓΙΪ5. τη άΠ 111 Π| ΟρΟΓΙΠτι5 ᾿πϑυάαταν. Οὐ]5 ΠῸΠ γογθὰ 
τὸὸ αἰ νῖπα Βυ]ς σΟησγθογ σἱάθαϊ, 4ΌΠΡῈ5. ἀἸο τα : 

ἐΟμαπὶ ςρθοίοσα ἐαϑετγτιασιῖα ἐπα] αοον, οἱ ἰθη- 

ἐοτία ἔμ, ο Ιςγαοῖ, τὶ ϑαἰϊος τιθπιογοσο, δὲ πογιὶ 
Ἵμαία Πιινίος ἱστί σεὶ, πιὸ αὐ ογπαοτῖα ψιι ἤατε 
Τροπιΐπιις., φιαδὶ σον ργορθ αηιας. Ἐπ φυϊά 
ΔΥΏΡΠΙ5. 46 16 ἀἴοαπη 9 Ὁ Υἱΐα δυθπα σα, νὰ 58 η- 

εἴα, νἱΐα δησο!οα, γἱΐα Ροπθάϊοῖα, ὙἸνάγίτπι ἃ Πὶ- 

ΤΠΆΓΙΠΙ, ΘΧ Θὰ Ὁ ΘΠ ΠῚ ΑΥῚΙΠῚ ΘΟ: Θ5ΠΠ1Π|. ΟῚ ΘΩ]6 - 

5[Π 1 ΘΟΠΑΓΟΥῚΠῚ ἰ Οὐ ΟΥ ἔπ115 ΟΠ ΟΙΟΥΙΠῚ ἃΓΟΠΊαἰ ΠῚ 
ἔργα σ Δ 18 ΠῚ 5 ρ Γαΐ, 5ᾺΡΟΥ ἴμ115. ΞῈΡΘΓ αἸ51:]|Πο5 
ἴλνοβ, 5106} ΟΠΊΏΪα ΠΠ0}}4 σογ 5 στιν 1011 οἱ 
ΟΠ] οι : αἴσαο ἰάθο φυ! 4ι]ἃ οεὲ φιοά ἄς το α- 

οἴτυν, αἰ ΘὩΠ 115. τὰ. ΤΠ ΓΙ 5. ΠΟ δα ιαλην, 4υϊα 

}}]α σαν ὩΪ5 Ππρτα ΘΧΡΓΙΠΟΙῸ 5 Ποῖ, ιιο ας τα 
Ὠοβίοι ΒΡ ΓΙ Π5. ἰην 151 ΒΗ Πο βοῆς, Ἐπ᾿ φιοά τι 5ἃ- 
Ῥὶβ. ἸΠΙθυΙΟΣῚ σιιδίι. ἴα τπ6 4 1}}}ὰ σΟΓ 5, Πιπὶ- 

4{πᾶπ| ΘΧΡ]ἰοαΐ οΥσάΠι πὶ γΌΟΪ5. ΠΠῚ τὸ ΠΟΥΟΙΙΗΪ, 

᾿ Ναμ. 24. ὁ. 0. 

48] ἴῃ ἴὺὶ ἈΠΊΟΓΙΒ5 ἀπ ρ] εχ θιι5 [46] 118ι τοι θβοιηΐ. 
(ὐαἴδγιπη αι 56 Ἰβ πουδηΐ, Φιοη060 ργν]θηὶ ΠΟ556 
ἰε35 Με εἴἴίαπι ἴυ8: Ἰαυἀ]5 ἱπηράγαπὶ ἕαίθοῦ ; 5εὰ 
ὈΠΕΠῚ ΡΙῸ ΟΟΓΙΟ 5010, Ο γΥἱία Ὀοπραϊοῖα, φιοα οἱ 1η- 
ἀυ δ ηΐοι αὔυ πο, υΐα {υ5 4115 ἴῃ ΔΠπΟΥ 5 ταϊ ἀ6- 

51:16 010 ΡΥ ΞΘΥ ΘΓ ΓΟ βἰυἀπθ 11, ̓ρ56. Ταϊάοπη ΒΑΡ ϊα- 
ἰοῦ δϑὶ 1], 5εα 6]115 ᾿π μα ταῖον οοὶ Ποῖ. ΠΡΟ] 5 
4.1 ἱπ ΘγοπΉ!ΟΟ]8πὶ ΡΠ ΣΙ θτι5 ἰδηία  οΠΙΡι5. συ, 
δἴχιιθ 11 διμη ἰθπάογο, πΠ4 6 ἀοἤθοῖι5 6δῖ, σοπηζ. 

ὙΊοῖον Ἰΐάιιθ (δ ΠΠΟΠΙΠΊ, 500 115 ΘΠ οἰ τὰ Δησ610- 
τα. ΕΧΒῚ] πηι Π4], Πτογο5 οϑὲ ραγδᾶϊδι. ΑἸ ΡΠοραΐοῦ 

5], βθοίατον οδὲ ΟΒγιβιῖ. Ἐξ Φαϊ πὰ πο Ρ δι 6115 γΈβεῖ τ 

δἰα σρδάϊει", ρεγαοῖο οαΓβὰ 5ῖπὸ ΔΒ ῖο δά ἐ}ι5 510-- 
τῖᾶπὶ Ῥγογομοῖαγ, Ηος ῬΟΓΓῸ διιβὶπι ἴσο γθ, 41] 51π- 
Θυ]αΓο πὶ ν] πὶ π54ι6 δὰ ἤπειη υἱΐα ρΓῸ ἀἰνῖπο 
ΔΙΠΟΓΟ ἰοπιογιῖ, (6 ἨΔ ἴάου]0 σΑΓΠΪ5 Θργθβδιβ δά 

φα! Ποδεϊοπ πὶ ἡ Ρογνθηῖοὶ ἀοτηι5. ΠῸῊ τηαπιυΐαοίῷ, 

564 ἴογπα: ἴῃ 0:8 }15. ΑἸπθῃ, 

3. Αἱ, Βαθιταϊοπειη. 
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5ΑΝΟΤῚ ΒΑΘ511,1, 

ΟΕΒΑΒΕῈ ΘΑΡΡΑΌΏΟΟΙ. Ὲ ἘΡΙΒΟΟΡΙ, 

ΑΒΘΜΟΝΙΤΊΙΟ ΑὉ ΕἸΠΙΜ ΒΡΙΒΙΤΌΛΙΈΕΜ. 

ΙΝΟΒΕΤΟ ἹΝΤΕΆΡΕΕΤΕ. 

1. Αὐα!, ΠῚ, Δα πιοη  οποῖι ραιν 5 ἐὰΐ, οἱ ἰπο! ἵπὰ Δ τ 5. ἀΠΠππ : ἴα γ6}Ὸ οοηίγα 5ρ εἰ πα] θη Πιοβί πὶ 50}]- 
ἀυχοῖα ἰσάτῃ δὰ γοῦθα πηθὰα, οἱ δοσοιημποαᾶα πὶ [1- 

Βοηΐοι διά ϊταπι ἰαμπι, οἱ οογτάθ ογθάα]ο οὐποῖα αι: 
ἀϊοσυπίων ἀιισοα!α. Οἰρίο οπὶπὶ ἰ6 Ἰηδίγιθγθ, 48: 
5ἷὉ Βρ᾽ γι τα} 15. τα ΠΠε18, οἱ 4 ]}}5 πιο 15 ΓΟΡῚ ἴὰ0 πιῖ- 
Ἰϊατο ἀθθθαβ. Τπιθη 55 π|6 οΓρῸ ἀυ Ἰαΐ 56 Π 5115 ἴ1115, 
εἰ δηϊπηᾶπι {πᾶπι ΠῺΪ 15 τ ταν οὶ ΒΟ ΠῈ5: 56 
αἃ νἱρηαπάυπι οχοῖία απ), εἰ δ βιμνάίαπι ἴηι6}}}- 
θ6Π41 5ΘΓΙΠΟΠΘΠῚ ΠΠΘΙΙ ΠῚ]. Υ Ἔὐθὰ Θηΐπι ἰδία βιιηΐ οχ 
της, 564 γτοϊαία εχ ἀἰνίη5 [οη. 105. ΝοΖι6 θη ΠΠ 
πογὰ ἀοοιϊγίπα ἰπβίγιιαπι ἴθ, 5οά δὰ {ιιὰπὶ ἀἰάἸοὶ ἃ 
Ῥαίυθιι5. πιοῖβ. Ἠΐδπο οπὶπὶ δὶ ἱπι πη] βογὶ5 ἴπ ΟοΥ 
τὰπι, ἴπ ρδ06 ἀἰτῖροπίυν Πἰηογα ἴθ, ΠΘο Δρργοχὶ- 
τηδῖὶ δὰ τα ἉΠ]υπε πηδῇ πη, 5εἃ ργοου! ἀρϑοθάοὶ ἃ 
ἴδ οπιηἷ5 δά νογϑιϊαϑ Δηϊ πιῶ. δ᾽ ΘΓΡῸ ΟΡ ]5, ἢ], τηϊ-- 
Ἰΐῖατο Πδο, {ΠΠ1 5011 τα Π1ὰ}015. δ᾽ οσαϊ δηΐπη 411 πα} }1- 
ἰδηὶ τοσὶ ἰθγιο πο, ΟἸΏΠΪ 5. [0|5515. 6115 ομεάϊιηϊ : 

δίς δὲ 4υΐ τη! ἰαπὶ Ἀθρὶ σφ σαὶ, ἀθθθης οω! οσιϊα 
ομδίοαϊτο ρεωοορία, Ν1165 Τογγθηι5 Φισοιπ 46 ἰθτῸ 
χαἰ εἴταν, ραγαῖιβ Δ ΡΓΟΠΗΪΙ5 δδί, ΠΘἥι6 56. ἸΧΟΥ5 
να] ἸΠΡογόγιιμη σγαῖϊα Ἔχοιβᾶσο δυο Ὀ 1} : πο !το πιᾶ- 
ἰδ τλῖ]ο5 ΟΒγίδεϊ σἰπο αἰΐψιο ἱπιροαϊπιοηῖο, Ἀθρῖς 
διιΐ ἀοινοι ἱπηροτῖο οροάϊγο. ΜΊ]05 τογγθπιι5 σοηίγα 
Πιοδίοπι Υἱβ᾽ ΒΙ]!οπὶ ρογρῖς δά ΒΟ ]Ππὶ ; ἰθοῖιπι ὙΟΓῸ 
᾿οβιῖβ ἰπν 5:}}}15 φυοιϊο ργω! απο πὸ ἀοβἰπίξ, 
ΤΠ οοηῖγα οδΥΠΟΠῚ οἵ 54} . ΠΟΠῚ οδὶ απ! οαιῖο ; 0] 

ὙΕΙῸ Δάγογϑιιδ ϑρ νυ τα] 1 Ὑἱτα ᾿πὶ ΘΙ 051Π]}005, οἱτι- 

αἰαιίο. 116 σομίγα σαγ πα πὶ ᾿λοδίο πὶ σαν ΠΑ Π1}}115 ἃ. - 

᾿ Ι. αἰοτῖς. 

Ἀ Α]. εμιασνιίαις. 

"11. Τ)οπιϊηὶςῖς, 

5 

ὙἹ 1.4 }1]0}}5. ἀΓιἢ 5 "ἡ ἰπάἴ5 65. 116 ἴῃ ργα!ο σα ]οᾶπι 

ἔδυγθᾶπι βοσίαι, 56 τὰὰ σαϊοα ΟΒείβιι5. 5ἱὲ 4ιιϊ οϑὶ 

οαραΐ απ. 1Π|6 Ἰουῖοα πὸ γαϊπογθίαν ᾿πἀυῖι5 δσῖ, 

56 τὶ ΡΙῸ Ἰογίοα 515 ἢ" Ομ γῖβιὶ οἰγοιπηάδίιις, 

1Π|6 οομίγα ἀν ΘυσΑΓ ΠῚ δι ΤῊΣ Ἰαποδαιῃ οἵ 

δαβιτα5, τὰ οοηΐγα ἀἀ νογβασίυμη αἰ νίπα οἰοηυία [ὰ-- 

οὐ]αγα, οἱ Ῥϑγου θη5. οιπὶ γεγ 5 ργρ οι οἷ5 "Ὁ, ἀἰ-- 

οἷο, 4 Ζοπεῖπιις πιϊλιὶ ἀαἰγμίον δςῖ, δἰ δρὸ ἐεγί- 

ἄεὔο ἱπιϊπιϊοος τπθος. 116 ἄοποο ρυρπα βϑυίτωι, 
ἉΓΙΠὰ ἃ 50ΠΊΘΙΪΡ50. ΠῸΠ ΡΓῸ] οἰ, πα Ὁ δάνθγβαγῖο 

γυϊπογοίαν : 1ἴὰ οἵ τὰ ΠυΠη]ιατα. ἰοθ65. 6556 56ειι- 
Τὰ ὅν 4αϊα ἴα5 Πο5.15 μοσῖς ἩΠ{π|5 6ϑὲ ἀδιυτίοσ. Π|15 
φυϊάοπι μοί 5 δὰ ἰφιηριι5 ἀἸπηϊοαϊ, ἔὰπ|5 γοτῸ Βοβ 5 
φυαπιάλιι ἴῃ 5410 ὙἹῖα: 0715 ΘΟ η5 15:15, Ἰδουπὶ μιι-- 
ΒθᾶΓΘ Ποη οαϑϑαῖ, ΠΠ|15 ἀγπηὰ ]αογίοσα οἱ σγάνα 
δι ηΐ δὰ ρονίαπάιχη, ἰθὰ Ὑ6ΓῸ ἅγια γ ] ΘΠ θιι5 ροτ- 

ἴατο βιιανία δο ἰονία διηϊ, ΠΠ]6 οὐπὶ 5 ρογανογῖὶ δᾶ- 

γουβαγ πὶ, δα ἀομηὰπι οΟΠ] 65 ἀο ΠΠΡΟΓΌΓΠπὶ 16 - 
γογίοϊαν, τὰ ψοΙῸ Ποβῖο Ῥγοβίγαϊο ἴῃ 1] οα]οσίο 
ΤΘΒΠῸΠῚ ΘΙ ΟΠΠΠ 115 58 ΠΟΙῚ5 ἰΠ ΡΠ ]5. ΠΠ|6 ρτὸ 1ὰ- 

ῬΡόγα ἰθυγοηο [ουγΘηιι πὶ ΔΟΟΙρῚϊ ἀοπαυ π), τὰ σογῸ 

Ὁ Ρῥτὸ βρίγιτυα! ἸΆΡονο σα] βίο συθοῖρίοθ Ῥγαπλΐμι. 

Οαἰοβίο οηἰπὶ ἀοπιιπὶ οχϑρθοίοὶ τποῃδονι5, φαΐ ἰου- 

ΤΘΠΟ5 ΔΟίτ15 ἃ 56 ΠΕ ΠΡ50 ΡΓῸ] οἷ , Π6 ἱπιρ] ἰοεὶ 56. πὸ- 

Θ0 1115. 5:5ΟΌ] ΓΙ θι.5, τη} ΠΠ 185 Τ)ηοο. ΤΠ οἾ]6 πατηηιιο 

οδὶ βουψίγο ἀμοθλι5 (ΟΠ Πἰ5 : πο ροίοϑὶ 45 υαπι, 

ΒΟΓΥΊΘΠ5 ἸΠΔΙΠΙΠΟΠ ὃ, 5Ρ᾽ΓΠ ΤᾺ }1ἃ ἀν πηὰ ΡοΥίαγο, δοιὰ 

ἀ Ῥεὰ]. 111. 1 

5 11. ᾿πογπιὶς. 



το Ξίι 

100. 

Ταραμι ΟΠ Ἰδεϊ σατο 80 ἰδν 6 ἃ 560 |ρ050 ΤΌρ6}ΠΠ1 ἀο 
ΡῬΓΟΪ οἶα; οἱ φα! 4 σνανο οἱ ὉΠΘτΌΚΙΙΠῈ Θϑὶ ΔΠΙΠῚ85 
δι», μος οἱ γ᾽ οία βιιανο δ ἰόν , 15} Ππ5Π]0 61 ΥὙ]ν ἃ 

ῬΓΌΡ ΙΝ. ἀΓΠῚΪ5. ψ ]ΠΘΡα ΓΕ Γ). δὲ οἵιπὶ (Π] 1510 ρευίοιι- 

Τετη, ἸΠ0 141} 1ἢ Ἰπογίβμη. 

ὥς, Τὰ ἀυΐοπὶ σΟΠβΙ ἀθιᾷ οἱ] γοοὶ ἰ6 δα πη} 14} - 
ἄτιπι ργΌΒΡ 511 ς δὲ υΔη ΤΟ 5. ρου 5. δὲ ΓΟΡῸ [ΟΓΓΟΠΟ 
ΠΡ ΘΓ 1 ΠῚ ΟΌ6516, Τα ηῖο ΡΥ ΘΟ ]]ΘΠ ΠΟ Γ. ο5ὲ στα 
ΟΧΟΟΙ]ΘητίαΣ {πὰ ἰογγοηΟ ΤΏ}}Π6. Τ᾽ ᾺΡΓΙ ΠῚ ΘΧΟΟΪ5ΔΠῚ 

ΟΠ ΓΘ 6. ΟΟρ 85, ῬΥΘραΓὰ ΟΡσῸ {101 Βα πη 15. δα 
δ᾽ ΠΟΙ ΠΡ ΠῚ2),. αΐ σρίθ πὶ. ἐα Ποἴτπὶ «(ἃ ΡοΥ οί πὶ 
4οάιιοαβ, πὸ Ζιια πο ργα θυ θ ΠΕ θι15 θη Ϊᾶ5 ἢ ΤἸ5Έ1ΠῚ, 
οἱ σνατα]οητιν 46 (6. ᾿Πίτη]οὶ {π|. Προ ΤαΓΓῚ5. ΠΟῚ 

Χ ἰαρὶ ἀΠ]}λὺ5 σΟΠ5 γα ἢ, 564 Θχ ὙἸΡΓΠΠΠ]λῖῖ5 ΔΏΪΏ1: : 

ΠΟ ΔΠΓῚ, ΠΟς ἈΡΘΘΠΓΙ [πα τ σδὲ βιπη ΠΡ115, 504] ΘΟηγΟΓ- 

δά Ποπο ΠᾺ6] 1; ΠᾶΠῚ ἰθγροπῖ Ορο5 Ρ] γί πηιπι αὐ 
Φα! Πραπάτιπε ἐπι ροάπιπι, {{πιι5 ργοίδοιιις. βἐῖ 0], 

ΠῚ, 51 ΤθοιηϊποῸ ἘΠῚ 5ΘΕΎ 6 (5! 4ογα5, Π6 ]|16] Ἰἢ 

σὴ τὰ ρ]άσοτα ΘΟΠΟΥ 5, Πἰδὶ 1ΠΠ1 50}1 : Πδὺ ὉΘΟΙΡΟ5 

1) αἴ νου β5 ΓΟΡιι5. ᾿ ΔΙ ΠῚΠΠῚ {π|1Π], 56 ἀΡσοὶμ ἦς ἃ 

ἴο σαΓ Πα] 6 ΠῚ ΔΙΠΟΤΘΙΙ, Π6 ἃ ἴα Ποῖ {Πππογοπὶ Θχο]- 

ἄαι. Οἴηπο γῆι Ἔχ Ρ6Π}6 410 ἀρ πιὰ ἔπ, τ Ὑἰσίι- 

165. ΔΠΠΙη ΘΟΠ ΕΟ. ρ 5515. ΑῸΔῚ ᾿στταν αι δἱς 
ὙἰΡτ15 ΔΠἸ πη, οἵ 4 ιὰπη Πα ΧΙ ΠῚ πὶ οἱ σοηΐοναι [ὰ- 

Οὕα τη. Ὑ ἰντὰ5 ΔΠ πιῶ οϑὲ ἀΠ]ΠΠρόογο [)οτ  ΠιιΠ1, οἵ ο15- 
56 111 4 πο αἰ] Πα ὶς Π)οῖι5. Υ Ἰρίὰ5 ἀη πη οδὲ ρᾶ- 
ΤΟΙ ΕἸ ΠῚ 56οἴ αν]. οἱ 0 πη} 1611 ἀφο! ηατγο, Ὑ1ν- 

1015 ΔΠΠ1Πη85 Θὲ οαϑιι{8 16} ἴ81Π ΘΟΙΡΟΙῚ5 4118 ΠῚ ἃ ΠῚ1 Ὁ 

οὐδιοάϊτο. Ὑ Ἰγίι5. ΔηἸ πη οδὲ νά Πα Πὶ ΘΟ. ΠῚ Θ0Π- 
τοπιηονθ, οἱ ομπία οαήιιοα οαΐσαγο. Υ ἰγῖπ5. ἈΠ ΠΏ 

ὁδὶ Πθ τ} 1]Π11411 δι άογθ, δὲ ΓΟ ΓΟ πὶ ΒΞ ρου Ρὸ- 
τϊηαν]. ὙἸσ 5. δδὲ ἀΠΠπ σοι ἰαΐοπι ἀπ ΘΟ], οἱ 
ΟἸΠ6 ᾿ποηἀποῖληη ἔπσορο, Ὑ ἸΡἴπι5. οδὲ ΔΏΪ Πα ΤΡ ΠῚ 

ΘΟΠΠΠοΓ, δὲ {ΠΡΌΣ Ὁ ΠῚ ΓΟΡΓΙΠΘΓΘ. Ὗ ̓τἰὰ5. ο5ὲ 8 Π 1 ΠῚδ5 

Ῥᾶσοπ «ΠΠ ποῦ, δὲ ἰην Ἰἀϊᾶτη Θχϑθυναγὶ. Υ ἰντὰ}5 δηϊ- 

180 65ὲ 410 ὁππηϊ 510} {Ππ14 ἀθο! πάτο, οἱ βαρ Ι ΘΠ Δ ΠῚ 

ἀἰντπαπι ΔΙΊ Ρ]6ο11, Ὑ Ἰρταις. ἀ ΠῚ ΠῚ 651 ΟἸΠΠΟΠὶ γὸ- 

ΤἸυρίαϊοπι ΘΑΓΠῚ5 5.0} 1 θυ πη Θη11. Ὑ ἸΓΓῸ5 ἈΠΙ πη: οϑῖ 
ΔνΑΥΠ αι ΒρΡΟΓΠΟΓΟ, οἱ ψο] πῃ Ια ΠῚ ἀ5ΒΠ ΠΟ 6 ρᾶτι- 

Ρογιαἴοπι. ἢ α5. Ἰρ!τυ ὙἸ ἴ65. ἔα! ]6. μοΐογὶ5. ΟΡ Ϊ- 

ΠΘΙῸ, 51 βέδΟ ἀΓΙ ΠῚ ΓΘΓ ΠΏ ΟἸΓᾺ5. ΠΟΡΊΘΧΟΙ5, οἱ οὰ- 
ἀτιοῖβ 86 ΤοΥΓΟΠΪ5. ΓΘ ΌῚ5. οὐ] ἐβίϊα ριροβιιογῖβ, οἱ δὶ 

γΟΠΠία5 πα ἴῃς ἰδ 1θι5 Τὶ ἔμου: ὀοουραϊα, οἱ 

πα ]οῖα ο]115 416 ἃς ποοίο ᾿πη ρθη5 1115 τηθάΠτατι5. [π6- 
ΓΝ : 6.5. Διιῖοπι ἰδ τᾶ τ [Ιρθτιπῖ αιιοα 5 ρ]αηΐα- 
{1} Θοὲ 56 0115 βου Γβι15 ἀΖΌΔΙΠῚ, οἵ ΟἸΠΠΟΒ {οἴ τ15 

: ΤΠ. οσσαβιοπῖθιι, 

Ἅ Ὅεαῖ, ς 

3 7 ο ας 2. ὃς 

ΑΡΡΕΝΌΙΧΝΧ ΟΡΕΚΌΝ 58. ΒΑΒΙΠΙ͂ ΜΛΟΧΙ- 

Δ βριγίτιια 65. οὐ Ἰθη αν οχ ἴθ, οἱ 6Χ 5ΟΓγῸ ἀπΊΐοιις γοσά- 
Ρεγὶ5. Πεὶ. 

ὅ. Ἐκ τοῖα ἰσιτιν σἱγία!ο. τὰ ΑἸ] ΤΠ ΠῚΠῚ, 

ἘΠ ἸΏ ΟἸΠΠΙ 115. ΔΟΙΠ]} 115. [1115 Ρ]αοοασ5. 1ΠΠ]|. 51. ΘΠΠΠ 
4.1 ΟΠ] ΘΙ α πὶ ΠΟΠΙΓα ΧΟΡ, [δβιϊηαὶ μ]άσογα ἀχουὶ 
5.188. ΤΏ]1Ὸ ΤΠ 8515 ΠΙΟΠΘΌΒΙΙ5. ΟἸΠΠ θι15 πιο 15 ἀοΡοὶ 

Ρἴδσοτς ΟἸιγϊδῖο. θα! ἀπ] στ Πομλΐπιιπι, 6115 ργῶ- 

ξσορίᾳ οί 411. 1) 6115 ΘηΪ ΠῚ ΠΟῚ 56 ΨΕΠῈ νου 5 ἴδ π-- 
τυππιποάο 4115], 564 ὁχ ἐοογάδ ριιγο οἵ ρθυ 5 [- 
5115. 1 Θηῖτῃ 4Ἰο, Π]Π5Ὸ Πλοιπι, οἱ πιαπάαία 6Ἶτι5 

ΠΟῊ Οἰδίοα 1, τηθηάαχ ο5ι. Π  πβιηοι}] δηΐπη υἷι []- 

ΒΤ 5οπιθ  Π} 511π|, οἵ ἃ 56 ΠῚ ΘΕ} 050 5 ποῖ [τ Ποιι5 ΘΠ πὶ 

ΠΟη ὙΘΓΒΟΓΙΠΙ, 564 σον 15 ἰΠϑρθοῖον., οἱ ἀΠΠ 151} οὺ5 
αἱ ἴῃ 5ἰπιρ οἱ τὰ16 οΟγ ἰ5. βοῦν 1 6]. δ᾽ ΤΟΡΓΟΠῸΒ 
Ραγθηίος. οἰπὶ [4}1 αἰοοιιι Ἃ1]} 10 1Π}115, 411 ἴῃ [Δ πὶ 
Ρᾶγνο ἰθηρογα ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 51|5{1Π|0γιηΐ ἰΑθογοιῃ., 

ΠΟΏΠΟ ΠΙΔΘῚ5 ΠΟΌῚ5. ΟἸΟ] 65:15 ἃΠ]Δ Πα τι5 οϑὶ 5 Νάιῃ οἱ 

αΕἰτοα ΠῸ5 404 [1] ΘΟΓῚΙΠῚ ΟΡΞΟΖιππι., ΟΒ ΤΙΣΙ οϑὲ 
Ῥαποίοἴτι πὶ, 4111 ΟΠΙΏ τι ΠῈ (15 ρΘηβαῖου ΟΡ ΪΠῚ05 6 : 

ΠΑΠῚ ἃΠίθ 118 ΠῚ ΠΟΘΙ ΟΠΊΠΡ ἴῃ Ποὺ 5250 0}10, ρᾶΓΘηΐο5 
ΠΟΡῚ5 58 ῬΓΟν Δ οπεϊα ἀπίθα ργ ραν αν, ΦΌΘΤ ΠῚ 
ΟΡΒΟΖαΙΟ ΠΟΙΓΙΓΘΠΊΛΙ : 5661 οἱ τηᾶῖγ]5. Ὁ ον ἴῃς 

Ο ἰδοῖο γϑρ]οηῖαν., φιᾶηάο ἰηΐαπ5. {πους παῖι5. ΕΥΘῸ 
ΠῚΔΡ 5. ΟἸΠΏΙΙ15 (1Π| σά πλ15 Ποιιπ), 4} οἱ ΠῸ5 οἱ ριὸ- 
Ρ᾽ΠΖυΟ5 ΠΟΒΕΤῸΝ ὈΓΌΡΓΙΙ5 Π] ΔΉ] ι5 Πηχὶϊ ; δὲ οποία 
Βοπᾶ 41π|5 οὐθἃ Π05 θυ Πα, ΦΙΟ 16 615 Βοποῇ- 
ΟἿ5. Δ15ογ θά πηι5. Νά οἱ ρᾶγθηΐθθ Ποβίγοβ ᾶ5ὶ 

Ῥτοργῖα νίβοογα (15 ΠΊ115, 51 ἀοοθ οι ΠῸ5 δ βοῖ- 
γἹταπὶ ΟΠ ΓΙ δεῖ ποῖ ΡΙΌΒ 6 η  : 51 ἀαἴοπὶ ργο Β  θοη, 

πος βϑραϊειγα 1{Π15. ἃ ΠΟΡῚ5 ἀεθοῖαν, ΟΠ βίιβ 41}1-- 
ϑοπάτι οϑῖ βιιρον ραν θηΐο5, 4118 ΠΟη {γι θυμαηΐ ΠΟῚ5 
Ραγθηίοβ οα αυα: ΟΠν βῖιι5 {γι θαι. Ετ' 4ι15. θαποίοϊα 
6115 ΘΟΠΘ ΘΠ ὉΠΑΡΓοῖ, γ6] 4υδηίιπι ΠΟ ὶ5. {ε1- 

Ρ Ββΐ, δὲ φιοιιαϊς ργωθοηο ποθὴ «οβπὶϊ 3 Ὑ]άθη5 
ΘὨΪπ Ποιῖ5 ἱΠ ΠΕ ΠΠΘΓ 5. Ρ ΘΟ 5 ΠΟΘ ΟΌΠΟΧΙΟΒ., ΠῸΠ 
ἀοδρεχθῖ, 564 ΠΡογαν τ: ἢθ0 οὰπῃ Αἰ Ἰθηδῖϊ 4} 60 [πῃ 

᾿ἀἸνουϑὶβ ογογῖ θι1ι5 γα ΓΘ Πλι, ἴπ ΡΤ ρ ΙΓ ΠῈ πιου- 
τἰσ πὸ5 ἀυκιι, 564 δά νἱϊὰπὶ ρογρθίιαπι χουν. 
Ἐλ συμ ἱπαγαῖὶ ΒΟΠΘΠΟΙΟΓΌΠῚ 6115 ἔα Θ ΘΓ ΌΠΠΙΙ5 }} ὁ, 
αἴ Ραΐοι ΟἸοΠΙ ΘΠ Ἰ551 Πλ115 ΘΧΌΙΒΙ ΠΣ ΠΟΘ : οἱ οὐ ἴῃ 
568 5Ὸ}] πὶ] 5σοάογοῖ, ποϑίγὶ σραιϊα ἀθϑοθηάιι δά ἴοι - 
τὰβ, δὲ ἴῃ ἰαπίᾳ μι πη 1116 γ ΘΠ} αὶ βογνη!6πὶ ἴον - 

ΠΙΔΏῚ 55 ΠΊΟΓΟῖ : οἵ Π11 1 ῬΌΘΊΠΟ 5010 σοηΓποὶ οΥ- 
Ῥεῖπ ἰδ Γαι ΠῚ, ΡΆΠΗΪ5 ἴῃ ΡΓΏΒΘρΡΙΟ ἱπγο αίιι5 ἐδ : 

Ε εἴ φαΐ οὔ απ ραἰ πιὰ ππθῖ!τπγ 5 ΠΟ Πα θ ὉΠ ὶ οαριὶ 
τοοΠ παγοῖ. 5 πὶ οϑϑοὶ αἶνοβ, μαῦρον οϑὲ δοίιιβ οἱ 

4 ἸΡιά. νυ. 1. 

5᾽.ὃς 501: τ. ἢ) 
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ἨῸ5 ΕΠ ἀτοπιι" ἴῃ {10 : οἵ φαΐ πὶ παι 115. ν ΘΠ ΓΙ Γι5. Δ ογο, οἱ ἴῃ ἰάτο ππθῃ}}5. δ ρ ρα πίατο ΡΡΟΧ πππὶ 

οι δὰ ἐάσας νΊΥῸ5 οἱ τπογίιιοσ, [υ Ἰοίττα Πιοιη  - 

Πἶδ5. Ρον ΤΠ τ οἱ Οἴμπὶ 5. {001} 0115. 511 ΤΠ 5 ΦΙΟΓ ΠΑ] 5. 

οὐπὶ 5. |556 1, ροδία!ανὶι ἀσιαπι ἃ δαπηαν Πα 1111-- 

Ἰΐονο : δὲ φιυῖὶ ἱπ οᾶγπο ρΓΟργΪα ΠΟΣΊ ΓΔ ΠῚ ΘΝ. ΓΙΟΠῚ δᾶ - 

{γᾶν 1, ΘϑαΣ  ΥἿὉ οὐμὰ Τοηαγοιαν ἰὴ οἰόπιο, Εἰ οὐἱ 

ΔΗ] δίχα αν οὐπὶ Ῥαΐῖγο ἃ] ΠΡΟ 5, ΟΠ Π1]01}5 Πιΐ 

δι πα. ΠΟ Π ἀῖιι", 1 1ν5 οὐσὸ ΟροΡΊ]ιι5 δ ἐναοιιη-- 

ἴδια ργονοοαίαν [)οιι5. Ῥ1185 οἢ πὶ {85 ρ]άσοὶ ἴῃ 

ΘΟΠΒΡΘΟΙυ Π)ο πη ηἶ, τοϑρ. οὐπηο αι αι} οἰ μι !αῖο 

οονὶς οἰ οίταν, Τὰν ἀυϊοπὶ ΟἸΏΠΟΠῚ 5} Ποιὶ 

Ἰοησο [Ὧ ἃ 16, οἱ Π6 οὐ ρ᾽α5 5 ρ 0] ῃίανο ῬΓΟΧΊ ΠῚ 
{1 π|, ΠΟΙ ππουίογο ἀπ ἰἀΠἰαν Ὁ ππο η Π 1} ἔπ11Π|. 

ἢἰδίγαγο αἰ ρτιαίι" : Θὲ ΠΠΔΠΙΙ5 ΟΪ11|5 ΡΟ 415 ὙἸτ 65 708 (Λε οἰδὶ φυαηάοχιιο αἱ ᾿οιπο αἴτια Που 15... τὰ 
Ῥ]υν πιὰ5 Ορογαϊι5 ὁδί, ῬΓῸ ΠΟ] 5 οοη ΠΧ διιηξ οἷὰ- 

ΥἹΒ : δ ΟΥἿ 6115 ΡῈ αιιο 58} τα οπὶ ἀΟοΓΡ Πᾶπι ἃη- 

πιιητανὶς ΠΟ π Π θι15.,. ῬγῸ οἶθὸ [οἱ ἀοάουιηι : οἱ 
4 ΠαΠ]υπι Ἰανϑῖῖ γ 6] ποι, σδρδιι5. οἱ ΟρρΓΌ Ια 
ΡΘΥΓ ΝΣ Οἱ οὐ τι5. Πτιτι ΟΠΊ 65. ΤΟΥ ΤΟΒΙΙΒΟΙ ΓΑΙ 
δι ηϊ, γοΪιπίαῖο δια ΠΟΥ ΠῚ ΟΥΠΙΟἾ5. 5Ό δ. ἢ 1}, Εἰ 

Ἰάφο Ἰνες ὁπ ηΐὰ ράδδιιϑ, τ ΠΟΡῚ5. ν᾽ τα πὶ τ ον πὰιη 40- 

πᾶγοῖ, ΕἸ οὐπὶ ΠΟΙ 5 πη πηοηδα Ὀοη [οἷα μι ϑίοῖ, 

ὨΪ]}}} οχ σῖτα πο ἷδ, πἰδὶ τὶ τοι ρ]α ποδία ἰπηρο }- 

Ἰυιὰ οἱ 5ουν ΌΠΊΙ15, Ὁ 5ΘΙΠ ρου" ἴῃ ΠΟ] 15. ΠΑ] οἱ οἱ ΠῸ5 

ῬΘΡΙΠ Δ ΠΘΆΠΊ15. ἴῃ {Π|0. ΝΌΠ ροβίμ! αἱ ἃ ΠΟΡΪ5 ΔἸ Γι 
ἅν ἀγροητιπι., νῸ] 4 ἀψυυϊὰ Πα τϑηλοά] ; πὰ μι οἱ δὶ 
Πιογίηΐ ΠΟ ἷ5. ἰδία, αἰβρον νυ! Θροη τ] λιι5. ργωο ρ. 
Νὺδ 'ρδὸ5 ιν, ΠῸ5 (ἰοσι γα, ἴῃ ΠΟ ἷ5. τη 10- 
506 16 Οὐρὶ 

4. Λοοοάδμηι5 ΕΡρῸ δ διιηὶ οἱ σορι! θην ἴῃ αἵς- 
(δοῖα 615, οἱ ΠῸ5 ἴρ505 ΔΠΊΘΠΊΙ5. οἱ ργοχίπιοβ. (] 

αἰ σιν, ἰπφαῦ, ρυοχίπηαη., {ΠῚπ|5 Το νοοαίαν. Οἱ 
διυιῖθπι 6 ΘΠ ΓΆΡ ΘΟ], {Π|1|5 «ἴα θῸ}} πιιποιράτιι 

Οὐ ἀΠΠ ρὶν ἤρα ΠῚ 500} 1... ἐπ {Τα Π Πα 16 δὲ ΘΟ" 

615.» ἔγαί τοι γδνῸ Οὐ ἴθΠ5 [ΟΠ ροδίαϊο αἸα χ᾽ πὰ οἷ!-- 

οὐπηάδιι5 οεῖ. ἢ ΘΗ Πι15. ΟἹ Δ Πλδὶ ραι ταν Ἰππι- 

υἴατη, ῬΓῸ ΠΕ} }}0 ατοῖτ : ᾿πίχιι5. οἿΤα πὲς ΡΓΟΧΙ πὶ 
δοῖι5 σοη απ 6  ἢὰππ ἀνθ Γναταν, (τ ΟΠναυ τατο ρ] τα 

ὁδὶ, δθυθηϊδδίπιο ψα]τ ΡγΟσΘΪ  : νὴ ἁυίοπι οΪο 
ῬΙ πιιβ ἀπιθι]αι ᾿σαοιιηάτι5, Τα αὐτοηλ, ΠΠ], θη  σἢ- 
τι] δυνά ἴῃ νῆτα ἴπια., οἱ ῬΓΟΧΊ πλτπὰ ἔπ ΠοῖῸ 

1 ΠΙ ΠΙᾺ ΠῚ ἘΠΠυ} 1 ΘΧ ΤΠ ΠῚ ΡΥ 15 1115, Οπηποπὶ ΠΟΙ Ἰ ΠΟΠῚ 

ἡυάτοα ἔγα σοπι ἴαππη. ΝΜΟΘΙμοηΓ 0 αιιοι τηι15. ΡΠ Χ 
ἃ ΨΟΙῚΙ5 651 4] σπ 11 ΠῸ5 : ΠΟ ἸΠΟΥΘὰ5. ΟἹ ΠΔ1 

βοδπάλ! πὶ ἴῃ νἱτα., οἱ ποῦ «υοα {Π0Ὶ τ1Π}Ὸ ο5ι, 5οά 
1}, ἔλοῖτο, Οὐο 0] ἀσο ον ΠῸΠ Υἱδ, Π6Ὸ οἱ οἷι- 
Ῥίαβ ὀνοηΐγο, ὅδ᾽ οὐιπὶ ψΊΔον 5 ἴῃ ΠΟ 5. ΔΕ Π]0}5 σ0- 
ψουϑαπίθη), ΘΠ σ ἑ ΠγῸ οἷ, οἱ {ΠΠ 115 σαν ἔπ ἀὐπηὶ 
αἰοίτο ; οἱ δὶ δἰ ἴφια ραιίαιαν φἀνοῦβιιπι, οοιηραΐοιο 

οἷ, δὲ 1} 15. ἐγ δε ἴὰπὶ τπαπὶ ἀορια. Οπιηηθῖη πη] }-- 

τἴατα ΟΧΡΟΙ]6. αν ἀπίπιὰ πὰ, οἱ Οὐϊονι {{ἀπιπια: 

ΠῸΠ ΘΟΠΙ ΓΘ ἢ ΘΟ" ἀπππὶ. Οὐπίγα ἱπιροϊοηίοιη αὐ 
δ]  δούαια ΕΠ0Ὶ πο 1 ἰγδοιιη ἴα σομηπιον οὐ ΐ, 5ο ἰὰπ- 

4ιια πὶ. {ππ}Δ. ΠΟΙ ΠῚ ὈΓΌΡΥ Τα οιπὶ ΠΑ οο. ἴῃ 

απ ΐ ιι5. Νὸ ἀΠΠἾρα5. [γαΐγοι {υπιτη 5 πηι] ατο οονάς ; 
πος οὐαὶ [4}0}}5 Οδου α Π5, ΟΧ ἅΠ1ὰ ρᾶνο ἰπδ 4 ἴὰ5 [ὰ- 

οἷὰσ οἷ, Το 5115 ΘΠ μη νἶσ ρα ΟΠ Πα γουθα ργοίονα οχ 

5015. ΤΟΥ ΠῚ Ϊ ΠΕ ΠῚ ΠΟῚ ΡΓΟιιοα5. ἐγαοιπ ἴαπὶ {8 πὶ, 

501 οἱ γδοοῃο αν δ] ράσοιη,, οἱ ἀορυ πη. ΟΠ ΠΟΠῚ 

[ἀρόχνοπι ἃ} ἀπ πα τα. Οὐ Θηΐπὴς Πρ] ΟΟΥ τ" μὰ - 
Β. Θ0ΠῈ ἴῃ ΠΠΘΠ 15. 5ι1ὰ ΠΙΟΒΡ Π]0., τη Π5 ΟΠ ΘΙ ρεωραναὶ 

Ομιγίσιο, φιυΐα ΟἸνεΐσιιι5 μὰχ οδι, οἵ ἴῃ ρᾷσο το υΐο- 

50ΟΓῸ ΟΡῚ : νὴν' ἀπ το ἴην Γ{τπ|5 Ομ θι15 πιο 15 οχ-- 

δϑονάτγς Ὑ ἢ ραοΙ Ποι5, ἴῃ {ΡΠ 41] } Πα ο5 1 ΘΟΠΠΡΟΡ 
ΘΟΥ ΟἾ115.: ἴην ἠτι5 ΔΤ Πη 51Π|}}}5. ΠΑΥῚ ΟὐΠ [οία τα 
ἃ {που ἢ} λι15. πιαν 5. ΠΌπιο ῬΔΟΙ Ποι15. σοοι απ Ροδδὶσ 

ἄοι πιοηΐοιη : ἰπν ἀτπ5. ἀυ!οπὶ ἢ ῬΟΡΓ])α τ Οπ6 ὁδὶ 

ΒΘΠΊΡΟΙ : 41] ἃ 0 ΠῚ} 5οοΙ αἴ α" Ράροπὶ, ἴπ{π|5. 65. 56Πι- 

Ῥον ὉΠ ΊαιιΟ. ἀῸ ΤΠ} {15 5. ΠΠῚ ΠΠΥΓ{π|5. αὐ 1 ρι}5 
τάραχ Ἰηβαη} Ὁ ̓παηίτον, ῬΔοΠ οιι5. δὲ αἰ γίηθα Πο- 

ποδία ἈΡυπλη5 ἔγιιοῖαι σΟρ ο50. τ ἰην Δ 1 ἀλ!! 6 πὶ Ομ 115 

Ο Ἰπαϊροηιία., ἀὸ τη δου ία ἰδ ΠπἸ ΘΕ" ; οἱ αιια πέτα μᾶοὶ- 

(οὐ5 σαν δηβ ἴῃ ΠομληῸ («ο]οοίαίιν, [ἀπέ πὶ ἴῃ ν ἱπ- 
ατι5 τὰ οδοοηβ δ ἘΠ] ]πὶ τοα τρίτα, Τχ ἀθυιπάδηιία 
Ἰωτεῖαν ραοὶ Ποῖ! ᾿οτηο αἰ ΠΟΒΟΙ τ: Χ ψΉΪΕι ππὰν- 
Οἶο οἱ {πγόγο θ]θηο ἰμν {τ5 ἀοπποηβιγαῖι, ῬΔο - 
Οἵ15. ΠΟμΙῸ ΘΟΠΒΟΡ τ ἀΠ ΘΟ] ΟΣ τα. ΠΙΘΡΟΙ Γ᾽, [ὨΥ] -- 
ἄτι5 Ἰνομιο ραν 66 }}5 ἀτοἸπ Ὠ] ΟΣ πὶ ΘΠ οἴ τι" ; οἱ δίουϊ 
Ῥᾶχ βοοιδία τ η 15. ΠΠ πλάϊ, 11ὰ ἰηγ 4 ϊὰ ὁοοι ἃ 

σον 5 Οθοσοα!, Ῥὰχ οἠΐη. οἰιιραι οἱ ρογίιθαῖ 
ΟἸΠΠΟΠῚ (ἰδοογ ἴα. : ἰην {1 τι πὶ. ̓ γαοιΠἸᾶπὶ 
οὐππ αἱ τ: ἃ ΒΡ] πε ογ δ ἁυ ΓΟ ΠῚ ρᾶ 015 οἴ Πτσα τ ΟΠ ΠΪ5 

Ὁ ΟΠ 50, δὲ αοὶ ΟΡ ϑοάονις ᾿πν τά ϊα., 10] ΟΠ δοιὰ 5. οἵ 

ΘΧΤΟΡΙΟΙῸ5 ἰοηΈ ρα, ϑθοίαγο οὐσο 7) ΠΠῚ, ἀοϑιἀογα Ὀ1}6 

ΠΟΠΊΘῚ ῬΔΟἾ5.. τὰϊ ἔτι 5 Ρδοῖ5 Ρο5515 ΔΟφΟΪΟΓο, οἵ 

ΘΧΒΘΟΟΓΑν ἴην Ἰἀἴὰ πη, ΠῸ 10] σαι πὶ [τιν ο ]}115. ΤΌ ρ]οὰ - 

αἰ. λα πα }} 6. πα πιο. ἀη τὰ] ογοανὴῖ τς Ἰ)οιι5, 

αἰ Ροδ5ὶ5 ἀἸβοουποῦο ἱπίοι θΟπυ πη οἱ πηα]ιηι. τ αι; 
5101 ΟρΓπλα οἰ Τσὰ5. οἵ ἐπ. 1 ΤΟΘριὰ5.,. Οπληἶὰ χὰ τ 

ΤΩ ΪΠ 08, αι» 51η1 θοπα ἰοποὰ5.. ἃ ΟΠ πὶ ΒΡ ΘΟῖο πηα]ὰ 
ἀΡοιϊηοας, ΕἾ], μαι ητα πὴ ὐυῖρο, {πα ΠΙΑΧἸΠῚα 
Ὑἶγαι5. ἀπ πηα», αὐ γο]οοίτοι δ δι] πη] αῖο μι ρογίο - 

οἰοηἶδ ΡΟδ5158. ἀϑοοηάονο, ΒΟ Ἰ]υ Ἰ ποι Ῥι]οη ἴα: 

ΒΕ ἴα π6 “πα "5 ἃΪν Ποπλΐπο, αὐ ᾿ῃ τα Ρ05515 ἃσοῖ- 
ΡοΓΘ ἃ} αἴογπο ΠοπλῖπῸ Ιου πάπα ΓΟ} ἘΠ] ΘΙ), 
Ῥαιῖθηεῖα συ Πα Ι5. δὲ πιοάο]α ἀηϊ πιῶ : ἐπ ραι θη! ἃ 
Αὐ ο πὶ δδὲ ῬΘγΠίοο5. οουἶ5, ον ῥα θη τα πὶ ΘΠ) 
ὈΧϑΡοοίδτιν {ἸΕ νι πὴ ΒΟΠΟΥ ἢ 5005, Θ᾽ τοι] ΠΟΙ» 
ν᾽ ἀοιυν, αιιαδὶ φυρα ν᾽άοιιν ἀπ] Θοε τ. 

ὃν Αϑίατο ἴῃ ΟΠ ΠΠθι15. 16 δοῖνα,, ΠῚ 0 αΐ γπίοας 



τῦ00 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΑΟΝΙ. 

Τ)οπιΐπιιπι ἴῃ Ρ]ουΐα οΟμϑἰδίοηοι. ΑΒ οπηπηὶ ρΟ]]πι-- Δ αΠ 5605. Οὐιπὶ ν᾽ ἀν 5 οἴ πὶ ΠΟΥ ΡῚ15 ἴῃ {ΠΟΙ ῸΠῚ οἱ 
τοπο ΠλΠΠ 11ΠῚ 511 ΘΟΥ {π|1Π), Οἱ Π6 (105 1Π]ΠΊΪ00 Δ41- 

ἴππὶ θη δα 16. Α ἀβρθοῖι ποίαπο ἀνογίο οι] 5 
ἴιοϑ : οἵ π6 ἀἰθοίθι 5 ρα ΟΠ ράγηπα γα] {0115 ἔθη ηὰ- 
ΤἼΠῚ, ΠΟ ΡῸΓ ἰ]6πὶ ΟΠ] ΘΟ ΑΓ ΙΟΠΟΙμ. Ὁ] {Ππ|ὰ ΘΧΒΟΪ νὰ 5 

ΒῈΡΡΠ οἷα, ΝΙοιποπίο οἷ (ΘΠ ]σα5ι1 πηθιη θγὰ ἰπι., οἱ 

ΠῸ ΘΟΠΙΙΠΙϑσοὰϑ {Π|Π4 Τη ΓΘ 101} 115. Π ΘΠ οἴ 6 ΔΠΊΟΓΟΠῚ 

Δ}0 ἁΠΊΟΓΘ ΤΠ} }10Γ15,. ΠΟΙ 40 ΔΠΊΟΓῈ Τ)ΟΙΠ] ΠῚ [6 ἃ ΠΟΙ 

ὁχο αι. ΝῸΪΙ τη ΠἸ πηὰ ΘΟΠΓΘΠΊ ΠΟΙ, Π6 ῬΔῸΪ Δ 1Π| 

ΑἸ[Πιιὰ5 τπ τμ4]0. ΝΌΠ [6 51 Π1}}}65 5 ΠΡ] ]ΟΙ Του ἀροο- 

(ον αὦ νἱνοΊΠι1}}} ἀΟΠη15 ; ΠΟ ΨΟΠ15. ΟἸΠ οἷβ τὶ 

ἸΟΠΘῚ5 δὲ ΟΥΤΟΒ 551Π115 [Ἀ}1}}15,. Π6 Ρ 6 Θ] ΕἸ ΠΙᾶ5. 561-- 
ΠΟΘΙ ΠΑΓΙΟΠ 5.75. ΠΓΓΟΡΕΠΊ ΠΟ ΠΠ6Π5. ΡΟΠΠπαῖαν. ΝΟ], 

ΠῚ, συανηῖον ἔΌΓΓ ΒΟΓΙΠΟΠΟ5 ἸΠ605, ΠΟῸ 5[ 0] {πῃ ἂν- 

Ῥετγθν 5. ΘΙ οι αι πὶ ΠΙΘιμη : 504. ογοίθ τα δὶ οἱ σνὰ- 
ταηΐον ΔΟΟΙρ6 νου] ὰ τηθὰ. δὲ δ {Ὁ Π}]ΠΑΡῚΠ} (ΟΠ1115 

ΠΏΡΟΥ 6. ΔΟΟΟΒΘΟΓΙ Οἰου οι, γ 6] ἸπΟΠΔΟἾ 115, οἱ 

γὙὶρρο ρατἀιυν" ᾿νλι} π5 πη 041 ᾿π τοῖν δα 56, δίατϊπη 1π|- 

ψὯπὶ ΡΡΙ δι πᾶ 1 αἸσΠἰταθπι : οἱ φυοαά Τ)οιηΪηῸ 
ΡΟΙΠΤΟΙΕ διιηῖ, διὰ γ  υ πίδτ ἁπη  {ππ|. ΝΟ Θηΐπὶ ρο- 

(θεῖαι {τι Π|5 1101] ΤλΔ 5] ΟΠΟΠῚ ἰπ 56 ΠΟ ΠΙΪΠῸ Ρ Ρρᾶ- 

γάτα : 566] 4650] Ππν αἱ ΠΙσΏμτη ἀΓΙ τη}. Ν πι- 

414 ψὶρρ!η!Παἴοπ) ΠΟΠΊΪΠιι5 Θχιογαοῖ ἰη νὴ ὃ ΠΟ 
ΘΠΪΠῚ ΠλΔ 115. γ Πα Π 16 ΟΠ ΡΊδίο οἰ θυ ἴῃ ρτορυία 

ψο]υηαΐθ : ΠΘῸ ΘΠἾ ΠῚ ΠΟΙ {11} ο51 ΡγΟΙΆ Πανὶ ἀΠ 4υ14 

4ιοα Ἰ)οτηῖΠῸ ῬΙΌΠῚ 5511ΠῚ 6ϑῖ. ΝΌΠ ῬΘΟΟα}15, ΠΟ ΠΊΟ, 

51 ΠΟῚ ὙΌΨΟΓῚ5. ὙΟΙΠΠΠ ; 5] ΘΠ ΠῚ ΨΟΥ 511, [άτη πο [ὰ- 
Οἷᾶ5 ἸπΠοΡ πὶ γοάάογο {Ππ6|, «το Τ)οπηΐπιι5. αια5ὶ 
δαππὶ ΤΟΖΟΡΙ 1114 ἃ 16, ποὺ ΡΟ αοπ 6 σαὶ ταὶ - 

50ΘΓῚ ΠΠΘΠῚ ὈΓὰ ἴπιᾶ, Ζιι 510] 181π| ἀοάϊοαία βιηϊ. Ὑ146 

ΘΓΘῸ Π6 [6 56 π|σαΐ σου ΡΟΥ 5 ρα] ΠΥ τι, οἱ ἀθοουο πη 

ἈΠΙΠῚ85 ἴυ185 ἈΠ 145. ΝΘ ἸΠΊΡΓΟ])Ὸ Οου]0 [π0 ἰπ!πδανὶς 

5ΡΘΟΙΘΠῚ ΠΝ] 16. 15, ΠΘ ἸΠΊΓΟΥ ΠΟΙ ΡΟΓ ῈΠΟϑίΓὰ5 {{|85. 
ΝΟΠ ἈρΕΙ 85 Δ1Π1Ὸ5. ἰππᾶ5. Δ] ΡοΥΠοἰοπ ἃ νου] α οὰ- 

ΠΟ ΘΟΠΟΙΙΡ 5οᾺ5. ΠΟ ΔΙ ἰπ ΔΠΪπιὰ ἰπᾶ, 
ΜΗ Π]ΟΡ 15. ΘΑ ΠΘΠῚ ΠΟῚ ΨΟ]]5 ἰΔΠ 566, ΠῸ ΡΟ ἰδοίμηη 
6115. 1Π|Π 81 ΠΊΘ ἴα" ΘΟΥ {11}, δἵ ΒρΊ τι ἴπ0 14]γα 15 
ἴπ ῬογάΠοποπι. ϑ᾽οαι Θη πὶ [δΠιιΠΔ ΡΥΟΧΙ ΠΙΔΠ5 ἰσπὶ 
ΘΟΠΜ αν ΤΗΣ τ: ἢὰ ΦᾺΪ ἰδ ΠΡ ῚΣ Τ.] 1.15. ΘαΓΠΟΠῚ, ΠῸΠ 
ΕΥ̓ δ'πθ ἀἀπΠΊΠῸ ΔΠΙΠΙΔ 518 - οἱ ᾿ἰσοὶ ΘΟΡΡΟΓΘ 
Οαδία5. ΘΚΑΒΟΥΙΣ, ΠΙΘη6. [Δ ΠΊΘΠ. οἱ ΘΟυ 6 ΘΟΥΤΙρ 5 
ἈΠ 5οοά τ. ΤῊ 16 τη 1] αιια5ο, ΠΙΪ, αι] 510 ῥγοίδοιιις 
ΔΠΪΠῚῺΒ ἀΠΠΔΓΡΟ ΘΔ ΠἾ5. ῬΌΠΟΠ ΓΙ ἀπο πι ἢ ΝΌΠΠο 5ἰοιΐ 
[Ὀπαπι ΟἸμ ἃ [ΘΕ ΟΓΘ αὐβία 5. ῬΘΓΟΙΙβδι μη ΠιοΡ, 
ΡΈΒΟΙ , οἱ Ῥαυ]α πὶ ῬΥ διϊηιι πὶ ἀθοογοπι ἀπ! 
ΘΙΠ}1}15. 6δὲ δ Ϊὰ π 5ΡΘοΐος ΠΠπΠΠ]Ὰ Πὸρ ΠΑΪΠΓαΣ τ 51000-- 
ἄφηϊο 510] δοῃπθοίατο Ομ η}5. ἄθοον ΡΥ βιἸπιι5 ἄθρουν ; 
Οἱ Ζ105 1Π ΔΙΠΟΙΠῚ 5111 ἀπίθα ΘΟΠΟΙἰΠθαϊ, Ροβίμιο- 
ἄππι οὐϊο δου αἰ Ποῖα. ΝᾺ ΠῚ οἵμπὶ ἰπ ον οπου 
ΠΟ 5.) Π|ΠῸ ῬΟΠΠ 5 ΟΠΊΠἾ5. ΡῈ] ΟΠ» το «ΟΠ οΠἴταν, 
δ᾽ ἴπη0 ΘΟΡΏΟΒΟΟΒ {ἃ γαΠ 15, Ζυο ἀη|ο ἱπαρϊίον 

ΓῸΠῚ : 

[ἸΟΓΟΠῚ 6556 ΘΟΠΥΘΓΘΙΠῚ, ΠΟΠΠΘ ᾿ΠίμΠ6Π5 ΠΊΑΧΙΠΊΟ 

ΠΙΟΓΙΌΓΘ ΘΟΠΟΙΟΙῚ5 ἢ ΠΟΠΠ6 Οἰαι 15 ΠαΙῸ5 [πᾶ5, ΠῸΠ 

5Ξ ΕΠ ΠΘΠ5. [ὉΘΙΟΥ ΠῚ (πιγΙσσί πλιπὶ ὃ ΌΠΪ δι ροβίπιο- 
ἄυπη οἵπηἰ5 114 ΟΠ] οοιαιο ἢ Ἀ Θααῖνο 5ἱ οδὲ ἰφυοα 
ΡΥ ΙδΈ1η1 ἀἰθο0}}5 γοϑιβπμ). {Π0] οοὲ βιιαν 5 Ταχτ-- 

υἷας οἵ σον ν ογιιπὶ ΟΡ] Ομ 14 ὃ Ὡ θὲ δαὶ Ὀ]ΑΠα!-- 
ΠηΘηἴΟ Γι πὶ γΘυ θα, 485 οογ4α 5ΠΠὩρ]1οἷὰ τη 0] ΗΘ Ρδηὶ ὃ 

ἘΠῚ 511 56 ΠΙΟΠ65 4π16 65 4] ἀπηα ΓΙ (ἀἸΠοπι ἃπηδη- 
Πὰς ΤΠ 6 θαπὶ 9. τὲ οδὲ ἱπηιηοἀογαίι5. ΓΙ5115 οἱ 

ΟἰΪοϑιι5 9 ἘΠῚ 65. 1Πο ΠΓοπαΐα οἱ ᾿π|{1}15 ΟἸΠΠΙ5. [ {1 - 

τἴὰ ὃ Ὑ ἐἴυι Πιιχιιβ ἀαιιὼ ἐρα 5165. ΠΕ]. ΠῚ ΘΟΠρᾶ- 
γπθυηΐ. ΠῚΟ οδὲ ΠΠῚ5. ΟΑΓΠῚ5 ΡῈ] ΟΠ τἀ Π15, 4υατη 

ἉΠΠΔθα5. : ῃἴ0 ΟΠ] οί 0015. ΤΘΡΙΠΪΠῚ15. ΘΟΡΡΟΓ5. ἢ δ- 
ΠΘοῖο Ἰρτταν ΔηἸΠλι1 Ευλπ1πὶ ἃ]}. [15 ΟΡΒΟΟΠ 5. ἃΙηΟΥ - 

Ἰθι5., οἵ ΟἸΠΠΟΠῚ ΔΙΠΟΙῸΠῚ ΘΟΩγ ΟΡ ἃ 50] 6 1 1551- 

τη 8 Π| ῬῈ] ΘΒ Υ τ Ἰποπὶ ΟΠ Ἰ511, αὐ γα 1] {Ὁ ΌΤΙ 5 6115 

1ΠΠδί θη! ΘΟΥ {πππιπη, Οἵ ΟΠΙΏ5. ΟΠ ΒΟ. α5. ΟΔ 5] 5 

ΘΧρΘΠ]οε ἃ ἴο. φρο μι. ] θυ το ἀΠΠ ὁπ οὶ, ΠῚ, 
4 Ἰφ Πἴᾶπι ΒΡ ἸΠπὰ] οι ΔΙη Δ η 115 σοηδιονι ἴῃ - 

Τὰπάονο. ΠῚ ἄθοον ΟΠΊΠΙ])115. ΠΊΟ 15 ἀρ! οἰ θη τι5 
65:7, ὉΠ46 ΠΟΙΪ5 50 ΓΈ ΠΠ 185 ΤΡΆ ΠΩ. 8115 Δ τ τ Ππ". 
Τλον Π 6115. ΡΘΓΠΙΟΙΟδᾶ5 ΡΠ ΓΙ 1Π65., Π6 ΟΠΊΠΠΠΙΠῚ 

ΤΩ Δ]ΟΓῚΙΠῚ ΘΘΠοιἃ [Π ΠῸ5 ᾿ΓΓΟσ ΘΗ αν, ἈΠῸ] οπὶπὶ δα- 
ΤῊ] ΡΠ 65. ΠΠ1] ΠΕΡῚ] 5ΡΘΟΙΘ5., ἃ ὙΟΡΙ 115 γα ηδυΐγα- 

σάνουιηι, Ρ]ΘΡΊ 416. ΟΥΠΑΠΙΘΉ 5. ΘαΓΙ ΠῚ ΟΠ] Θοίδιϊ, 
ῬογΠ οἷ ΘΠ. Δ ΠΙ ΠΊΔΥΕΠΠῚ 5118 1Ἴ1ΠῚ ῬΟΙΡΟϑ8ὶ δηΐ, οἱ ἃ 

ῬοΥΘοΓΙΟΠῚ5 [5015 10 1ῃ ῬΓΟΓΙΠ τπὴ ΤΠ ογηΪ ἀδμηου οὶ 
τοϑ 5η1. (Οαγοῖο οΓΡῸ, {Π], 5ΡΘΟΙ65 βθι' {τιὰ5. Ῥἢ ΠΣ ΠΊ05 

ΘΟΓΠῚ5 ῬΟΓΊ1556 ς Πιια550 Π6 ὈΠΠ)ὰ5 ροσυ]πμ ππᾶδ τηι]- 
ἴο5. ῬΘΙΒρ᾽οἷδ ἸῃςΘυ 1556, ΝΘ ΡΘΡΟΙρ᾽ 5 οἰ θιιπὶ ΦποΙα 
δ ἴῃ Δ] ]ογιιπὶ ρδγηϊοῖθπι ὙἹἀθρῖβ. Νὰ ἱποράδϑ ἴοι 

ἴῃ 4110 παν ΡΑΘ "ἢ ΡΟΓΡΟ55] διηξ ρ] αγ πὶ, Πονῖϊα 

Ἰλ4τι605, ΡῈ 41105 οα ρο5. ΘέρίΘΓῸ5. 5ΘηβΟ 5. 

0. Ῥοδίυ!α {0 ὶ ἃ Τ)οτηΐηο ἐὸν ρυιάθῃ5 οἱ Ρευνῖ- 

ΘΊΠο ΠῚ 5ΘΠΒΙΙΠῚ., Ὸΐ ΠῸΠ ᾿5ΠΟΓΟ5. ἔγαιδ5 οἱ βία ϊα5 
ἸπΙ ΠΊΪοΪ., οἱ 1 γα Ϊὰ 6115 ΠΟῚ ἱποῖ αἱ [0.65 {πιι5. 88- 
Ρ᾽οη5. ΠῸΠ ΟΟΓΡΟΙῚ5 ἀοογοπι ἀθβιἀθγαὶ, 5οά ἀπἰπηα : 

ἸΠ5ΙΡΊΘΠ5. ΠΟΠΊΟ 5ρ6οῖ πὶ 1π ΘαΡΠΑΙ 115 ΟΥΠΑΙΊΘΗ 5 

ΠΡ δου Ἶτ}. ΘΑ ΡΊΘΠ5. ὙΠ ΘΟΠΙΡ Δ ΠῚ ΤΠ] 16 ΓΘ ΠῚ Γὸ- 
5ΡΙΠῚ : ϑ[αΠ 15. ὙΟΓῸ ΘΟΠΟΙρΊ5ΟΘΠ5 ΘΆΠῚ, ΠῚ 5ΘΡΆ ΘΙ ΠΟΙ: 

5 ΡΡΙαπίδιιν, ὙἼν Ρυιιάθη5. 80 ᾿πηρυιἀθηΐο [δ μηΐηα 

ΔΥΘΥΕ ΘΟ] 05 51.105 : ΤΠ ΧΙ Ο5115. Δ. 0 ΠῚ νὴ ἰηϊΠδης 

ΘΔ 1, 501] τπ1 αὖ ΟΟΥὰ ἃ ἴδοϊο 5 η15. Τιι διυιΐδιη σὰν 

ΟΠΠΠἾ]115. ΤΠ 15 5ρΘΟΪΟ5. ΡΟΓΏΪΟΙΟσὰ5 ἃς [σὰ μι]- 
Ομ τἀ η05, αυϊα ἀο αν ραίι" ΔΙ πιὰ 5] δᾶγιπι (6- 

οοτοπὶ αἰϊοπἄαβ. ΟΠ τ δίαβ. ΠῚ ἴῃ ΘΟΡΡΟΥῚ5. ἄδοοιο, 

564 ἴῃ ἀπίππηα Φοϊοοίαταν, 14 ογσὸ (ΠΠ1ρ6., ΠΙΪ, ἴῃ 

{αῖθιι5. ἀοἸθοίατιν ΟἹ Ιδαβ. : οἵ Π6 ΡΘΟΙΙΠ ΑΓ οἱι- 

ΡΙ ται τὸ 50} 1οἷα5.. ΑἸ Ὁπιηὶ ἀγαυ ἴα ἀοο]ηα σου 

{{|π|5) τ ΠΟῚ ΠΡ ΟΙΒΠΠΟΙῚ5 δῖοι: Δι] το οἱ Ἰ40]ο- 
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ταπι οὐ] τον. ΝΟΪ; ἀπιαγο ἸΠΔΙΠΠΊΟΠα, ΠῸ Οἰοπι 45 οἱ Α πιϊβογοῦὶ 56 Πησιηὶ, 864 ΠΟΠΉΪΠι15. ποὸη ἀο]οοίδιιν 
οὐ τηϑιιθγα ἴα οἱ πηθηΐοπι ραγίτον ἀοὐϊοασι!. Νο 
")εἴα5 οὰ 4ιὰ ἰ6 ἀνοσαηὶ οἱ βοραιαηϊ ἃ Ἰ)οιηΐηο. 

ΝοΙὶ ἀΠΠἶσονῈ ΟρῸ5 ἰουγοηᾶβ., ΠῸ μη 5. ΟΩ 565, 
Μυλεὶ οὐρίοπιο5 ]Ιοπα, οἱ ἃ διιῖδ ρεϊναιὶ βιιηξ. ΑΠ16- 
παία διιηξ ἃ ποθ 5. δώ οι ὶ Ππ}τ5 (οι! 105. : ποβίγα 
ἃυΐοπι Ῥοβϑοβδίο, ΓΟσ Πα πὶ ΘΟ] ΟΥῖπὶ 651. ΝΟΪῚ ἀρρο- 
ἴογο αἰϊοηα,, π6 ἃ ἴυ|5 5 δχίγαποιβ. (που αηιιπα 
νἱοίιπι δε σον α Εἰ οοπ δηξιι5 οϑίο : αι χυ  5ι-- 
ΡΟΣ λν οδὲ ργο] ᾽ο6 05 16 ἰΔπη4ιιὰπὶ ῬΓΟροϑ εἰ ταὶ 
ἱπιροάἰπηοηίιπι. Νο οὐρία5. Πονὶ ᾿σοοιρ]65, πὸ ἴῃ ἴθη- 
ταϊϊοηο5 ἱποῖ4α5, οἱ ἴῃ Ἰαψιιθο5 ἀϊα 0 }}. "Οαγοῖο ἀνὰ- 
υἱτἴατα., ἀυΐα τ χ ὁπηπίτπι πα ]οῦγιιπὶ ἃ} ΑΡΟβίοο 
ποιηϊηαία 651. Ῥϑοιπίδγιπι. ΟΡ 15. [8 Π| ΔΗ ΪΠῚἃ ΠῚ 
διιαπὶ γοηά!6πὶ ἰα θεῖ. δ᾽ ΘῃἾ πὶ ἱΠΥΘΠΟΡΙΓ [ΘΠΊρ5, 

ῬΙῸ πἰμῖ]ο ρεγροίγαῖῖ Πομπη οἰ ἀϊι πα : οἵ δου αιΐ 
ἴαμα τ: ἀαιια πη δυροι" ἰδυυᾶμη., ἴα δὲ οἱ οἴ ογο 
5ΔΏΘΌΪΠΘΠῚ ῬΙΓΟΧΙΠΙΪ δι. Ῥ]γ {ιι6 ρον ἀναυ τα ἂτπ 
ἀογοπι ἴπ τηοΥ 5. ΡΟΥΘ πὶ ἱποϊάογιηι. 5 ῬΓΌΡΙΟΣ 
ἀγατγιτἰατὰ ϑαῖϊι! αἰϊθηι5 ἃ Τ)οτΐπο οἰϊδοιι5 οϑὶ, οἱ 

δ Ἔχίγοηλπι 6 οὐ] πηΐη6 Γορα}] χρυ ίβιι θϑῖ,, οἱ ἃ} 
ΤΠ ̓  ΠλΪ Οἱ 5 5ι115 ρ ΓΟ Πλἰι15 ἐσὲ, ἡ Εὰ ΑΟΠὰΡ ρτορίον ἀνὰ- 
τἰεαπι ἰην ϑὶς υἱποαπὶ ΝΑΡΟΙΝ : οἱ ᾿νυ15 τοὶ σγαιία 
ἴῃ ργ ο γυ!πογαῖα5 ἀοἴαποῖιια θϑῖ, ΠΟΙ ηἶΠι15 Ποδίον 
οἱ ϑαϊναίου ἃ οογάθ Ρ]ναυδαογαμῃ ψο]οραὶ ρεοιηΐα- 
ΤᾺΠῚ ΔΠΊΟΓΟΠῚ ΘΧΟΙἄογ : 5 αιΐα 111 ορᾶπὶ οἰρὶ-- 
ἀἰδϑίπιϊ, βαϊ αἰανία ο᾽ 08 τποπίΐα ἀθυϊάθθαηι. Νὰπι οἱ 
ΠΠυπὰ ἀἰνίϊοπι οὐπὶ ΠΟΙΏΪΠι15 γοοᾶΠ5 δ τορηὰ οὐἶο- 
τὰπὶ [ἀΟ.]ἴαι 65 διιὰ5 γοπθτο ργοορίδδοι,, ἃν Πα 5 
Ἰῃϊγανο ΠῸΠ ΡΟΙτη 51. ὁ Επ Δυ65 ροοίτι5 ἀναγίεἴα ἂτ- 
ἄογα Ἔχαγϑῖῖ, αἱ Πομαϊῃτπὶ ᾿αγα ΤΟγ οι 510] οὐποίο - 
ταπα ΒΟΠΟΓΊΙΠπι ἴῃ ΠηΔΠι15 ἰγαίογοὶ ἱπηρίογιπι. Ανα- 
5. δηΐπι Υἷν ἰπίου πο 51Π|1}15 δϑδί, Τη!δγηιι5. ἰσίταν 
«υδηϊοβουμη 116 ἀονογανοῦὶξ, ποὴ ἀἰοἰι, ϑαι5 οϑί : 

510 Οἰδὶ ΟΠΊΠ65 {Ππ6βανὶ ἴογγτο ΟΠ Πιχογίηὶ ἴῃ ἀγαὰ- 
ΥᾺΠῚ 5 ΠῸΠ 541 ᾽ταν, ΑἸΠΘΠτιτὰ 16. Τοἰτο, ΠἸΪ, ἃΡ 
(θα Υἱεῖο,, εἰ γοϊιπίαγίαπι ραιρογίαίοπι ἢ οπΐου ἃ5- 
5. τηθ, ΝΟΪΙ 6556 ἀο5᾽ἀϊοβιιβ οἱ ρίρογ, 56 ἰαθογὰ πιᾶ- 
πἰθυι5 τυ5, υἱ Βαθοὰ5. ἀπά {εἰ ιιὰ5 ἱπά σοηιὶ. 86-- 
οαπάππι Ριι5}}} 4 Πἰ πιϊἰαΐοππι (απ τη ]Οογ τον ροι- 
τἶρο. Ταπίιπι Θηΐπὶ ΟΧΡΟΙ τα ἃ 16, ιαηίπι ΕΠ ὶ 
[υοτῖξ πο ταπι ; ΠΟΠΊΟ οηΐπῃ οχ ας ἃ ἴ6, φιοά ἶρ5ο 
ταϊηΐ πη ροσϑίάθ5. ΕἸ οιπ συ πα οὐ ἰπ υϊίαιο ἀ6- 
4υΐδίτα ἃ θοταϊ παιῖο ὁδὶ οογᾶπι ΟΠ Ἰδίο, 564 ἀσοορίιπι 
δὲ {1 φυοά {πους ΠΟΙ ον ἀοαιυίδίτιιπι. ΕἼ], πο 
Ἰαθοὶ μᾶπο ἀυίθπι τη βου σον ἴα: θοπιτη. ϑιιπὶ οηΪ πὶ 
πΟΠῸΪ]} αιΐ αἰγὶ ρίοπιο5. ἁἰΐοπα,, ργωβίαγο 56 οἷθο- 

ΠΠΟΒΥΠΑΙῚ 5: πη} ἀπὲ : οἵ οὐνπὶ ἃ] ἰὺ5 ργοπληΐ, 115 

11, Τίῃι. 6. 10. 

1. Βος. 1ὅ. 9. 5664. 

Β 

ἵν 

" 

Ε 

ἴῃ Ορογῖθιι5 Θου απ» οἱ δἰ πηι! το Ποπὶ ΘΟΥ 15 ΘΟΓΙΙ ΠῚ 

οχϑβθογαίαν δο γοϑρυῖ. Τιιν ἀυῖοπὶ Πἰοοὲ οχίβηυμ ἀο 
τυιῖβ ἰΔθον θιι5 ρουτῖρα5, πο ργάξιπι οδὲ οἱ ἀοοθρίυπη 
οογάϊῃ Ποπιῖπο. Νέος ἰς νοΐ ἠαοίατο, οὰπὶ ΡΟ ΡῚ5 

οἰ σοι σύ πᾶτι ἱπα ρθη}, οἵ 1110 οἱ ἔοπογᾶθ, Π6 ἴδ 

Υ Π ΓΟΥῚ5 6556 το  ογοπι : 564 1ῃ ΟἸΠΉ 115 (5 ορ6- 

τἰθιι5 μι πη }ὰ τῈ σογάπι Πλομΐπο ; ἴα ποη οΥἰζ 

σναίαπι Ποὺ, φαΐ αι οἰ οὐ ταν οἰλπ 5: ρου α : φιοάᾶ 
δυΐθηι {τ Βα π ογ΄, ἀσσορίμπη οϑῖ οἱ. 

7. ΕΠ], ρτὰΣ οπιπ θυ. ᾿ιυ πα ται διμάθ, {υοά οδὲ 

Οπππὶ γἰνίαϊο. 50} }Ππηΐ1}5. ὉὉ δα μου δου! 0 η}5. [ἀδι1-- 

δίπιπη Ῥοβϑῖβ οοηϑοθηίογθ, Οἰποία ἱΠπ5ΠΠ {|0Π 65 ΠῸΠ 

ΑἸΤτΟν ἶδὶ ροῦ ΠυιπλΠ1τάΐοπι ᾿πη ρ]οη τι, οἱ πμα] τΟΓιι πα 

τη ρουιπὶ ἰ ΠΟ ΓῸ5. ΡΟΥ 5Ὲ ρου ίαπι ἐπ᾿ ὨΙ ] τὰ ἀ6-- 

Ραΐαπταν, Ὑ ἢ Πα πη}}15 Π)60 δϑί δἰ π|}}15, οἱ ἴῃ [ΟΠ ρ 10 

Ῥθοίον 5 διιΐ βθβίαϊ διμ πὶ ΒΌΡΟΙΙ15. Δι Ο᾽ ἢ. ΟἹ 5[ ἢν, 

1)60 οὐΠ01}15, ἀἰαθο]ο 5ἰπλ}}15 οϑῖ, Ἡ ατη}}15, Πἰοοὶ ἴῃ 
μιαθῖτα νι ραῖαν ν ἢ Ἰβϑίπηιιθ, β]ΟγΊοβι}5 δδὲ ἴῃ Ὑἱγίμ!1- 

Ῥι15 τ 5 ΡΟΓΡιι5. ἀυΐοπι ᾿ΌπιῸ., οἴδὶ ἀθοουιι5 Ὑ] θά 

ἀϑρθοῖα οἱ οἰατγιι5, ἰάπιθη Πα 1} ]}6 πὶ διμη τπηδηϊροίδηϊξ 

ορογὰ ἐρϑί τι, βου ᾿ποΘδδι15 οἱ ΠΊΟΤῚ15 (ἰδ ΠΟΒΟΪ ται" 6115 
ΒΕ ροΥθῖα ; οἱ οχ ψεγθὶ5. 6]5. ΡῈ] Ιοα θίταν ον 1185 
Ἰρϑβίυβ. Οἰρὶς βοπι ρον ἰαυἀἀγὶ Ὁ Ἰιοιμ1η 1015, οἱ νινίυ- 

165 φιυίθυ5 Δ] οπιι5 οϑὲ ἄὸ 56 ρυάϊοανε βοβιῖ!, Νοη 56 
Ῥαιίταν οὐ {υαπη 6556 51] Θοἴμιπι, 564 5θπη ρον ΡΥΪπηᾶ- 

τὰπὶ οἰ ρὶ τ, οἱ δα τηα]ογοιῃ ΒΓΑ πὶ 568 ΘΟΠΔ 1 ΘΠΠΟΓ- 
βογο: οἵ 4ιοα οχ τπου 5 ΟΡεΐπορα μοῃ Ῥοίοδι,, ἅπι- 

Ῥίοηάο ἔδϑιϊπαῖ. Απῃ)ε} αι 56 6 {πππ|6 5, αἴ πον γᾶ- 

οατι5 οἱ ᾿πδηῖδ ; οἵ δῖοι: πᾶνὶ5 Δ 546 σ᾿. θογΠαῖοΓῸ 
οὔπα Ἰδοίαιι" ἃ ΠΟΘΈΝ, 1ἴα δὲ 15 οἰγου πη ογίτγ 1Π- 

ἴοῦ ΟΠΠΠ65 ἀοίιι5. 5105. Π ιΠη1}15. 6 ΘΟΠ ΡΑΓΙΟ ΓΟΘΡΙΪ 

ΟΙΠΠΟΠῚ ΠΟΠΟΙΌΠῚ ἰΘΓΓΘΠΙΙΠῚ 5. δὲ ὉΠ ΕἸ Πλιι τη 56. 6556 [11- 

ἀϊοαϊ οπιπίρι5 ποιαῖπι] 5. ΝΠ) οἰδὶ τηθα!οογὶ5 ἃρ- 

Ραγοαῖ ἴῃ γαλτιι, οπαϊποη5 ἀρυια Ποτηΐπυπι ἰῃξμοίιν. 
(πὶ φοπϑιτημηαν δε οππηΐα τπαηᾷαία ΤΠ) οΠπλϊ αἱ, 181} 

56 ἔδεϊβϑα ἰθϑίαϊη, εἴ ΟΠΠΠ65 ΥἸΓία65 ΔΏ ΠΣ 5115 66-- 

Ἰατο ἔδοιϊηαι. 564 ἀϊνυϊσαι Τλομηϊπιι5 οπηηΐα ορογᾶ 
ἰρϑίπθ, δὲ. Ῥγοίογι ἵπ' πποάίιπι οἱ παι υἸΠοαὶ βοσία 
Ἰρϑῖιι5, οἱ Θχα τ 11 οἱ οἰαγιιαι [αοϊοὶ διιπη, οἱ [ἢ ἴθπη- 

Ρουο Ῥγθοίιπι 80 ΓΈ ΠῚ αιιο Ῥοδίμ]αι πη ροίγαθὶ!. Ἐπ 

τας, ΠΠΪγ, σὰπι ἀροοσβου 5 δ ργθοδπάτιπι ΠΟΠΙΪΠιπη, 
Ρτοβίογπο το ΒυπΆ τον πὶ σοπδρθοῖιι οἾ115, Π6Ὸ Ροδίιι- 
ἴο5. φυϊάχιαπι αιιαδὶ ἐχ δ γαιία τη ον ΟΥΙν πὶ ἰιΟΙἹΙΠῚ : 

οἱ 5ἱ δὶ {δὶ οἵίατη σοῃδοϊοηια Βοπὶ ΟροΓῚ5. αἰ ἴα, 

6ο[α {Π|ὰπὶ, αἱ το 5:16πΐς ται] ΠΠοἰ του 1110} τ διττὰ - 

τὰ ἃ Προ : οἵ ρϑοοαία ἴπα οἷϊο ργοάιτιο ἴῃ τποά ππι, 

αἰ ἀοϊοαι Ποπηΐπιι5 114, οὐὐπὶ σΟὨ[ο55115 [ον 5. θα, 

5 4, Βὸρ. 21. 18. 5044: 

4 Μαιι. 206. 15. 
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Νοο [6 νο] 15 [π|5{ΠΠ ᾶΡῸ 7. οὐιπὶ ἃ ογαπάιτιπι ἀροοσδος ἃ 

τἶϑ,. ΠῸ δῖοι! "ῬΑ βθιιθ 1116 οχθαθ. ΘΠ οιηΠδιι5. 

Μομηοπίο ΡῈ] Ἰοα πὶ γῸ} 4ιΑΠ 10} ΡΙῸ 56 Ὄγάν εὶς, οἱ 
ΦἸμθ]γ6 διῖπι, αἵ Ὑ ΘΔ ΠῚ ̓ΘΟΟΔΙΟΥ ΠῚ ἱ ΠΟΤῚ ΠῚ Ιηγ6- 
πἰἶα5. ΝῸΠ οἰδηηογο γΟΟΙ ΟΥ ΑΡΘΓῚ5 σΟΠΙΓᾶ ΟῚ} {1 0ο- 

ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΟΡΕΚῸΜ 

Τ10 ΟΠ] ΓΟ αι πῈ 65] ΠΟΘ Ή 101", 561 ΟΙά πιο ΘΟΓ 15 [1 ρ]56ὶ 
005. 675. Ναὶ ἸοπρῚ Πα ΔἸ πο ΠῚ νΟΡΒΟΓι ΠῚ ΡγΟΙ ΓΑ  Δὰ5 

Δ:16 οὐπὶ., 4α]ᾷ ΠΟ ἴπ ΠΟ ο, 56 οχ πιθηΐα 
Ρυν σϑίπηα ΡΙοα θ τιν Ποπηΐητι5. [π| Ἰθιῃ ΡΟ" ΟΥΆΠΟ- 

15 ΟἸΠΠ6ΠῚ ΤΠ] [ΠῚ πὶ ΠΟΥ 15 ρΡΥῸ]100 ἃΠ)5 ἴ6, οἵ ΤοΠα τ ρ 

51 ιια μά]γε5 ἀἀνούβιιβ ργοχ ππιι:} ἔππιπ. Εἶδὲ ἀθη!-- 
{π|Ὸ ιο 44Π| ΘΌΠιι5 5ΘΡΡ ΘΠ 15, 40 οἰπὶ γα: δὰ 
Ῥ]θοπ τη) ἀ4παιη., ἃηίοιδπι δοοοάαϊ δ ἔυπίοΠΙ, 
ΘΝΟΠΉΪ  γΘηΘΠ11Π1. [Π}]1ᾶ1Ὸ Οὐ 50 [1115 50. ΘΠ 15 ἀϑπι- 

{18}, δ ΟΠΊΠ6. ΨΘΠΘΏΙΙΠῚ ΔΠΠΔΓΙ551 Π}11Π| ῬΙΌ]ΙΟ6. ἃ 
ἀπῖτηᾶ ἴπ.Ὁ ΠΕ ΘΠΏ 6. ΘΟΠ5ΘΓνΟ [Π0 ΘΟ Πἴ1 πὶ 6 ΠάΡ0 8, 

αὐ 01 ἀἰ πα τΓἀ τὰ (6) Ἰτυπι ἀθοοπ} Π}}Π} 1} πὶ ἰ] ηῖο- 
ΤᾺ] : Οἱ 4ιια } 6 ΠῚ ΟἸ1 015 οὐρὰ 16 6556 ΠΟΤ] ΠῚ, [415 

οδἴο 'ρ56 Θὐθ'ᾷ ΘΟΠΞΘΡΨΊΙΠΙ {{Π|1|. 
8. Οὐοάοιπη 116 ΟΡ. ΠΟ Πάν ΟΡ 5, ῬΓΙΠΠ0. ἰπ νΟοὰ 

Το Πτ11, οἵ Π6 ΟΝ] η85 Θ ΑΓ ἃ5 ἀΡΌΓΘ ΟἸΠῚ ρΡΟΓοοο- 

115 1Ππ4. Οὐώγο Ποιηϊητ πὴ οἱ ᾿ΠΥΘΉΪΟ5. ΘΙ], ΠΕῸ 

Αἰμη 5. οἴ! ΠῚ ΤΟΠΙΙΟΡΪΒ. 5 1 ΟΡ] 6 α1" ἸὩ6η5 ἴα. ἴῃ 

ΠΊΟΓΡῸ 615. ΠῸς 56 ἴῃ νΐα τὰ Ὁ ΟΥΑΙ ΙΟΠΟΙῚ θὲ] - 
Γᾶ] Οἰΐονας. [)60. (Ορ ΓΟ ΠῸ5. ΠῸΠ ἙΟΏ Ι ΒΟῺΪ ΠῸΓ 
τυὰιπ, Π6Ὸ 1 αἰ νοΓ 515. [0015 ψ6] γο]λι15 γΑρ ΑΓ" ΠΘΠ5 
τὰ. ΝΜ ἐπιδηΐο οπΐμπῃ ἴθ, Π]], 5110 ΠΟμλΪπὶ σοηβροοιῖ- 

15 βίαγο, {π| ὁσοι] τα οογά 5. ̓γοβρίοῖ! οἱ ἀρ" 
ἸΠ0Ὠ ἢ ΠΟΥ... Ὗ ΡΠ] η οι ἜΓΘῸ ἃδδιϑίθ [ἢ οοη5ρ6- 
εἴα ΤΟΠΉΪ πὶ ἴῃ ἰοηροῦ ΟΥ̓ ΤΠΟΠΪ5. γ6] μ5Α] ΠΟ ΠῚ, 
6 ἴδ Ορρ πιὰ 5ΟΠΊΠ115. ΔΠ]Π188 ἴπ5., οἱ ἢ6 αἸ55Ο πῃ 5 

511 56η5ι15 οἵ ΠΠησια,, 501 ΘΟΠΒΟΠΑΠΙΪὰ 5] ηΐ, οἱ αἰγὰ- 
416 ρνοΐονδηι νϑυ]θα. Θ᾽ ΟΣ ἸΠΡ 55 Π}}6 651 5ΟΡΥ ΠΟ 

ἀο οι ἀπ] 15, [1ὰ πθὸ ἀπ ρ]οχ ογαῖϊο ροίοεὶ! ἀσοθη- 
ἄονο δά Ἰ)οιπίηιη. Νοο {101 ἈΠ πη [περ ι5., ΠΠῚν 
οὐϊοϑιιπι ν 6] ναοιθιπὶ γα ηβθαῖ : ἴάτη ἴῃ ΑἸ6]}0ι15 4118 ΠῚ 
ἴῃ ΠΟΟΙΙ 115. ὙἸσΊ αΓο [6 ΘΟΠΥΘΗΪ, τ ΘΠ] ΠΟη 6 ΠῚ 6 - 
ταϊ]οποιη [Δ ΟῚ]115 οἴ αι ρΘνο ρο5515. 51 οηΐπὶ οορ ἰαιϊο- 
ΠΟ5 5ΟΓΠἸ 42 ΟΠ αι αὐ ἼὩΐ σοῦ {ππ|ΠῈ, 6! δὶ ἴθ σοαγ- 

οἴανορῖπι ιιοά δὲ ἩΠΠἸοἾ τι} ρου ΡΟΙΡαΡΘ, Ρ6} ογάιο- 
ΠῸ5. ἃσ ΨΙρῚ 15 ἀΘρο]]Δητι" ἃ} ἀηΐτηα ἰπα. Οναιϊο 
ΠῚ ΠΠΘΏΓΠῚ ΒΘ 8 Π(16 δὲ ἀῃΪ πιὸ, ῬΘΙ ΟΥΑΙ ΪΟΠ65 Ρὰ- 

ΥἾ 5. Π185. ΟΠΊΠἶα ΠΟΡῚ5 α1185 51 ΠῈ ἈΠ]1ὰ ἐγ] Βα πτιν ἃ 
Τ)ουηο 7, οἱ οἰποία αι ποχία βπΐ, ὈΓΌΘΙΪ ἀπ 10 

οἰ β ητατ. [ ἴϑιηροτγθ Ῥ5Α] πιο βαρ  εηΐον ρ54}10, 
61}, οἵ βριν τα} 65. σα ΠΠι15. ὙἹρΊ]ηἴου" ΘΠ ΘΟΥΔΠῚ 

Το πἶ πο, αὖ γἸλΓα ΘΠ] ᾿5Α] που πὶ ΔΙ [115 Ροδϑὶ5 8ο- 

4. ΡΟΓΟ. ΟΠ] Ἶ54ιι6 ἀ αν τὰ σον 15. δουὶιπὶ ἀπ] οοά πο 

ἐΤμας. 18. 

1 Ἅ]Δ1|}. 18.. 24 5664. 

85. ΒΆΘΗ ΜΆΟΝΙ. 

πΊοΠΠἸαῖαν : απο ἀπ]οο5 Πα θ6 5 ἔλιιοο5., σαι θη5 116 

οἀπίαθῖ5 : ᾽ Ομαμηι αμοία {αϊοῖνιις πιεὶς οἰοημία 

ἔμια, Τ᾽ οπιῖπο, διιρον πιϑί δὲ ἤανιιπι οτὶ πιθο. 56 

ΠΟῚ ΡοΟϊΘε 5 50 η {16 μάπο 4] πηι, Πἰδὶ ΟἿ ΠῚ 511ΠῈ- 
πιὰ ΥἹρ]αητα ἃ 50] ΠΕ1ὰ σα αν ΓΙ5. ΕΔιΟ05 ΘΠ]Π]ν 

ἸηΖι 1, Θβοα ΠῚ σβ θυ ηΪ, 56Π5115. ΔΗ 10 ΠῚ γΘΡ)ὰ 415- 

ΘΟ ἢ. ϑ᾽ος ΘΠῚ ΠῚ ΘΧ σαΓ ΠΑ 1115 65 015 ΔΙῸ ΘΔΓΟ» 

1ἴὰ οχ ἀἸ ν᾽ η!5 οἰ οα111:15 ἰπ!ογῖον ἰοτηῸ ρΆ5ΟΠ 1} 80 Π- 

ἀὐτταν, δ6] ἴῃ ΒΙ5. ΟΠΙΠΙ] 15 γ σῚ}}15 άπ 15 ἸΠ1σο5, 
Π|1. Ηὰ 5ιιπὶ παιηι6 ν]σΉ 15 ἐπ Ε1165, μον 4185 1 - 

ἀἴταν οἱ ἀδρουῖι δηΐ πιὰ, οἴμπ ὙἹΒΊ] Υ ΘΕ 4115. οἰ Γοα 
ΘΟΡ  ΤΑΠΠΟΠ65. ἀγ Ι55 15... Ὑ6} ἃ] Θοροπάτιπι σοπίγα- 

αἰ ατη ΑΙ ΠΦαϊὰ γ6] δα ρογροιγαηά τ ἔδοϊπιι5. 564 τὶ 

ἴ4Π 1015. Ἰη5ἰδίο γ ρ 5... τ ΡΟ5515. οἴ Ποἱ 5ᾶ ΠΟ 15 ἴῃ 

ΠῚ ΠΙθ115. ΔΓ} }}}15 οἵ ππου]θ115. ἴπ15. Οοηγοπὶξ ἰ6 ν᾽ στ 

Ἰὰγθ, ποι Ορρνοδδι15 ΒΌΠΊΠΟ μ] σοι ΠΟΠΙ ΠΙΠ 115 
Βοσιϊα5. Ῥγωςον ψιιαπι ΠΟΤΉΪΠῸ 501, πὸ δία θὰς μ]4- 

σοι 4] τογὶ. [ἢ ΟΠῚΠ6 Οριι5 4ιιοα φυσι ῖα5 ἴοογο, οο- 
δ᾽ῖα ΤΟΙ  ΠῸ ΠῚ ὈΓῚ ΠΙ1 ΠῚ, Οἱ 51 56Ομ Π{π|π} ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ 

οδῖ, 4ιιο σορσὶία5., ἀΠΠἸσθηῖοΡ. Θχάμηϊηα. Εἰ 51 οδὲ 

Τοοία πὶ σογάτη [)60, ρογῆοο 1104, 51] ὙιῸ Δ γ ΘῈ ΠῚ 

ἔιι ΓΙ τορογίαπι, ἀπηριῖα 1ΠΠ0| 4}0 ἀπΐπια τᾳα. Οὐο- 

1416 ἀοίιι5 ἰὰ05 4 Ἰδοιτθ ΟΕ ΓΙ ΟΞ 115, οἱ δὶ 16 ροοοδῖὶ5 

ΟΡποχίμπη 5 Πβογῖβ, Δ ΡΟ ΠΙΓθπ ἴαπὶ οἷο οοηξιρο. 

ΝΟΙΪο οἱ ρτοῖνα μὰ5 ρϑοσδίιπι τὰ ππὶ ἄς ἀ16 ἴῃ ἴδηι : 

564 5ἱ 44 σορ ταν οι 15 ππαΐθ, ἴῃ [)60 ΡΠ ΘΠ 118 ΠῚ 

5.6, δἱ νοϊοοῖτον ἀδ εὐνάς ἴττο βορὰ {ΠΠππ|4. Νο γε 5 

αἴσονο, Νοη οβὶ συᾶηας Ἰου [Δοῖπιι5 φιοα οοσ!ανὶ 

τἀ! ππτηο 0, 4 ἴῃ σοηδρθοίι ΠΟ ΠΉΪ Πὶ τηΔηϊ οϑία 

εἰ ἀρουία βιιηΐ οπιηϊα. Να αἴ 5ρ 185 80 {ΓἸΒΡῈ]05 ἴῃ 6 

ΟΥΘΒΟΟΙῸ 51Π85 ΟΡ ἈΠΌ Π65. ΠΙᾺ ]85, ΠΟΖΊΙΟ ἰΆΙη πα πὶ 
ΤῊ ΠΠΠΠἃ ΠΕΡ Ρα5. Θὰ Σ ({{| ΘὨΪΠῚ ΒρΡΟΙΏΪ ΤΠ ΠΙ Πᾶν, 
Ραυ δῖα ὁ ἀοῆπιει. ΝῸΪΙ Βρθγῃθυ δ ΠΙΟΓΒΙΙΠῚ 56 6η- 
ἘΙ5.,, Π6 ΥΘΏΘΠΙΠΠ 6}115 πο γσιενν 1Π ΟΟΥΣ {{|1Π}|. 

ΑΒβοϊηάδ γίγρο]!τα βρίπᾶγιπι 6 ἀρτῸ ΘΟΥ 415 ἰαϊ, ΠΟ 

ἀοίραης ἴῃ 16 αἰτὰβ γαάϊοθϑ. ϑοῖῖο φιο ΘοΥ {πὰ πὶ 
ἅ 561" δδὲ ΠΟ ΠΊΪΠΪ, ΘΧ ΘΟ] Θὰ πὶ Ο( Θ Π ι15 4150] } 115, 
οἱ Ποῃ 51 Π85 ΖΙ ζᾶ Π]ὰ 56] Π 1]. δ] ἰσιταγ ἴον Ὑἱσὶ- 

Ἰανογῖβ., ἔδο!]ο ροίογ!5 ἀβοθηονο 86 μου δοιοποιπ. 

9. Δά ν᾽ β 1] πάη ἀιιίθπι πλ}} {πη [6 ππ ππὴ ρτο - 
δΥῚτ. 5᾽ους ΘΠ πὰ τΏ1]6 5 Ρ] αΓῚ ΠΟ ΟΠΘΙῸ ρΓΈ ΥΑΥΔΓ5 

ΡΓΩρδάϊτυν, [ἴα ᾿ποΠΆ 6Π115 ας γἱσῚ ΠἾᾶ5. ΟἸλΠη ΘϑΟΑ ΠῚ 

Ἰανριίϊαϊο τογροβοῖτ. ΝΟ ΘΏΪΠῚ ΡΟΒ5.ΙΠΊ115. Ὑ]ΒΊ]αΓο 
οὐπ [μοι ἀαρ 15 γοπίον ποϑίοι' Οημδῖιι5, 56] ορ-- 

ΡΓΟδδὶ 5ΌΠῚΠῸ, ΥἹΒΊΠΠΓῚῚΠῚ ΕἸ ἸΙΟ 15 ΔΠΆ ΕΠ ΠΠι15, οἱ πηᾶ- 

χίπυ ΠῚ ἀοἰυ Ἱπιθηζι πΔ ΔΠΪΠῚ85 ΠΟΒΙ Τὰ ΔΟΘΕΪῚΠῚ15. 

Ὑ ΊρΙΠΙς, οῦρο σορα]α. 16) αΠ πὶ. 7. οἱ Ομ ΠΟΙ Ϊ5 ΔΗ πηα 
γἰγτα 015 ΠΌΓΟ ΓΟ ρ05515, οἱ σαΙῸ ἴπιὰ 50} Θοἴα 511 δηϊ- 

3 ὈρῳᾺ}. 118. 103. Ξ 

3. ,1]. ἀοοιάει, 



ΑΌΜΟΝΙΤΙΟ ΑΔΑΡ 

Πλδ {ππᾶ5.,. οἱ ἀπο Πα τὰ [πη] οὐ" Ομ ΐπ σι, Νἧ 
ΡΥ 5 Ὑἰ Ὸ5. ΠΟΥΡΟΥΪ τπ0, πο ΟΠ} πὶ ἀἀ νουϑιι5 50] - 

Υἴ τη πὶ Θχογοοαϊ, 56 5ΟΠῚ ρον 5] οἱα 511 σαν 5ρὶἷ τ 

τοῖν οἱ ΟΡ Ομ ρΟΓΟΙ [1|5515. ΒΡ εἴ τι5.. ΝΌΪῚ ᾿που 5581 Ὁ 

ἈΠΟΙΠαπὶ {πᾶ πὶ, πὸ σοηίοπητ Πα οαὶ (ἰομϊ Πα πη 
58}; 50 οἱ π΄ ΟΠ θι15 6115. ΟΡ ΒΘ 1115 Τηη Ποῖρο- 
ἀπνς δου: οηΐπι δ υἷ5. διιπὶ [τοπα πππροβίία, [[α [6}11- 
που: ἔποπα ΠππρΟ ΠΑ Πη15. ΘΟΡΡΟΥΪ ποδίρο, ΝᾺΠῚ 

θη μα πηοα νι ιν πὰ δὶ σα ονιι πὶ ἔγοπα ἰ χάνουν, 
γὰρ ἀἰ55ίτηο δι Γϑιὶ Οὐ (Ὁ ἐπ ΡΥ ΡΟ  ρ Εἰ (οἴ ουαπίυτ ; 

ἴτὰ οἱ ἀῃίτηα 5ἱ ΘΟ ΡΟτὶ 5110 ΠῸἢ ἱπιροσ ΠΟ} [ΓΘΠιΙΠῚν 

αϊοραο δ] ἰπίονηϊ ργωοῖρ εἴα ἀονοι γιητιν. Τὐκίο 
ῬΟΥ ΕἸ 55 1 ΠΠ115. ἀυιγῖ μα ΘΟΥρΡΟγὶ ἴπ0., αΐ ρ δι᾽ {γα ΠΗ] 16 1η 

ΤρΟΙα ΡΟ5518. βοῦρΟγα Υἱᾶπὶ, ἴβοαΣ ΘηΪ πὶ Ὀ]ΠΓΙ Πα: 
ΠῸΠ 50}1|ΠῚ ἢ ΠῚ Δ ΠῚ, 56 οἴ ΠΟΡΡῚ5 ποδία πὶ θἢ τὶ - 

πλιὰ Ἰϑάπηι. δ ρο Ομ πὶ Ροι οἰ Ρουα πὶ ἂν Πα 1 Πὶ 
δίοιπδοὶν ΓΡαηριιπειι" ἸῸΝ, ΠΟΟΠΟῚ Πα ἀαηἴαπι 
58 ΠΡ  πἰδ οἱ ΒΟ] Θγάγιι πὶ συ ἐπ ἀΠ05. ῬΓ Εν] πὰ 5 ΡΟΣ 
οδοᾶσι πὶ ἰὰγρ Γατο πη) ΡΟ ροΙ πλν, δίοι: Θηϊπὶ ἰδ 
ΔΒ πηὰΣ οἱ ΘΟΓΡΟΡῚ οοη νανία,, [1ὰ τη 6]: βιιηι α1Γ]- 

5416 ἰοιη ρογαΐα. 6} 118. (Δ Πτι1 ΠῚ ὙΟΓῸ ΡΟΒΒΙΠΠ1Ὶ5 
παι] (ΟΠ ςἰα5. οἱ οἰ] θογιιπὶ ρα πε ᾶ πὴ {1 πη 115.) 
ἢ6 4υᾶπεο ονοΐαιὶ ἴῃ Παπηπηα συ απ 40 νὰ - ὦ 
ΠῚΠ5..,. Π6Ὸ 1 ΡΙ σου πὴ ΘΟΠΒΟαιδΙηῖΓ, ΕἾΘ Δ ΠΊι5 
οἰυϊοία! ὁπ, πὸ ἴῃ τοῖία Τα χασίας ᾿ΠΟυ ΓΡΆΠ5. Ὗ [ΠῚ1ΠῚ 
οηΐμι. ΠΟΙ ΐ5. Τ)οπιΐηιι5. δ [του ἰάτη ον 15, ποῃ δ 

ἐθυϊοιαίοπι οὐοαν!! : ποθ ἢ αιιδηΐιπι σα] οχίριι, 50 
«υδηειπι παίτιγαΣ ᾿πῚ Π6 0 }}} 1145. Ροϑίι!αϊ . οἱ Ἀροβίο- 
Ἰμ5 "Τήποι μθο πιοάϊοο ρυαοἰρὶ απ νἴπο, οἱ μοο ρτο- 

Ῥίον ἀο᾽ούοιη βιοιμδο ιν, οἵ ργορίον οἾ1|5 ΓΡοφιιοη 5- 
δ᾽ Π|ᾶ5 1Π|Πν τ Πα 165. ΝῸ ἐρίταν πὸ5 αιιοά δ τηθά Δ 
ΟΡ ΡΟΥ 8. ΠΟΘ. {ΡΠ υιτυ τη ὁπ, δα ρογηϊοίομι ἀοριίο- 

115. Ρ] αν ἡπηΐ πατη 6 πιὰ χ ἱπηᾶ πη ΒΘ Ὑ]ηλιπὶ 46 }}}}}- 
ἰαϊοιη ΘΟὨΓΓα Χ νηΐ ; ποι ΡΟ ΘΙ Πΐ ΘΟΠΒΟΖι ᾿γ]διϊ- Ὁ 
πᾶιη αἰ κῃ ταί οι), υ] ΡΥ πα ιπα σιι]α5 ΠΟ ἰοΙὨρογάγο- 711 
γαθὲ ἀν όγομ. Ρ]ου χιιο ρογ νἴπιπι μοιη οἰ ἀ τιπὶ ρογ- 

Ῥείγανοσιπι, πο ᾿ρδὶ ΠΟΥ 6 πὶ ΓΘΟιδαγ θυ ηΐ. ΑΠΠῚ 
Ῥου νἱμιιπὶ ἃ ἀπποῃ ]}}115 ΟΔρῚΪ διιηῖ ἢ Π6Ὸ ΘΠΪΠῚ δϑὶ 

ΑἸ τυ οἴου οἵαβ ιιαπι πη ἢ [65 1155] πηι ἀφιηοη. ΒΡ γῖο- 

5115 ρυΠα1 56 Βομΐ ἃ] 4 ἀρσογ 6 Οὐ"Πὶ ΡΟΣ θ. τ Οἰρ τὰ 
ἀδνο ει 5. που. Ῥον νἱ πο πα πὶ ἀὐπμαῖαῦ ὁ5. δᾶ 

τη! θά ἰοια οἱ οοην οἶα ΡΓΟΧ᾿ ΠΟΤΆΜΙ, οἵ ᾿πη Π. Πα 1 

πιοηϑ, οἱ Ἰΐησινα ΒΑ ἢ] ιν}. Οὐιαῦ5ο αι ἃ πλΐη5 μα Ποὰ- 
ἀν" ιν (ἰοπι ἢ πὶ ὃ Ἰνιπ|δι 01 ΘΠ ΐ ΠῚ Υ 1" ΟἿ} 56 

Ρυ αι Ἰηνοτο, ὈΙθ τασ. ϑ᾽οαϊ δηΐμ ΡΊ5οῖ5. οὐμπὶ ἂν 1 5. 

[νι ὐθιι5 ρυΌρδναὶ τ σ᾽ αι᾽αὶ οβοᾶπι,, οἱ τοροηίο μὰ - 
Πλλπ ἰπί οι" ἔαιιοο5. ΓΟροΥΙ Πιοβίθιη ; ν 6] βίοι! ἅν Ὸ5 

ΟΠ ΡΟΥ ΘΔ ΠῚ ΟΡ πα ἴῃ γι 5. : ἰΐὰ ΘΡνΙΟβιισ 

ἱπίγα. 56 Ψ]ΏΙΠῚ 5150} 0}: ̓ΠΙ πρΐοιιη, απο ἰπΙγὰ 56 

“Τῶν δ. 23; 

ΕἸ Μ ΒΡΠΗΤΟΛΤΕΜ. 1000 

ΠΙΟΣΔΠ5 ἱπηρ6}}{1 αἱ οπὶπο οριι5 [ρα δϑίπηθπι, ΠΌΠΙΟ 

γα Ομ θ.}Π15 ἢν ἐνυατοπα 1} Ἰνοδιϊα οαρί ταν Τὰ 80 

ἴοπὶ ἴῃ οὐπηΐθιι5 ΘΧ ἈΠῸ 16 ΒΟ γί τ πη 7 1 16 5ΟΡΓ Οἵα 5 

ἴῃ Ομ ιι5 οαδίθθι ΟΧ Π ροαϊ, 50 σαγοίο πος, {ΠῚ 

ἢ Ρὸῦ Οἱ θουαπι πα ποη ἴα πὶ ἸΠΟΓΡΑΡΙ5. [ΠΟΙ 

Ἰυΐαπι, οἱ πὸ ἰΠΠΠ 15. νου ϑι}5 (05 41} [6 [πη }} τὰ] μος 

50 απ ΠΟη να ]θηΐ ΟΠ πογο, πὸ “άπ ν᾽ οαν 15 ὁ5015 

Θαγ Πα ΠΠΠλιῖ5 ΑἸ Ρδ αἴ πον, οἱ ν {115 ρ ΘΟ 5. {ὐππ Τρ] : 

δταηαῖν ΠαΠΊ] 16 ὁ5ὲ ΘΟ" ιδῖο ἀὨἰ πα", 4ιια» οπ πὶ 510] 

5.0 ον} ΘΑΓΠΟΠῚ., ἰρ5ὰ ΠῚ 5] θοῖα. ψ 15, Οὐ 

Ριο θὲ νοπίγοπι ἃ}} ὁ5οἷ5 γΔοᾶ 6, Οἱ ΔΙ ΠΠᾺ ΠῚ θᾶ 5- 
δ᾽ οη θι5 ΟὈγιοΙ Ὁ; ν 6] σά 5. ἈΠΙΟΓΟΙῚ ΨΊ ΠΟΘΙ, εἴ Π 

σον Π νου 5 {πηι} 05 τη ἢ ηἀγ] ἢ Ν᾽ ΟΡῚ15 ΟὨ]Π ΘΟ - 

{ἸΏ 6115. ἴΔ1 ἃ ΘΟΡ ΟΥ 5. 48 πὶ ΔΗ] ΠῚ 56. ῬΑ 55] 0Π1}}1}5 
ΡδυΪηοῖ, αυΐα ἐπι αἰ 5411 5} 514} 115 ΠΟ Π10 σΟηδίαν 6 

γἸἄοιιν, Ν Πα οοι οπΐ τη ρου ΘΟ 0 ἴῃ τιπὰ ράγ16 6556 

5} ΓΙ ΠΠ6., ἴῃ ]1ὰ 0556 ΡΓΟΒΙΓΑΤΕΠῚ : ἴἢ πΠὰ ΡΑΡΤΟ 

[Ὀὐσονο, Οἱ ἴῃ 4]18 ν ἡ ΠΠοσατ σα σ᾽ η6 ΘΟοΙ ραν]. (Λε 

ΘὨΪ ΠῚ ΟΑΒΠ1|5 ΟΡ 6556 ΘΟΙΡΟΓΟ, Θαδίι5 (6061 ΡΟ 50 - 

γΟΥΔΙ Ὁ οἱ 50] 1, Φυα ΠῚ 1} ργο ον Θαδι πὶ 6550 

ΘΟΡΡΟΙῸ οἱ πιθηῖο σου τη}. ΟἿ 15. δῖ {ΟΥῚ} [ον 

ΘΟ ράθ6 50] 1 ἀατὰ ΤΠ 56, 6Χ 411 νϑιῸ ἀοδίνποῖα, αὐ ἰ- 

ἀπ). ἃ 56. Βοβιὶ ργώ 6 }}1. 11 παν 5. 51 {ΠΟΙ [ον 

ΘΟΠρασ 501 1414, οἵ ὉΠᾶπι [πη 56 ΤᾺ} 1} πὶ Πα Βα 

Ρονοναίαπη, Γορ] ἴα ἀαιιανιτη ΠΟ 1} 115 ππογροίαν ἴῃ 
ΓΟ Πα πη. Ὗ οΥτι5 ΘΠ πὶ ΘΟὨ ΠῚ ΠΘΠ5, ΟΠ Ποῖα 4 γα πὰ 

51Π0 5ΡΟΓΏΪ , ΠΟ ὉΠ} πὸ σ]ουίατη 5θοί!ι" μι] Δ ΠΔΠῚ : 
ΓγΟ πὶ ἰδ οι Πα Ἰ ΤΟΡΥ ΠῚ], δὲ ΟΧΒΘΟΓΑΙα" ἰην  - 

ἀἴαπι : ΡΟ τι5 δυιβιϊποι ἀειγπποηζιτη., 4ιιατη ({1550]-- 

γναϊ γἱπουλιπ οἰ ν 4115. ΝΌΩ ἀοίγα μι οἷτο ΡΓΟΧὶ - 

πιο, πθὸ ΠΠροηΐοι ἁὐιά1ι ἀοινα]νθηίοι. ΟἿ ρὴ. ΟΠ ΡΟ. 

ἀδο! παν ἃ ΥἹΕ115, οἱ δὰ νυ α 65 ἈΠ  ΠλὰΡ 50 ΠΙΘΕΪΡ 511 

Ἰπσεῖσαι, ΤΑΙ οπὶ τὸ οἱ τὰ οΧ Ἀ1|}06. Π]], οὑπὶ γ 6} 15 Θχου- 

σοΓ6 [6] πη πιπη, Εἰ Οὐπὶ [6 ἃ 5 {ΠΏ 110 15. ἃ 5116 οἱ Πἰη- 
δυαπι ἔπαπη ἃ] ἢΠΠΠΟἱ 15 γον 15. 

10. ΟἸμποπὶ Ὀ] ΔΒ ρ]νοπηΐαπι Ιοηρο [λς ἃ ἴδ, Π60 511- 
ΡΟΣ δουιηοπο5 ργοσοάδηϊ (6 ΟἹ ἴπ0, 4] οἱ ΡΓῸ 
οἰϊοβὶσ νου ὴ5 ἴῃ ἴδ [το 1} το ἀτιι}} δι πλη}5 γα τῖο-- 

ποι. Νοο δ] πηα]ο Ἰσθη τ 4110 ΠΡ ̓ΠῚ ἀσϑιιοϑοα 5 
Ππσιια πὴ {πᾶ πη, 4 Δ Βοπο ρθη τιπὶ οἱ δά ]διι- 
ἀαηά τη Ποπλϊπιιπὶ ογοαῖα οϑί. 1)6 ιθ115. ᾿ς ΠΟΙῚ5 
τΌΡιι5, ἴῃ οοπγοηΐα ΠΟΙ᾿ ῬΓΟΙΟΓ 6 ΒΟΓΙΠΟΠΟΠΙ, 56 ὁ}}- 

Ῥουίηα, γουθὰ ργοοοάδηϊ ἃ ἴδ, ΟἿ ΠῚ ΟΡΟΓΓΙΠΙ 
ΤΠ ΡῈ15 ᾿Π Ὁ ΠΟΓΙ 5, ὉΠ ΤΟ ἀιμ Ἰ6 ΠΕ 1}0115 ΟΠ ΟΥ 5 Ο ΓΑ Ια ΠῚ 

ΡΓωΡοαπ, ΑΒ ὁπηηὶ γαη]] αι10 1οπηρογά ΠΠησαα 1) 

τυᾶπι, πὸ Φυδηπᾶο αι δυάέπηί, ΠΟΥ βοθη 65. Οὔτ -- 

γδΩϊ ΔΙ Ὸ5 5ι185, οἱ 511 {Π0Ὶ σοι ιιδῖο σογάπι ΟΠ 15, 

Τὴ). 4. ]ιῖ5. πη] οδι πὶ ΠΟῚ ρᾶῖον 15, ΠΟΙΪ οοπίοη οἱ τ’ 
ΔΟΥ τον, ΠΟῸ [6 σΟΠδιΙοσοὰ5. ΘΟΠΒΙΟ ἴηι ΡΟ55᾽ Πῶς. 
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4υἴα πιοὸ5 Ζιϊ ΙΟΠρῸ τὰ ἔουΣ ΘΟΠΠ πηδ 115.) ΠΟ 
Ῥᾶγγο ΙὩθότο υἱΐδιιν. ΝΌΪΙ ἀ 550 0115 14 0115. ΤΊ 511Πὶ 

ΡΓΟΐδγυθ, ἀπ θη 18 ΠΑΙΠΠΊ16 Ο5:. ΟἿἹΠῚ 5 ΓΘρ τι τἰάοτα; 

504 ΘΙ ΓΙ οΠ40 ἐπ πηπηοίο πη θη τῖ5 [ΕΠ ΠἸ|ὰπὶ [π61-- 
δα: Π60 ἴῃ πηοάιη. ῬΆΡΨΪΠ οσαγὶ Ὑ0}15. ἈΒ55 ΙΔ το, 

414 πο σοηγ θη οἱ 4} 844 ρον δου ΟΠ πὶ ὨἰΕ ιν, 
Ἰοοαγὶ αὐ ράγγα] 5. Εἰδίο πῃ πη} 114 ράγ γι] 5, οἱ Ὑὴν 

Ρουδοϊιιβ ᾽πὶ 5θηβιι, [π᾿ 4] 5ἀπὶ το Χμ] Β6 56 Π6ΠῚ, 
οἵ ἴῃ 4αοιιβάαπι ἰ6. Ἔχ 6. ράγγα]πι. Ράγν]}] 

ΠΑΙΊΖῈ6 δδὲ Ἰμάθγο, ρογίθοι! γ6ΓῸ Ὑ]ΣῚ Πρ 6 : 564 
ΡΙ Ώ5ΟΠ5 Πποί5 [18 πὶ σΘπογαΐ 56 Πρ 16 ΠᾶΠῚ. «0-- 
Οἵι5. Δ 16 ΠῚ ΓΘΠῚ 5541} Οἰ ΠΟΙ Δ ΠῚ Π18 ΠῚ, οἱ ΠΘΡ ΠΡ ΘΠ ΠῚ 
εὐσὰ Ποῖ ρυοορία , πος 4] τοῖα βιὰ ροϊοοὶ δά τπὸ- 

ἹΠΟΓΙΔΠῚ ΓΕ ΨΟΟΔΙῸ : 5661 ΟὈΪΙΥ Ἰ5ΟΘΠ5 6Θἃ, ΠΟῊ 86 1η5{1- 

841: δα γμαπίτοπίϊαμα,, οἵ 1ἴὰ Ῥαν!α πὶ 410 πη θι15 

Ῥοηὶβ ρυϊναθίταν. ΝΠ απ δηΐπὶ μα αὶ ΔοοΘΞβι}Π 

ΘΟΓῚ5. ΘΟΠλριιποῖϊο, αὶ { ΓΙ: ἱπιπηοἀθγαίι5. ΕἾ 5115 

80 7οσιι5. {01 γϑιὸ {πουῖπὶ ἰδογγιπ, 18] ΒΡ ΊΡ ΙΓ} 15 

δὴ 15. δοοθηά ταῦ 4] 5οογοία Πη6ΠῈ15 1ΠΠ πη] ηδΐ, οἱ 
Ὑ πὰ οἰηοΐα χορ, Τα ηο ἀν] πταῖθ. σ 6511} πὶ πιὰ 

Πάσταηβ, ΟΠ ΓΙκΕ] ἁιΠΟΓῚ σΟριι]αΐπ, οἴῖτὴ ἴῃ ἰοΡυβ ἀ6-- 
56 η5 (6. ο  ΘβΕ 115 οἵ 5Ὲ ΡΘΕ ΠΪ5. [δ Ίτοιν πηράΠδίαν - 
οα]οαΐ βθοι}} ψο]ιρίαιο5., δὲ δὰ ρυαπηῖα 56. διτγὰ 

οχτοηά!ι, πο τ} 5:Β ον} σα γα ἃ ἢ) ΔΙΠΊΟΓΘ 681 5οστο- 
δαὶ ΟΒεῖσιῖ, 5ο αὶ ἤσαγαὰ 4υς 8 πὴ ̓πἴδι' ΠΟΤΏ 65 
νουϑανὶ νι άθιιν, οἱ τοῖα ὁ}115 σοηγδγβαῖϊο (6 ο:  6βιϊ- 
Ῥθιι5. ᾿πι6} Πστταν, ΔΙΌΣ 5. ΠῚ ρΓέοβθη5. ἰδ] 118} γα 
Ἰρϑᾶ δϑὶ ἀ]οῖ5. "Οαρῖὶ ἀἸββο! νὶ, δὲ 6556 οπὶ ΟΠ Ἰδίο, 

4116Πὶ 1 ΘΓ 6 ΥἹΥΘΠΒ5. 1ΠἰΓἃ 51}}}Π| ΡΟΣ Τα ΟῚ ἰ6π|- 

Ῥίαπι. ὙἹά6 οὐθο φιιαηίιπι [πογιτῃ. ἀἤογαηι ἤοῖι5 
οἱ Ἰδοῦ υηλα;, οἱ {ιδηἴαπη ΡΘΡΠ]ΟΙΘπλ ΡΓΘθΕὶ υἶδιι ἃς 

Ἰοοι5. αἱ οπὶπι τἰάθρο Πἴο ἀοἰδοίδ! ιν, ροβιπηοάιιπ 

ΠοΡὶς διμᾶγο : 411 δυΐθπι [ἰϊὸ [υρογα γο] θεῖ, σαὰ- 

ἀοθὶι ἴῃ ροβίθυαμι. Ὁ Νὰπι οἵ ϑαϊ ναῖον ποβίον θοαῖος 
ἀρ δ ]αὶ Ἰρθηῖο5, οἱ 4 ππιπο Ἰαιδηΐαν, ἤους δῸ5 
ἀἴοῖε ἴῃ που ϑδίπιο. ΝῸΠ ἴθ οΥθῸ ἀοἰθοίοι ριον 15 
Ἰοσιι5., 564 ᾿δοὶϊο παι πῃ ΒΡ ̓ Ρ Γι 4} πὶ οδητι5. ΝΌ ἴ6 
δοΙ γαηὶ ἴῃ αἰδῖιπὶ γοΓθα Ἰπᾶηΐὰ 56 ργοίογαηΐ οχ (6 
βασι αἰβιπὶ ΡΟΓ[ΘΟΙΟΥΙΙ ΠῚ Ὑ ΤΟΙ ὙἹΓ 65, τὲ δά 

Θογιιπὶ 5ρθοία σα πὰ ΥἸ Γᾶ ΠῚ ἀπ ΠῈ ΠΠΟΙ ΘΒ 116. ΘΟΠΊρΟ- 
πᾶ5. Ῥογίξοιιιβ θη ΐπι 1116. ἀἸοῖτιιν ποη 4] ἴῃ τἴαϊο, 

5041 41 ἴῃ 56ηϑιι 56 ΠΊΡΟΡ ΡΟ ΘΟ α15. : ΠῸη δηΐπὶ {ΠῚ 
ΟἸοσὶ Ῥιου}]} 15 ἐἰαβ., 51 {ΠΟ 5. τηοῃΐ6 μου Γδοίτι5, ΠθῸ 
56η1Π15. ἘΠῚ ΡῬγοάθρις ὡἴαβ, δὶ [μθγὶβ ῬΕΙ 56η51- 
Ριι5. Νὰπι οἱ Πλαν]α Οἴτῃ Ριιου οϑϑοῖ, οἱ ρου θοίι ἢ 

σον Παθογοῖ π᾿ ΤΟΙΏΪΠ0, ἴῃ ΤΙ σθιη δοοῖιι5. οὶ : οἱ 
ϑ4 Ὁ] οἴπὶ 56Π1}1 «ἴδιο 6556: ρογοοιι5., “υΐα ἴῃ 56 
τη Πα πὶ ρογίδοια πη ΠΙΆ, (6 οὐ] Ιπΐπο τορα]ὶ 

ἘῬΡΡ. 1. 33, 

1 Δα. 5. 5. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΆΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΜΙ ΜΆΟΘΝΙ. 

ΑΙ ΟΧρι]βιιδ οδῖ, Ὗ δἰυιβ 15511πὶ [Δ ΠῚ ΟΥ̓Δ ΡΓΟΒΟΥ ΟΙ, 
411 ϑιιβαπηᾶπι γ]οΪαγα οοπαίϊ βυηὶ : ᾿ 405 Παηϊεὶ 
Δ4Πτι6 ράγν 5. ἀοίθοιο δογιπι 566] "6 ΘΠ οπηηᾶ- 

γἱτ. Τὸν Ἰ)οπηΐπιι5. Ποβίου" Πα ΓΟΒΒΙ15 {6 ΌΚΟΙΥ ΠΊΔΤη ἃ 

Ῥάγν α]15 ΘΠ] ἴα. Ν πὶ οἵ ἀγροῦ Πἴσοὶ 510 τα α}10 - 

ΤΙ ΔΠΠΟΓΙΙΠΊ, 51 ἔπθγις ἱπέγαποίιοσα, ἀΡϑοΙ Πά ΠΣ : 

51 16 ΠῚ ΠΟΥΟ]]ὰ ἔπθγις ἔοι} 15,. ΘΟ τὰν τὲ πη 515 
Ριοίοναι [γηοῖιι5. Ῥον[δοίου πὶ νογῸ ὙἹΡΟγ τη. οοπ- 

ΒΟΓΙΙΟ ἔγηοΓΘ., οἱ ΘΟΠΓΠΟΓΏΙΟ ΔὈ5ΕΙ ΠΟ η 1 πὰ 4616- 

αἰδέυ Δηΐπηα πᾶ, 6ἵ ἃ ΠΟΙ] 1115 ΘΟ ΠῚ Π6 ΔΥΘΓ 5 

ΔΌΓΟΙῚ ἴα 81 ; γΟῦθα ΘὨΪΠ ψ]ᾶ σι ηϊ γο θᾶ ΘΟΥΙΙΠῚ, 

Β οἱ ᾿ποο] τη 5 ΔΠΪΠ185 115 {πὶ Θὰ ΠΠδηΐον ἰϊοπάιιηξ. 

γι5 ϑ1οα τ ΘΠ ΪΠῚ 50] ΟΥἾΘΠ5 Οἰἴιι σαι ΟΠ ΠΡ] ΠΟΠῚ, [ἃ βαποῖο- 

σιιπὶ ἀσο γιὰ ἃ 56 Π51 115 [1115 ἜΣ ΡΟ θὲ ἰθηορα5. Τὰ- 
Ἡλι πῇ ὙἸΓΟΥῚΠῚ 4Ί18550 ΠΟ (4ΟΥΪ65 σΟῃβογια.. αἰ ο0- 
ὙἼΠῚ ΠῚ ΓΟ θ115 ΤΠ 6η5. ἰτια οι σαίαν δα οῸ απ, οἵ 
ΠῸ χα πὶ 5650 }}}} 6] ου Ια πὶ ῬΓῸ Ὠ1}110 ρο5515 ἀθϑρίσογο, 

οἱ σὐγαιϊεϑ ἀπίπηα ΠδαΣ ΙΔ Ὡΐ 56η515 πὰ]. Πον α ΨΙΓῸ5 

4105. Ἔγρὰ πιᾶπάαία Πεὶ υἱάε5 Πρ] Ισθη 5, 4ιϊα 
ΠΠΟΓΓΪ διιπξ ψΊ γε Π}015, δὲ γ ἀθηταν σίγα γο ρα 5ϑ]οη -- 

Ῥβ: 4ιιῖα Ἰεοίαπίιιτ. [π΄ ΡΙΌΡΓΙ5. σοι π δι ]θι15., οἱ 

συιάϊο οατοηὶ αἀἰνίπο. (πὶ δι τσ πιο ϊ στ Π6Ο 
Ο 511 δὴ ὉΠ} σοπηπηϊχίϊο, Πδο τ 6Π15 ΟἸΠῚ 65. ΞΘΓΠΊΟΟΙ- 

ΠΑΡῚ ἀβϑι {τι6, ὨΪδὶ ροῖου 5 5011|ΠῚΠ|0 10 ἃ ΘΓΓΟΓΙ5 1{1-- 

ὨΘΙῈ ΓΟΡΟΟΔΓΟ 605. (οί θυ ΠῚ 51 ΠῸῚ να]οξ, ἀδυα αξ 

ῬΆΡΙΤοπι Ποβίθιη ἢ δέϑρα δὶ πὶ Ρ6Γ Ὁ ΠΑΠῚ ΟΥ̓́ΘΙῚ 

᾿πογὈ! 4Ὧπ| ΘΙῈΣ ἰοῖῃ5 ΡΟΙ] τυ, δὲ τηρᾷ ρᾶΓ5 
[6}}15 πηι σηδπι απ] σο ἸΠ6 πὶ ἴῃ Δα ΓΙ ἐπα πο γε. 

Α 1}1 οηΐπὶ Του πιοηΐο ΤΟ ΠΊ Ὠτι5. {0} ἀἰτθη να ργα- 

εἶριτ. Ἐδιπηθηῖαπη πῸῸς ΠΕΩΙ55] ΠΊΟΓΙΙ ΠῚ ΠΟΤΏΪΠῚΠῚ 

ἀοοίνιια 1Π 16} ΠΠσ τα : ΠᾶΠ| οἴδὶ π΄ Βα ἰτι 4115. σὶς- 

ἀδαΐυν 6556 οἴαυι5 δὲ ΠΟΡΙ]Π5, δὲ ἀπ] οῖα γοῦθα {0 Ὶ 

Ῥγοίογας οἰ οϑαπίοι, 5[1ηυ} 8110 σογ 15 6] 115 6χ βαθβ6- 

Ὁ ΦΖ.ΘΠ ΕΠ] 5. ΔΟΠ]λι15. 1π 6} 16 Ἴ τι ;Σ ΠΟ ΘΗΪπῚ ἴδῃ απι 

6Χ ΨΟΓΠ5., 564 δχ ἔγιι οι θιι5. πόπηο ΠΟΙ ρΓΟθ δια. 

ΤΏΘΏΪΖ6 αιιάτα Ρ] αγμηϊ ΘΠ] 6 νἱτὰ σα οο]αγο [δ - 
βιϊηδηΐ, οἵ ἀρια αιιοβάδπι νἹ θῆται 6556 τλΪγ 165, 
564 Πουθιι5. ΠῚ 5515 ἔγιαοίιις. 4114 }15 οδὲ οβίθπ τὰγ. 

Οὐὐπὶ γοΓῸ ἸηϊΓᾶ 51 ΠῚῚΠῚ 5111ΠῚ 50 ΡΘηΐθιη βοῦνᾶγα- 
Υἰη!, ἀἰταοτῖ ΠΠΟΥΒῚΙ 6115 [ΠΕ ΠἸ ΘΒ ΟΙΙὨΪ, οἱ ρά πῃ οἸπηϊ- 
ῬῈ5 νηὶ ππΐ, Φαϊα “Π1}}}} ΟΘΟΙ ἔππὶ οδὲ φιοά ποθὴ το-- 
γοἰαθῖζαν, 

11. 81 φαὶξ ἘΡῚ ᾿πιι]ονὴὶ πηὰ]α., Ὧ6 γο]ῖ5 ᾿γαβοὶ 

οἷ, ἃ σοίγιθαιογα 1], δι ϊα πὶ 5 ῬΟ5515 ; 56 40]6 ρὸ- 

Ε {{π|5. ΡΓῸ 60, 4ι1α Τ)ΟΠΉΪΠ15 ἸΡαβοιἔιν εἰ. Οἱ δηΐπὶ 
Ῥαϊθαΐον. Ῥϑυ τα] Ὁ ἀπά], ἵπ ἔα αγο σΟΥΌ ΠΑ ΌΪ ας ς 

411 νϑῦο ἱπίμ!ουῖς πα], πὶ ἄϊ πηαΐα τὶ τοι 44- 

πη ΠΑ Δ" : ὯΘΟ. ῬΙῸ ΘΔΓΠΆΪΙι15. (ἀπ η]5. [Γᾶπ σαν 

3Ὅλαη. 18. 45. 

4 ΜΙΆ. 10. 30. 
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ΔΏΪΠΙῸ5. ἔπι5, ποο Ὑἱρόγοηι ρας Θη 1» ἴα; ΓῸ5 οππ0}- Δ [ἀογ5, ρου βα5 δα Τ)οιη ηλμη {Π1ΠῸ 7) ΟἸΠῚ ΘΑΓΏΙ5 Υἱπ- 

Ἰΐαηι οαδιιοα ; 564 {πιὸ μοῦϊπι5 ἀαπηηλιηι, 5 ἃ ρτος 
Ῥοδίτο ἰὰὸ τοϊαγἀαγουὶδ : οἱ φιαηο τὸ ροοσαιῖ5 ΟΡ- 
ΠΟΧΊΌΠΙ 5Θη5ΟΓΙ5, ἃ ρορηἰἰοπιαπὰ οἷΐο σΟηγΟΓΙΪ Π6 

οοη απ αν 5 ; υΐ οπῖπα μΐο ραἰουῖ!, ἴῃ πον ἰ5ϑί πιὸ 

πο ΡΟ ΟΡ: ; οἰοπποηίον. οηΐπὶ Ποπηΐηι5 δα ρμα- 
πἰτοηεἴαπὶ σοη ας ἰθηΐο5 διιβοῖρίτ, ΕἸ πὸ τη ἰδοῦ σον ἴα 

Τλοιηΐηὶ ἔγοῖιι5 ροσοα 5 ρϑοοαΐα ἀ]Ἰοἶα5. Νὸ γ 15 
αἴσονο, Ἰλοποο Υἶροὶ τοῖα ππθὰ, σαν ἢ5 ΠΟ ΠΟΙ ρίβοοη- 
τἴᾶπὶ ΘΧΟΙΌΘθΟ, οἱ ροβίγοιηο ἴῃ βοποοία!ο. πη] σαι πὶ 

ΤΠΘΟΓΙΠῚ ΟΠ ΟΠ πὶ ΘΘΓΑΙῚ : ΡἢΠ5. ΠΑΠΊΖΙ6. οδῖ 
Τ)οπλΐπῈ}5 δὲ μι {πὶ Του οου 5, πος αἰ {τὰ [οἰ ηο-- 

ΤῸΠῚ ΠΠΘΟΓΙΙΠῚ ΠΙΘΙΠΟ Δ ζιν. ΝΌΪΙ (Ποῦ, ΠΠῚ, οο- 

διϊατο, ψυῖα βιιπηπια 5ιθ 114 δὲ ποο ἴῃ ππθηΐο ἀρὰ 
Τομη  Πιιπὰ σΟΠοΐροΘ, σὰ πὶ οἱ ἱπηρ λπὶ 511 [4] 6πὰ 11-- 
οοπεϊαπι ἃ Πο0 οχϑρθοίαγο {ιιοπιρίαπι. ΝῸΪΪ, ἴη- 
4ᾶπι,, 516 οοσίίαγο, ΟἸΙΠὶ Ποσο5 44 αἷδ τπουϊ τυ γι15 
515; 415. οηΐπι ΠΟΥΪ Ποιπίημ πὶ ἀἴο πη οχ 15. δι] ἢ 
Νοὴ οπΐπὶ ΟΠΙΠ05. ἴῃ δοπροίιία ρυἰγαθυηῖιν. Πὰς 
Ἰὰς, 594 ἴῃ ἀϊνουϑὶβ αἰα!θι5 46 ἤος. ταιιηο τηϊ- 
δταθιιηΐ, οἱ ἴῃ «υΐθι5 ἀοι θιι5 γοσα ταῦ ΠοπηΟ., ἴῃ 
1ἰδάοπι ΠΘΟσ556 οδὲ τοάάογο γα] ΟΠΘ ΠῚ : ΠΟΠῚῸ ΘΠΪΠῚ 
1π ἱπίογπο σοηἤ οί τιν Τλοιπΐπο. 864 ποὺ τὰ οἱ - 
οἰου 5 ἃ ραῃ θη τἀπὶ σΟΠγ ΘΕ]. ϑοπηροι ἀηΐα Ὁοι]05 
ἴμοϑ. γογϑοίι. ΟΠ Επηι15. ἀ105 : οἵπὶ δηΐπὶ ἀΠ ποι] 0 
ΒΕΓΓΟΧΟΙΊΒ, δ γΟΒρΟΓ ΠῚ ἰ6 ἀΠῚ ὈΙ σα5. ΡΟΓΥ ΘΗΪΓΟ ; οἱ 
οαπῃ ἴῃ Ἰδοίι! πὶ 86 φιιϊοδοοπάτιπι τπϑιηθγὰ ἴπὰ ρο-- 
506 γ]5, ΠΟΙ οοπἤογα ἀθ Ἰτιο15 ἀν οπίιι, τὶ Δ ο. 115 
ἴδ Ῥοβ515 γοίγεπαγο ἃ) Ομ ῃ 115. 115. ΘΘΠΡΟΓ ΟΟΥ 
ἴχθιπη Ῥγοιηΐσϑα οἱ οσ[ϊα. τηοα θεν, αἱ ἴρ5ὰ (6 δά 
Ὑἰγία τς. ἴδια ργονοσοηΐ. Ἐδίο πάΐιγα [4115 ἴῃ ορο- 
αἴθυ5 Βοπΐ5, 4014 }15. 65. [ατυγιι5 ροβίπποάμπι. Ὁ πιηϊα 
ΤουτΘηᾶ Ζιιο5 ρΟ551465 ἰπ ΟΠ 6δίο5. ̓ Π Δ Π5Ι0Π65 ἰΓᾶη5-- 

ἴον, αὐ οὐπὴ {Ππι 6 [ἀΟΥ 15. Ργοίθοίιι5, ἔγιασῖ5 ΒΟῊΪ5 
ΘΟ Θσι Ρι.5, ΒοΟπογιπ ΟρΟΓΊΙΠῚ 5 Πι15. {0} 1Π ΠΠΠΠΟΙῸ 
Ῥεωραγα, υἱ ἱποιιποίαπιον ΠΡ οηίου 6 οἰπὶ γοοᾶίι5 

ΤΟΝ, 1] 

οὐ]ο οπΐπηα ἴα ἀΡ5ο αία [ποῦ ; πιοχ ἴῃ ΟΟΟΙΓ 51 Πὶ 

τατμα ἀΠρ Ιου. Οἰογιι5. ὁσοιγτοί. Οτηπο βαποῖο- 

ΤῸΠῚ ἀΘΊΠΘΩ [Π ἴι}5. πη 50 ΟΡ 1 ΘΟΙΡ]ΟΧ θι15., οἱ ἰα 
δὰ δἀογαπᾶιπι γογιπὶ [τἀ ἴσοπι ρουάποοηι. Ταπο 

10] {ποῖ ρᾶχ ρει ΘΎΓιπι οἱ διιπηιηᾶ 5θριΓ 45, Π66 

{ἰπηο 15. αἱτγα Ἰάοι]α ἰσπῖτα ἀϊα 0011. Νοη {Π0Ὶ τοῦ- 
τοροαι ἱποιτῖοῖ θαυ) ατογιτη ᾿πηπηαῃἶα5, ΠΕΟ [ὈΓΠῚΪ τ 

ἀΑ}015 Ποβίοϑ ἔογοο σϑίπηο5, 4] ουρίπηξ ἀπίπηα5. 14- 
Οὐ] αὶ, ΠῸΠς ΘΟΥρΡΟΓᾶ, ΠΟῚ ἔδυ Γι ΠῚ, ΠΟῚ ἰσΠΟΠῚ, ΠῸΠ 

ἴδοίοπι γι] οπίαπι Του ΟΥΠῚ, ΠΟῚ ΤἈπηο πη, ΠΟῚ 51-- 
{ἰπ|, πος {Π|ὰπὶ Ὡρτὶ τἀ! πο ΠῚ ΘάΓΠἶ5 : ΠΟῸ ΤηΘ 1165 
1Ἰην] ἀἴαπι Ποπηΐηιπι, Π6Ὸ ᾿Π54 185 τηα ΠΤ ΠΟΓΙΙΠῚ, ΠδΟ 

γοῦθα νοποηαΐα πηι} 16. 11 πῈ ΤΠ ρά 1ΠῚ 5» Π6Ὸ αἰΐγο δ - 

γΟΥΒΑ ΒΕΓ σαΓῸ ΘΟὨ Γα 5Ρ 1 {1Πὶ ΤᾺ ΠῚ, ΠΟ {ΠΠ|0 - 

5 ῬΘΡΙΟΌ τι Πὶ ΠηΔΓ15. ΠΟῸ 1}105. Οᾶδ5115 δά γο 505 ς 566 
μας οπμηΐα βοάαϊιηίιν, Οἴτα ἀπίμηὰ ἴμα Δ] ΘοΥ Ὶ 
ΒΔΓΟΙΠΔΠῚ ΟΔΓΗἶ5, ἔπ Θ᾽ ΡΙΓΙΛ 5 56 ΠΟῖτι5 {ΓΊ ιιοῖ 10] 
ἴῃ ΠΩ! ΘΕ Πθι15. ΤΠ Δ Π5ΙΟΠΟΠῚ, Οὐ ράυ]0 ἀηίο Ἰηΐγὰ οοΥ- 
ΡΟΥΙ5 τὰ Ποσρ τι πὶ [οοοΓὰ5. ΤΠ ΠΒΙΟΠΟΠῚ, οἱ ἰωττις 
ϑαιάθηβάιιο ΘΧϑροοία ]5 ἀἴοπι [0161] {πττινῖ, ἴῃ το 
5] ΠΡΌΪΟΣΙη ΔΠΙΠιδ5 ΓΘΟΙΡΙΕἢΐ τπουϊὰ ΡΓῸ 5015 ορο- 
ΤἸΡθ5 ; οἱ ἤριιβίγα ἴὰ πὸ ρΘοοαῖογ 65. οἱ ἱπηρὶϊ ραηῖίο- 

Ῥαηὶ, Τονἰσαίογοϑ οἱ δα] ογὶ ἢ] α]ιηϊ, πος τ} τὰ 

ΤΟυΐθιη. ῬΟΙοΓηΣ Φἴου Πὰ ΠῚ ἰμγοηΐγο. Πάρᾶσοβ5. οἵ 

ἀγαγὶ ΠΟ υηΐ ἀτηαυ τοῦ, ΠΟῸ ΤΠ Δ] ΟΓ ΠῚ ΞΟ ι γ6- 
ὨΪΔΙη ΘΟΠΒΘΠΙΙΟΗ ἴα, ἴπ Πποῖιι πηαχῖπιο «ΟΕ Ἰ ΠΟ ιη -- 
τὰν, ΟἸηπο5 41 ΘΔ ΠΙ5. 5185 γΟ]α α 65. ΘΟΠ5Θη 
5ηϊ, 1Π ΤΠΟΙΌΓΕ οἱ Π|οἴτι ΠΙαΧΊΠΊΟ 1Π 5ΟΠΠΡ ΓΘ ΠῚ ΠῚ 

οὐαηϊ, αι] Ὑ11115 οἱ ῬΑ5510Π|}}115 Βογυ Ἰουιηΐ. ΕἸ οἰπη 
Μιΐ ΟΠΠΠ65 ΡΓῸ 5115. ΟΥἸ πα] Π 115. ΘΟ μη πα ἰσϊθι5 
τη Δ ΠΟΙ ΡΟΠῖι1᾽, [115115 οιηριτογηα ργπηΐα {τ ιιοπίιιν 
ἃ Τομ.1Π0, 41|8; Οουπ5 ὩΟΘη ὙἸα 11, Ποο ιιγ 18 ἀυ ἀἰν ῦ, 

Π6Ὸ ἴῃ ΘΟ ΠΟΙ Π15 ἀβοοηά!ξ, φια ριωραγαγὶϊ ἢο- 
Πλΐητι5 1} ΟΠ 1115 50. 
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ΜΟΝΙΤΌΝ. 

Οὐ ἀψυ]ἃ δηι φυ ίαιομ 5αρὶ!, (4 οπηπο πη Π1}}15 ΡΙάοεῖο 5ο]6ι. ἤφο οδιιϑα οϑῖ, οὐμ" Τιαι᾽πᾶπη πάγη πὶ 

Βα5 1111 ογαιίοπιπι ἐπι γργεια!οποῖα ΟΠ πὶ ἢ ΔΗ 1 αι 5ϑίπιο βου ρίογο Ἀυβῆπο δου παίαπι ἐν ρ᾽5 Ἰπαπἀδηάδπι 

Θαγάν ΟΓ πητ15 : Τα πι 60 τηᾶρὶ5 ΡἰΔοἰ Πιγᾶπι Βραγάμηιβ, {04 πιῖπο Ῥτίπητιπὶ 6 γοίογίθιι5 ΠΠ}0γ15 ἰπ Ἰποδπὶ ρτοά- 

οαϊ. ΡΊαγα ἴῃ Ῥεωίαι θη. 

ΠΟΜΙΠἉῚ ΒΑΝΟΤΙ ΒΑΘΙΠῚΠῚ 

ΟΕΈΒΑΒΙΕΝΒΙΒ5 ἘΡΙΒΟΟΡΙ, 

ΟΥΔΒ. ΤἈΑΝΘΤΌΙΤ ἈΠΕΕΙΝῸΒ ΠῈ ΘἈΖΕΟΟ ΙΝ ΚΑΤΙΝΌΜ. 

ΙΝΟΙΡΙΤ ΡΒ ΕΑΤΙΟ. 

ΑἸΙφαα ἘΡῚ ἴῃ Τιδι πα πὶ ψογιΪ ΟἸ1πὶ ρΡΟροϑοογᾶ5, Α ΠΗ ΠΠ}1αοπι, ἱπ ο5᾽ ΠΘΠΤῚ ΟΟΠ ΒΟ ΘΠ Ϊ45 βιὰ πιαί το 

Ἀρχτοπίδμο, {Π1 οἰμαυ 5δπιο : Τα οἵ ὁΣ ρατία δ] 1 τι 
ἴδοὶ ἦπ ργαβοπι ἄτπιπὶ ἴῃ ΤῈ 6556ΠῚ, 564 οἱ πιιπο 

Δ φυδπίαπι Δα 4141, Οοἴο ἐρρὸ θοαιὶ ΒΑ511 ὈΓΘΥο5 
Ἰ5ῖοβ Ποιηο! 1005 ἰγδηδί!}]} 110 61105. Ησο διιἴθ πη 5011 
ἴθ νο]ο, φιοα 5:1}0|5 6115 ἴῃ τοὶ ΘΓ ΠΠΟἢ]5 5ρ]6η- 
ἄοτο οἵ ἀϊσομάϊ σταῖϊα τηυ]τιπη θοαῖο Ποβίγο 5ἰ πη} 
Ογρυΐδηο, φυΐϊα γουογα ΠΕῸ 85. ΠΊΘΌΪΕ5. 54115 415-- 
οὐθραηΐ. Οὐάμην 5. Θηΐπὶ Ῥοϑίιι5. ΟΥ̓ΡΆ Πι15 ῬΕ ΙΔ ΠῚ 

ΤΡ ΥΤΙΪ ρΑΙ πᾶ πὶ ἴοΠ1οἱ ΟΓΊΟΓΘ ΠΊΘΡΟΔΙι5 511, Βασα ὅ 
5ΘΡΘΏΪΙ5 ἰΔΠ]6η δὲ Β451111|5 ΒΘ Π4ΔΠὶ ῬΑ] ΠΙᾺ ΠΔ 60Π- 
[οϑϑιοπὶβ ἱπάθρίι5. δϑῖ ; ῬῸΓ (165 5ἰπθα]05 δο πιο- 
πιρηΐα Δγθγβι πὶ ΠΧ Ὲ ΓΙ. ΠῚ ΠΟΙ ΞΟ ΓΙ οἰαίομη, δάγου- 
5π| ΠΡΙΔΙΠοπι ρον ὙἹΓΘΙ Πἰ [αἴθ πὶ, Δάν Γι πὶ ̓ ΓΆ ΠῚ 
Ῥι πηδηϑιιθί ἀπ 6 Π1, Δα γ ΘΓ βιιΠῈ 5. ΠΡΟ] ατ [οι Π- 

κ᾿ ΑἼϊίας 5ορβυῖϑ. 

ἙΠΟΓΟΠΔίι5 εϑῖ. Ἐδὲ ΘΓΡῸ 50ΓΠΙῸ [15 τηᾶσὶ5. πιο- 
ΓΑ] Ϊ5,. αϊ δὲ ΤπϑιΠΠ6γ6 ῬΟσϑιῖ ἀπῖτπο5 84 ΒΟΠᾶπὶ 
ὙΠ ΑΠῚ., οἱ ἃ ἰδρογιθι5 το ογαγο, Ἡδθοὶ δυΐοπι οἱ 
ἴῃ ΠΟΟ τπΔ] ΓΈ ΠῚ βΥΑ 8 Π|, 4οα 615. [Θοι]ο δἰϊαπη 
ΓΕ ΙΒ Ο55. ἔθ ΠΏ] 185, οἱ Ρυθοῖριθ δαἀπηϊγαηα] σιμά 
πιδίΓΟ 5 ἐπ {ΠῚ Ποβίγα Ἰηγοηἰ ΔρΕἰβϑίπηα., 

ἄτιπη ΠῸ}}15 ῬΓΌΓΒΙΙ5 ΟρΠηΔἴαΠι αι Ρ ΕΠ ΟΠ θ115 ἀθρα- 
γαῖα, 5641 οἸοαιιἜπ 5 6115. πη 14 155ἰπητιπὶ Ππιπιοπ 
ἸΘηθιι5. οἱ 5115 Ὀ᾽δο 15 Τογέιν ἤιιθη 15. ὅδπο 5ὶ 
14 ἴῃ 1μαῖ]π0, 5ΘΓΙΠΊΟΠΪ5. ποδίσὶ ρδιρουϊαῖθ, πηΐπιι5 
5ρΙἐπά ἀπ πὶ ὙἹάονῖβ, ποαιο 11 Δάβουθαβ, ποάιο 
τα 1, 564 ΕΠ0Ὶ ᾿ρδὶ πιαβ δ, 4] ΠΌΠῸ ΟρΟΙῚ ΤΗΪΠιΙ5 
1ἀοποι πὶ ΘῈ Οσαβίϊ ΠῚ] Πἰ5ΓΓΊΠΙ. 

Ἐχρϊϊοῖς Ῥτωίᾷαίϊο. 
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ΠΟΜΙΠΠΙΔ 1. 

711 Ῥϑαΐππιπι ρμγίπιίηι. 

1." Οπιπῖς ϑουίρίινα εἰϊνίτίίες ἱπορίγαία μεσ Ἀ Ῥυαοορία ἴδοι! ροσδυηΐ, ποάιο ΡΥΌρμοΙἶοα, ΟἸΩΣ 
δδὶ αὐ «ἀοοενάιπε : μὰ ἴρδα ἀδ οαιιδα ἃ ϑρίτγίτα 
5Ά ΠΟΙ σοηδουρία, «πο γϑ] ἐχ σοιηππιιηὶ Φισάαπι 
βϑποιί(αἰἷ5 ἔοη!6, Οαπ65 ΠΟΡΪ5 οχ ᾿ας γτοπιοα Ριο- 

ΡΕΪ5. Ραββι οη θι15 ἀϑϑιι πα τηιι5. Ὁ ϑανέας δπῖπι, ἴῃ - 

4υῖτ, σοπιρεδοῖξ μϑοσαία πιμῖία. ΑἸϊα παηζιιο 
50η1 4υῶ ρτορ οί ἰγαάιηϊ, «"ΐὰ αις Ὠἰδιογίε. 
Τμοχ 4ιιοιιο ἃ] : Ῥγονογθίοσιπι οἰ ἴα πὴ σομη ΠΟ  ἴο 
4118. ῬϑαΙ ππογιιπὶ γογὸ ΠΠοι υςροιπ 6 α{{Π14 σιηὶ 
ΕΧ Οἰμηΐθιι5. οοπίϊποι : Γαΐαγα ργ τοῖτ, σνοίουιτι 
Βοδία σΟΙΠΠΠΘπηοΓαΐ, ἰορο πὴ ὙἸγΟὨ ΕἾ 05. {γ θυ], σο- 
γϑῃ οΥπ) δίατυε πηοάιιη : οἵ αὐ Ὀγονίιον ἀἴοαπι, 
ΠΟΠΊΠλΙΠἾ5 4υ απ Βθοπα: ἀοοιτίηα {ΠἸπδϑᾶυτιια δὶ, 

ΔΡία 51Π5}}5 ἂς ποοοβδαγί β} Π)] Πἰδίγαη5. Υ οἱουὶ- 
Βὺι5 πατη]ιιθ ἀηἰ πιαγιτη ὙὩ]ΠΟΓΊΡι15. ΠΟΥ ΤῈ πποά οὶ : 
564 εἱ τροοηθιι5 γο] οἰ 55᾽ πλι πὶ 5οἷ 1 ἀμ  θοΓὸ γτοπιθ-- 
αἴιππι, αἴαιιο ἱπίδου 5 ρουβουογαῃ απ δα 5 Δα ἢ ὶ- 
Ρεῖδ, 564 οἱ ὑπίνουβῖβ ράγί τοῦ ρασδίοη θι5 σιθνο- 
ηἶγα, 41:85 ἀοπιϊπαι!οὨ θιι5 γαγ 15. ΠυΠ]Δ Π45 ΔΠ Πα 5 
δραηΐ : οἱ μοὺ Πϊ πηοάιυαῖο φιοάαπι οἱ 46] οι }}}1 
ΘΑΠΟΓΟ, Β ΠΑ ΠιΙΠῚ 56 ηδιπὶ 84 ρυ οἰ τἴάπι ρτόνο- 
ςαπίθ, Ο οηΐαμ 4υϊάοπὶ γἰάθη5. ϑρ γ τιι5. βαποίτιβ 
ΟΡ] οϊδηΐοπι ἃς τοδί δίθηϊοπὶ δὶ υἱνε15 σίατῃ διι- 
τηδηϊ θ᾽ 6 ΠΟ} 15 ΔΠΪ ΠῚ. 1], οἱ Δ ἀο]δοίαιἸοπ 65 Ὑἱ τα: πηᾶ-- 
δἰ5 ᾿πο} παρ, 4δπὶ ἀα ψἰγ 15. τδοίυτη ἰο ογ αὶ» 
ἀοἸ οι. ΠΠθιι5. πιο} 15. σαπι!]!ο πῶ Ὑἱπὶ 5ΟΓΙ ΘΠ τι6 
ἀοοίτίπα: Ρουτπϊβου τ, αὰξ ἀτπὶ βυιαν ϊαΐθ σαγη ἢ 5 
ταα]σδίαιν ἀὐα ἴτιι5, αἰ νἱπὶ βογπηοη 5. ρᾶγί του ὉΠ} ΠΠπῶ5 
ἸηΟΓΑΪΌΓ., 5ΘΟΙΠ ΠῚ 5 ρΙΘηΐο5 πηραΐοοβ, αιὶ 5 
4υαπᾶο υι5ι}5 βοροβοοῦῖζ, δυβίουίογα πιεἰ απηθηΐα 

ἐθατὶ5 Οἴζογγο πιου 4] ἢ λιι5 3 ΞΟ επῖ, πὸ ὥσοῦ ἈΠ]11α- 

ἴδπ| ΡΓῸ διιδίου ἴα! τοί σαι, ογὰ ἂς διιπηπιιίαΐο5 
Ροοαΐ, φυο τοπιοά πὶ ρου αἰ τιν, πιο} }6 οἰτοιιπι} 1 - 
πηι. Ῥτγορίουοα οὐσο ᾿5Δ]ἸΠΟΓῚΙ ΠῚ ΠΟ 5. ΡῈ πιο- 
ἄυ]ο5 ἀρίαια διιπὶ σαυμνΐπα, οἱ φαΐ ν οἱ αἰαῖ ρυογὶν 
νῸ] ΔαοἸοσοοπίος. διηξ ποῦ θυ5., Ζιαδὶ σα] οπα 

4υσᾶαπι ρ54}]Ποηῖ65 ἀοἰοοίαγι νἰθαηίιν - τὸ ἀυίοιῃ 
γογὰ ΔηΪπιᾶ5. ἢ Ππιϊποηΐ ἂς πηθηΐοιη. Ρ] αν πιΐ εηΐπη 
ΕΧ [5 αυΐ ἴῃ ἘοΙοσίαπα οσοιηΐ, ποήπο Αροβιο ἴσα 

τῷ Τίπι, ὅ. 416. 

3 Ἐςοῖς. 10. Ἀ. 

αἰδοοββογίηϊ, γεϊίπονο : ρβαϊ που πὶ Υ6ΓῸ γοβροηδὰ δὲ 

Ἰηῖγα ἀοπιο5, ἱπίογάιμ οἰΐα πὶ ἴῃ ΡῈ] σῸ οἀηπηΐ. 

Ετ βἰσαθὶ αιι5 φιάτην 5 ἔαγο Ὧ6 γα] 40 βριγίτα ᾿ 
γαρίοίι, 5ἱ ἔουτθ Γμογῖ ρβα]μ!, ὑΣὮ 114 Αἰ ΧοΓΙπι, 

σαν πη θι15 ἱποαηίαϊι5., σΟηΓΙΠ10 ΟΙΠἢΪ5 ΓαΡῖ65 [6 - 

τοο ’ 115 Δ 5οοα  . 
Ὁ, Ῥπα πιιβ ἐγ η 4} Π{45 ΔῊ ἸΠΙΔΓΊΙΠῚ εϑὶ, οἱ ϑἰσηὶσ 

[ον Ῥᾷοῖβ., ρϑγίυν θαιτοπος ν6} Πιιοῖ 5. οορ τα οπιτα 
οἰ θοη5, ᾿γᾶοιιπάατη γοργ π6η5, Πα χῖνπ γορ ! ]6 5, 

ΒΟ ΓΙ οἰ αἴ ιη 5. ΠΘΓΟΠ5., ΔΠΊΪΟΙ 45. ΘΟΗσΤΟσαἢ5, δα- 
ἀπσδηβ ἵπ οὐποογίαπι αἰ βογοραῃῖοσ, γοοοηο  Π 8 5 
᾿ηἰπηΐοοβ. (ὐυΐ5 Θηΐ πὶ αὐγὰ 1] ΤΠ] συτῃ ἀπισαϊ διιτῃ, 

Οὐπὰ 410 ἀππὶ δα Π)οιιπὶ ρ5αἰ πιὶ οἰ δογ γΌοοπὶ 9 

Ἐχ 410 ἵπ'6}}Πσίτιιν φαΐα οἱ, φιοά Ροπογιπι οἴη τπι 
τηΔΧ᾿ ΠῚ ΠῚ δϑὶ, ομαν τα ο πὶ ῥ σα  Πηι5 Ἰηπίαιιγαϊ, σ0Π- 
Τιποιίοποπι φυαπ απ Ρ 6. ΘΟ ΠΒΟΠ Δ Π ΠῚ γΟοΙ5. οἴ“: 

οἴη, οἱ αν ουσιπη ΡΟρα πὶ ΤΠ τη 115 ΠΟΤῚ σΟΠοοΥ- 
ἀἴατα. σοπδοπα τπο υ]αιτοηθ. σΟπβοοίδη5, ϑα ητ5 

Δι πιομοβ ἔπσαΐ, ἀησ.]05 δα Δα] υϊου απ 54} {15 ἴη 

γιαῖ. δοαΐατα ἴῃ ΠΟΟίΉΓΠΪ5. ΤΘΥΓΌΓΙ 115, ἀ ΤΠ ΠΟΥῚΙΠῚ 

ΤΕ]ΟΪο5. ΙΑ θΟγι πὶ, {6} ῬΙΙΘΡ 5, [ΘΠ θι5. οὐπᾶ- 
ΤΠΘΠίμΠΠ, 5014 ΠΊ6Π 56 ΠἾ115, ΤΉ] ]ΟΓΙΒῚ15 Δ ρΕἸ 55, Τηι15 

ἄοδοον. Ποξογία Πα  ϊαγὶ ἴδοι! οἱ ἀσθο5 : ΞΟ τ δἰ αίοια 

ἀοροὶ : ᾿πϑ] 16 πεῖ ιι5. ρυ πγπ οἰ Π οἴ τιν Ἔἰ πη οπ ει πε, 

ΡῬτγο[οἰοσηιῖθι5. ἹΠογοπηθηϊα η), ΡΟΓίοοΙΙ5. δία} ς ἢτ-- 
πη πιο ηΐιπὶ : το π|5. Θοο σία γοχ ππᾶ οϑῖ. Ῥϑα] Πηι5 

ΒΟ] οπηηϊἰαῖος. ἀσοογαὶ : ᾿5 1 Π|115. {ΓΙ 5 {|ὰπὶ 41:5 565 

οὐπάυπη Ποιπὶ οδὲ τη ] "τ : ΡΒ] πλι5. Εἰϊα πὰ δχ 
οογᾶο Ἰαρίάθο Ἰαογυπηὰβ τπουοῖ. Ῥϑαὶ πι5. ἀη 56 ]0-- 
ΓῸΠῚ ΟΡΙ5 : ΘΧοΓΟἰ τὐυπι ΘΟ: ]Θσ [πὶ δρΊ Γιτια} 6 τῃγ-- 
πΐαπια. Ὁ νογο δαἀπηίγαπαὶ πιᾶρ σγὶ βαρίοπ5 ἰηγοη- 
ἴὰπι, αὐ δἰ πη οἱ οαπίανε ν]ἀθαπηαγ, οἱ αιοά δὰ 
ΕΠ Πταΐοτη δηΐπηα ρογιϊηεὶ ἀοοοαπιαν, ΡῈγ φιοά πηα- 

εἶδ ποροϑϑαγία ἀοοίγί πᾶ ποδί γΙ5. πηθῃεΡις. ἱΠΙΌγηλα - 
τὰν, ῬγῸ ο0 4υοα 5] 41 ΡῸΓ Υἱπὶ οἱ αἰ ΠΠου]ταίοπι 
ΔἸΪΖυια πὶ ἀΠἾΠ|15. ΠΟΒΙΓΙ5 {πουῖηΐ ἰηδογία, σοη πιο 
ἀΠΠαθυπίον : οα γογο 4065 οὰπὶ σγαϊα οἱ ἀοἰ δοία το Π6 71) 
5.50 ΡΙΠῚ.15, ΠΟΘΟΪΟ 4110 Ῥαοίο πιαρὶβ τοδί ογο ἴῃ 

5. ΑἹ]. τοοτία!θιι5, πον 

"11. αρῖτπτιι ἔασον γαρ θέα, 

ρ᾽ 
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το. τι... ἃς ᾿ΠΟΙΠΟΥ Ια: γνἱἀοηταν ἰημώγονο, Οὐ Δ οοὺς πὰπο 1} ν Δ οίαν Πα] γα νἱν τυ οι δ ΟΠ πῸ 

ἈΠ ΟΠ οδὲ {πο πῸὴ αἰβοαί οχ ρ5α] 15 9 ΝΊΙΠῚ 
ΟΠ ΠΪ5. ΤΠ] ΘΠ Δ0 ὙἸΡΕ 115, ΠΕ ΠῚ ΠΟΙ ΠΙὰ [5.1 11ὼ, 
απ ΡῈ ΙΟΙ ἴω ἄθοον, ἢτιμ ΡΥ  Θη 1 ΘΟΠδιππΠ]ᾶ- 

εἶογ, ππιπὶ ΡΟ ΙΟὨτῖοΡ. πιο τι5, Πππὶ ῬΑ Θητϊ το- 
85], Παπὶ Ομ] Π6 4 αι «ἀἸοἱ ροίοδὲ ΒΟΠαπὶ ρτὸ- 
ΟΠ] 1 οχ ᾿ρδὶ5 ἢ Ποῖ βοιθη τ]. μογίοοια, Ρ.ΠιΠ ἴα 110 

ΟἸνΊδεῖ ἴπ σαν ΠΘ ὙΘη }}}, [101] {πτῸΓῚ σΟΠΊΠΪηᾶ-- 

{ἰ0,. ΘΓ ΤΟΒΕΥΘΟΙΙΟΗΪΒ. 5Ρ05, 5ῈΡΡΠΙΟΙΟΥ τη Τη6[1|5. 

ἔπτατο Θ]ουίαΣ ῬΟΙΠΠοἸται1ο, τα ϑιογ ον πὰ. τυ δ αιῖο, 

Οπλπΐα ῬΓΌΥΒΙΙ5. [ἴῃ Π]5. γο]ῖ ἴῃ τηᾶσηο 4ιοάδηι οἱ 
ΘΟΠΙΠΉ ΠῚ {Ππο5άτΓῸ ΓΟΟΟΠ Ια βιιηΐϊ Ροπὰ, αἴ οοη- 
ἴον. τιοῖα ΠΠΡτιιπὶ ῬΙΌΡ]νοῖα, οὐλπὶ πλὰ {ἃ 51η1 οὐ-- 
5 Πᾶ ΠΠΠ5Ι ΘΟ ΠΙ, ΒΟ ἰὰΠΊΘΠ ΟΥΡΆΠΟ 4υοα μ58]- 
ΤΟΥ ΠῚ ἃ} ρ 6] ] ταν ἀρίαν!, 4 5. ρον ΟΥ θι15.,. τϊ ταὶ 
γον, ἸΠ5ρΙΡαἴα πὶ οἱ σγαϊταπι ΡΟΣ ΘΡΙΓΙΓα 1 58η-- 

οὔαιπι ἀθο6η5, {ΠΟ Πἴᾶ πὶ 4Ό 4 6πὶ ΠΟΟ 5011} ΟΥ̓ΡΆ ΠῚΙΠῚ 
ἘΠῈΙΒΙΟΟΥ ΠῚ 5ΌΠῸ5. (6. 5ῈΡΟΓΙΟΥθι5. Βάθογο ἔδγί αν 
ἀθίδίοσ, ΟΕ μαγὰ παπηαιι6 γ0} ᾿γγα οχ ΤΏ ΟΓΙΟΥῚ ρᾶν 
65 Ὑ6] {ΥὨ]ρᾶπιτη ΠΆΡΟΠ5, Τοβοηαΐ 80 του] αὶ δὰ 

Ῥ]οοἴγιιμ : Ῥϑα]ΠτογΊ αππη γ6γὸ ΠυΊποΠἶα5 (6 σαυροιῖο- 
ΑἼΠ 15. ΠΆ]ον ἰογ αν ἀρίαἴαβ, Οἱ ΒΟΠΟΙ ΠῚ οαμ5ὰ5 46- 

ΒῈ}00Ρ (αν ς 4110 50 1Π1δοὲ οἰϊαπη ρϑῖ μος 05 ἀοσογοὶ 
4085. Β.Π 5.1 δι ηΐ οἵ δι ρουϊουὰ ΓΟ ΟΪΓΟΓΟ, οἵ ΠΟῊ 
(ἰο]οοιαλίοπο οαγιηπιιπὶ δα ἰηξογίογα, 1α οσὶ, δα νἱτα 
ΘάγηΔ ΠΪὰ ἀρο!πανο. 50 δὲ ΠΠ 4 ἀὐθ ιτον ργοίαη-: 
αἴπι5. ΠΟ }15 ΡΥ οι ϊοα [νας ἸπαἸοατὶ γαιΐοπο, ἃς ρον 

ΤΌΓΠΙΔ ΠῚ ΠῸ5 ΟΥΡΔΏΪ ᾿δι1π|5 Φοσοῦ, Ζαρα 1ἰ φαὶ απ - 
8105 οἱ ἀρῖϊ πιο ον {16 5ιιπὶ ππου 15, ἔλο!]ο οἱ 
Ῥουν αλὴ (1 5. ρου τὰ ἰΐοι Πα οαηι. ϑ6ὰ νἹἀθαιηιις 
τἀ πάθη 41 οἰϊαπὴ μοι ἰρβὰ ρϑαϊμὶ ἰη ΖΦ] σοῖο ἰπἰτἴὰ. 

5. " 2 δαζιι5, Ἰπ4 11, οὐ φιεῖ τιοσὶ αὐιϊξ ἔτι οοιι-- 
φἰἑῖο ἐηιρίογιέηι. Θινιιοῖονοβ ἀοιπουιπὶ 5] αιιδηο 
ΟΧΟΟΪ5ὰ5. [ΒΓ ΟΔΥῚΙ ΠῚ ΠΊΟΪ]65. ΘΟΠΒΙΓΙΘΓῸ, ἀἰᾳ6 πι- 

Ἰπθηδάπι ΔἸ ΕΠ ΓΙ ΙΠθαὶ Θά τιοογο ραγαῃΐ, (41 ἰαοϊαηὶ 
[αῃπάἀαιηοηῖα 401» ΠΟΙ ΥΟΠΙΟΠΙοι' Ροβϑίηΐ δ ρροποηάς 
5ἰ γα Ο γὰρ τη δ σ Π { Ππ πὶ [Όγρο. 564 οἱ πανίμμ οοη- 
5[υπΟἴο 65. ΟΠ ἸΠΘΘΏΪΟ5 οἱ ὉΠΟΙΆΓΙαΝ Θοηΐδθχογο γο- 
Ἰμουῖης γα 05.) ἀρίαδ. ὈΠῸΝ. ΒΡ ΡΟΠΟΠ Ϊς. ὉΠΟΙΙΠῚΙ5 
γόϊαϊ ἐπα αμποηῖιπι φιοάάαιη πανὶ Ἰοοαηΐ οαγὶ- 
Πᾶ5.. Τῃ ΒΟΠΟΡΆΙΙΟΠ6 «πο τι6. ἀμ μια] πὶ, ΡΥ ΪΠλ μπ 
ΟἸΩΠΪΙπὶ ΘΟαΡ ΪανΪ οἱ ΠΟμραΘ ΠΕΡῚ ΡΟ ΠΑ ΠΥ ΠῚ 
ΘΟΥ (ἰϊοῖτιιν, οχ 40. βου πη τ 1} 15 ΡΥΙΠΟΙΡΙΪ οοπβο- 
ιιοπεαπ, ΤῸ 4 4ιοιιο πιθιη ΙΌσ πὶ ἱπἀππηοηΐα 
οἱ οἰγουμμτοχὶ ΘΟΠΙ ΡΒ ΠαΓΊφι6 ἀἸοιιητιι", αι 56- 
ΟΠ τ πιὰ ση  ΠΠο 1 Ῥυΐμιΐ ἐιπάαπηδηιὶ χιυοα 
οδῖ ΘΓ, 5 ΡΘΙΡΟΠΙ ΡΟΙ ΠΔΙΠΡΑΤῚ ἃ ΒΙΙρΟΓΟΙΌΒΟΟΙΟ 
ΡουΒΙθοπίιν, Οὐοά οὐθὸ ὁδὶ ἴῃ ἄοιμο ἐπηπαμηοθη- 
ἀπ, οὐ ἴῃ Πα ΘαΥ πᾶ, οἱ ἰὴ ΠΟΡΡΟΓΟ ΔὨ Δ] ἐπι 

ΡΣ ῆς 

Ὀ 

Ῥ 5] ΠΙΟΥῚ ΠῚ ΘΟΓΡῚΙ5. οἴϊαπη ΡΥΙΠΟΙΡΙΪ Πα} 115. ὈΓΟΥῚ5 
ἰδίο γουβι σα] ι5. ΟΠ] Δ πὶ 4α ἄομι πλλ]1α οἱ ἰΆ ΠΡΟΣ Ὶ5 
ἃ 5.10 Ὑ15 Ῥ]οπα ΠΟπη ΠΊΡι15 δγαϊ ἀαιατιῖς ρυτροορία, 
}ν15. 41} 56. γο]ηΐ δα ρ᾽οίαι!5 σου ἑαιπὶπα ῬΓραγᾶ- 
το, Ἰἀοῖνοο. δῃΐθ οπιηΐα ὈΘΔΕ  ]Π15. ἰῖτπι ἀρρε!- 
Ἰαιῖοπο., αὖ ἸΔ ΠΟ ΓΙ ΠῚ 506 ῬΓΩΠΙΟΥ ΠῚ. [Ὁ] ΟΡ] 1115 

Πι ΡΟ 5. για Πμπι}}15 ἀΟ] ΟΡ σαι ραῇαμαι.. [ἃ οἵ 
605 4υϊ ἴϊου ἀσιιηὶ οἱ ἀβρογὰβ ἃἂο αἸΠΠ|0}] 65. γἱὰβ ἴπ-πτ 
ξοἄιηΐ, ορρουίππο 5065 Γοον οἱ ἸηΔ Π5]ΟὨΪ5 : οἱ π6- 

δοιίαἴοτοβ ἀυήογο ἴδοὶ  ππαν ἴηᾶ διιδιοηίανο ἀἰβου πιΠΠὰ 
Του] ἀοσι Δουίτιπη, οἱ ἀρυϊοοαγιι πη ΙΔ ΡΟτο5 πὶ 001- 
ὙἹΟΠΟΠῚ ἰγα Π10 ἐριιοίτιιπὶ 5ρο5. Ῥγορίον {ιοα δἰ οοιη- 
ΤΏ η15 Ὑἱ ποβίνα. ογιιἀ τον αἴψιιθ πηϊοιι5 ἀοοίον 

δΡ᾿ΡΙτὰ5 Ὑου Δ 15, ΒΡ] ΟΠ Ιβδίπια ἃν 16 ΠΙΘΙΌΘ[65 ἀπίσ 

ΠΟΠΉΪ αἱ 4ιιαπὶ ἸΡΟΓΟΒ : Πυάγιαι ΟΠ αἸϊαΐα Ῥγονο- 
οατὶ, Ῥοπάτιβ ἱπσ το πε ϊττη ἀπο] 5 ]α να πὶ Δ ΟΙ]τι5 ἴο- 

Ἰογοπιι5. βεαίις δρρο οἷν φμὶ ποπ αϑιϊι ἴπὶ οοτι- 

οἰϊο πηρίοτγιιι. Ἐπὶ φιϊάοπι ρυῖπηα οἱ υογὰ ἃ0 
ῬΓΟργῖα θοαι 0 πὰ, βἴοι! οἱ θοπαπι ἀπιπὶ αιοῖ 
δὲ Ποῖ : Φιοιπαάιποάμπι οἱ αι σομπποιηογαΐ 
ἀϊοοης ἅ, ϑδομσάμηι Ενατιροίζιτι ὑδαιὶ 1) οἱ οἱ ϑαί- 

ναϊογὶς ποσιγὶ ὕ6ϑι ΟἸιγὶ σι. Τὶς δπΐπὶ γογὰ ἹΠυά 

δὲ βοίαπι ᾿οαΐαπι αιιοά οἱ βο πὶ ΠΟητ πὶ οδί, δ 

οἰ 5. ΔῈ ΧΊ Πὰς ὉΠ γουβᾶ σβρίοιιπὶ, αι Οπιπο5 

ἀοοιἀογαηῖ, 415. 658 5ο]α. ᾿ΠΟΟΏΥΘΡ 115. Παῖαγα, 
{πη} ου 11} }}}}15. Ὑἱΐα ς ὉΡῚ Πα]}5 πηῶγοι ἀσοορα!, 

ἴῃ {πὰ ποὴ ὁδὶ ππμλΐα!ο, {λα πη ΟῚ ΘΟΠΕΠΘῚΣ Ὁ}}8 
ΠΟΏΨΟΥΒΙΟ : [ὉΠ5 ΡΟΓΟΠΠΪ5, ᾿ΠἀοβίΠΘἢ5 σιδῖϊα, 5ἰηο 

ἤπο {Πποβαιτι5. ΠΏΡΟΥΙῚ σογῸ ΠΟ ΠῚ ΠΟ5. οἱ 5εβου τὴ 
αΠΠ βοηῖο5, ἀπτπ ᾿σπογὰπὶ ΒΟΠῚ ηαιπνᾶπι, ᾿οαΐα ρὰ- 
τἀπὶ Ἰπ!ου ἀπ θὰ {πιὰ ΠᾺΠΠ1π|5. πποπηοὨ11 ο556. αἰ- 
σοη4ὰ 5υηΐ, κα οδὲ, ἀἰν ἴα5, γὙ6} σου ρου 5 581} 1011, 

γῸ] ]ιοποιιτη. σου απ, ΙΟΓπη ΠΙΒ1] ΡΓΌΓΒιι5. οϑὲ 

ΡοΟΠιιΠῚ δοοιιῃτιΠὶ διια πὶ Πα ΓΤ ΒῚ ; ΠΟ 5011 ΡΓῸ 

60 πιο (ο]]6 πὶ Ῥαϊίτυν ἴῃ οοπίγαγια Ρουπλιΐα!]0-- 
ΠΟΙΠ, ὙΘΓΙΠῚ 4ιϊα ΠΟζιιάΖιαπὶ θΟΠα 6556 ογθάθηα 
βιιηΐ, 4ιαΣ ΠΌΠῸ5 [λσοτο ΠῸῚ ΡΟϑδιι πὶ 605 41] ροδϑδὶ- 
ἄσηι θὰ. Οἰι5. Θηΐπι ρον [οι !ταῖος. [πιδίπι5. οἴδοίι5 

ο5ι9 45. ρα Ἰοιι5. γον βαῃ Πα 6 3. ΤΠ ΠΟ γΟΙῸ ἴΠ-- 
τορι οἱ ὁ σοπίγαυῖο [ἀου] !αἴοπὶ ἀοΠ ΠΠ4ιιομϊ ργώ- 
Ῥυονιῃς εἰς Τα γῈ] βαηῃϊϊαῖο τοὶ αν 1115. ἁΠι] 
σοπιροίθηΐοι οἱ ὉΠ] ἴοι ποβοϊογιιηΐ. Βολῖιδ. ΟΡ Ὸ 15 
4 οα πα νοῦθ δηΐ ργοίοϑα ροϑβιἀοΐ : 4ϊ ποθὴ 
ἀοίΠοἰοηῖος. ἀἰν εἴα5. οΡτηοῖ. 564 φιοπιοάο οοβπο- 
50.115 οὐ ἢ (εἶ ποτὶ αὐϊὶξ ἐπὶ σοπειίϊο ἱηυρτογιίτα. 
γ οεῖπη ΡΥ] σιιᾶπιὶ αἰσαπηι5 Ζ  5᾽ Ὁ ἀθῖγο ἴῃ οοη-- 
5110 ἰππρίουιπη, ΥἹΔΟΤαΓ, 556. ΠΟΙ ΘΠΙΟῺ5. “ΙΩΒ .10 - 

ΠπομῚ 4 ἴῃ Ιοοὺ ϑοπουύαϊαν ἀθβοίνογο. Οὐ, ἴῃ- 



ΠΟΜΉΠ ΓΚ 

φυΐι, ργορ]νοῖα νἰγιιπι 5ο πὶ αι  οαι τα ποπὶ νοσαι ἢ 
Νυχηχιυίάποπι χοἰ υἀινηίιι ἃ θοαι νά ϊπο πηυ] ον 5 ἢ 
ΑΡ5ῖῖ, ὑπ οπΐπὶ ΔΠΙΠΐ ὙἹΓἰῚ5. ὙἹΣῚ οἱ τη] ογὶβ : 

ἀυοπίδπι υϊάοπι οἱ ονθαίιγα ΠΟΙ 5 τη} 115, αὐπᾶο οἱ 
ΤΠΘΓΟΘ5 Ὁ ΓΦ πο οαάοπὶ ργρραγαία, Αὐαϊ αι ἀϊεὶς 
ἴῃ Οεποϑὶ. " ΚΕ ἰδοῖς, ἰπαιῖι, 7 εις ποπιΐοθι αὐ 

ἐπιασίποηι σίίαπι : ππαϑοιιπι οἰ [επιίπαπι {δοϊϊ 
δος. (Οογαπι αἰιῖθπ τὰ Παίιγα Θοῖ, ΘΟ Οἱ ΠῚ 
ππᾷ ΟρΟΓαΙΪΟ ἂς νγίι5. ΘΔ οπ) οδὶ : Ζαουιηι διι- 
16πὶ ΟΡΠ5 Ὡαια]}6 οί, ΘΟΓΙ ΠῚ Οἴϊ: ΠΙΘΓΟΟ5. τὰ ο5. 
ᾶγα Ἔγθὸ οὰπὶ ἦἄο νἶγὸ αἀἰχίσβοι σοιϊοιἹ (6 τηιι- 
τονε ἢ Ουοη απ 5. ΗΠ οογα δι πηανὴϊ Οὐ πὶ τυ πᾶ οσϑοῖ 

ΓΡΙ α5ΖΌΟ ΠαίτΓα, 6115 4] ΡΎΙ ΠΟΙ ρα! εν ἃ Ποὺ ογθα- 
115 65ϊ, ἴἌσΟΓΟ ΠΠΘΗΓΟΠΟΠῚ, τὲ ἴῃ 1ΠΠ1π|5 σΟΙπ ΠΠοπ|0- 

ταϊῖο πο ̓ηγοηϊαίαγ το γι σοι ]Θχιι5. Βϑαίι5 ογσὺ 
κεῖ τιοτι αὐῖϊ ἐπ᾿ σοτιδίϊο ἐπιρίογιιπι. Ἰπιιογο γοι-- 

Ῥογυπὶ ἀΠΠ 15 ΠΕ 5ϑ᾽ πη τὰ ΟΥ̓ Ποπὶ : ΖΠΟΠΙΟΔῸ πηιι- 
Πυ Βάτι6 ΞΘΓΠΊΟ ῬΓΟΡΓῚΪ ἀΟςΠηΔ 115 γαῖ ]ον6. 5. ηἶ ται 
δῖ. Νοη ἀἰχὶϊ ψεὶ ποτὶ τας ἐπ σοτισί ἴο ἱπιρῖο- 
σιιπι, 56 ψιῖ ποι αὐιϊξ. Οὐ ομΐπη δάμιιο ἴῃ νἱΐα 
Ἰναο ἀορῖι, ποπάϊιπι ΒοαιϊΠποαγὶ ροίοδὶ, Ῥγορίογ ἰῃ- 
ΘοΥίΟ5 ΟΧ τιι5 ὙΠ Πα», 41 διυιΐομπη Δ Πρ] 6 15. ΟΠΊΉ }}115 
αι πιαπάαΐα 5ιπΐ, Πποπὶ ρδοΙ Ποτῖπὰ οἵμπὶ {π|51{Π|ὰ: 
ΟΡοΥθυ5. Δα πη ρ! ονῖτ, Πο Ἰάτη 51π6 110 4 Ἰβου!μΐπὸ 
γ] ἀπ συ αΐο θοδιΠςαγὶ ροῖοϑὶ. Οὐδγο οὐρῸ [16 - 

ΙΝ ΡῬΒΛΕΜΌΜ ΡΕΙΜυν. 101] Ὁ 

Δ βοάϊῦ 504 Ἔχϑρθοία ραι]ΐσροι,, εἰ οοπιροίοοίον ἴον - 

τας 5ῖ5 Ἔχ ρΙαθαθίταν αιιαρσιῖο, Αἀἀἰἀϊι οηΐπι ργορθο- 
ἰὰ : δά ἐπ ἴόβὸ Ἰλοπιῖπὶ {εξ υοἱιπίας 675, εἰ 

ἐπ ἴοσε ὁ[μις πιϑαϊια νι αϊο ας ποοῖθ, ηιυοιὶ 

αἰΐχιιο ορὶῖ5 ἀοδίσπαϊ, οἱ Ορι5 γα ΟΠ ὈΠΠ}5. οὐ π5- 
416. Τῃ 4ιο οἱ ἢΠΠὰ ἀπὺπὶ 5 σπαίαν, ιοπίαπι ᾿ηῖ- 
τἴὰπι νυἰγία 5 οὶ ποπ [ἀσοιῸ τπά πὶ, ργοίξοιι5 σον Ὸ 
Ῥοπᾶ, δοηβιι πη πη 110 γΟΓῸ ΡοΥΙΠ Δ ΠΟΙ Ὸ ἴῃ Ὀοηΐδ. 8:16 

οφηΐπὶ οἱ ΑἸ} ὶ ἀἴοῖι : 5 Πεοϊϊπα ἃ πιαῖο εἰ [αὸ ὕο- 
τιίπὶ : ἐπημῖνο ράδσεπι εἰ ρεγδθήμογὸ δαπι. 

4. ϑαρίδηίον ογρὸ δἱ ξαι5 οὐ τις Ἰηΐτπιπὶ πο- 
Β Ρὴβ ἀροῦῖξ δὰ υἱεϊυϊεπι, ρος ἀφο! πα! οηθια. τα], 

Νοη οηΐπι ργίμηο 4υς ρουγίοοϊα ορογίοϊιαι οίοπαὶ ς 

ὩΘΟ φΟΠΥΟΠΐοη5 δϑὶ οἱ 41 φἄθιιο πιαϊο ἀσὶς ἀΐσογο 
αὐ Βόπο ἃσαΐ, 564 υἱ τοροἄαὶ ἃ π|4}15: 410 50] - 
Ἰοοῖ ονασιαῖις οἱ δαὶ πάη 5 ἃ πα} 15, ἴῃς οἱ οὰ- 

Ρᾶχ Ροηὶ οἰϊϊιοὶ ροβϑὶϊ, οἵ ᾿ῃβιοβοοτο ἴῃς ΟρΟΓΙ 5 

Βοηΐβ ἀρ" 46 σΟΠΒΟΓΙΪΟ οἱ σΟπημ  Χ ΟΠ ΠΟ ΓΑΙ . 
ϑοαα πᾶτηις οὐ! δπι οἱ ὁ ἀ5ΟΟΏ 5] ΟΠ 0.5. 5] ]6 πὶ 
ἐρὸ ἀϊχογίπι νἰγίιε5. 86 ῥ᾽ οἴα τ 5. Υἱάμη., 5.110 - 

46 111 564}15 φυᾶπιὶ βοαῖι5 7400} ν᾽ ἴῃ 50- 
ΠῚ ΠἾ5.. οἰ π|5. Ζιιαιἀαπὶ ρᾶγ5 ἴῃ ἰογνὰ ἁάθιιο ογαὶ κία- 

Ο ΡΠ͵α, οἱ ργοχίπηα σομ σι ι16 ΤΟΥ ΓΘΠΪ5 ; ΡαΓ5 ὙΟΓῸ 
Ρογιοη ἀοθαλαν αἴχιιο ογίσορθαῖιν δα σώ] πὶ. Τὴ 4υσ 
ΠΠμ4 5'πο ἀιθῖο ᾿πάϊσαῖαν, χαρά ἢϊ 4αϊ Τητὰ αἦ- 

χαπὶ αἰοῖι, " Βεαιὶ σιεῖ απιδιιατιί ἐπὶ ἰ6ρὸ ])οπιϊτῖ πιο νας ἀο ρυῖπια οἰ οπιοηία δὰ ἴ1ὸγ Ὑἱγίυες ἀνε ρίππι, 
Νόὸη δηΐπ δὺ5 4] δια θυ] γογιιηΐ, 564 δὺ5 41 ἀπι- 
Μυΐδηι ἴῃ ἰορα Τομηϊπὶ Ῥοαι σαὶ 5ογπηο αἰ ν]ηιι5. 
Ἰάοἶγοο δυθίτγοῦ φιοά 1ἰ αιΐ ορογαηταν αιοά Βοπιτη 
οβί, ἴῃ 60 ἴρ80 φιοά ορευδηΐιν, ἀπηρ] οι πηι: οἱ 
ΠΟΠ ἴδπι ᾿ρδὶ 4ιιαπὶ Οριι5 ᾿ρϑοσιτη ΘΠ Δι ἀαι! Ποῖα 
Πυοατι της ργοιπογοίιγ, Νοπάϊιπι ἴα πηοπ ἢϊ 4αὶ 
χά πὶ ἴσον α σα ρουηὶ, οἱ 56 πη0} γ6] ῖ5 ἀθο!πᾶνο-- 
τἶηι ἃ Ρδσοαῖο,, δοηιίπιο Βαϊ] ἀϊοοπάϊ σιιπί, πἰϑὶ 
οὐπὶ ΡΟ πογ ΐ [π΄ ΟΠΊΏΙθε5 γοἰ γον 5. γῸ] ΠΟρΟΙΙ5 
εἴαρσονο πηϑ}ππ|, 114 υἱ παππᾶ ΠῈ ΠΟΙ ρΓΟ ΠΟ π ἄδην 
4} οο, οἱ ἀϊιγοιο Ροῦο. 564 φυ!ά [λοϊοιπιιβ φιοά 

ἴπ ΡυΩσΘη 5 γΟΓΒΙΟῸ] 1 ΙΘΟΓΙ0Π6 ἀπο ἀδπι ΠΟ 15. ο0- 
ἀγασία δυρσρογιηι τ ΝῸη οηΐπ ἀἰχὶῖ, Βθοατι5. αι 
Τοηὶ ΔἸ σοῖς, 5 Ῥοαίιι5. αὶ ΠΠυ ἃ νο} Πα 
τι} ποὴ ἴσοϊ!, [ἃ ο5ὲ, Ομὲ ἐχι σοποίϊῖο ἱπιρίοτγιιην 
σιοπ αὐιϊέ, οἱ ἱπ υἷα μεεσαίοτιιπι ποπὶ σἰθίϊ, δὲ 
ἐπ σαιμοάγα ρμεπιϊϊεπίία ποὺ σεάϊί, Πος οηΐπὶ 
Ῥαοία νἱἀοἰνιιπίιν οἰϊαπὶ δαὶ οἰ Ῥονο5 νοὶ σαίογα 
πλτΐα ἀπίπηδ! α 4» ΠΠμ}} Πουῖπὶ ασουο ῬΟΒ5.η1, 
Ἰνοα 4! ποπὰ Ῥγοιπογοῦῖ. Οὐᾶπ0 οπἰ πὶ 6115 1Π|" 
Ῥΐυπι ΔἸ ἐφυίὰ σομηπηἶδιῖ, ἀὰϊ ἴῃ οαἰ]ογα ροϑ Ποηι1α: 

. (εη. 41.597. 

ἈΠ. 568, 1. 

2 ῬΦ], 56. 57 

Ρυϊπιῖβ, αὐ τὰ ἀϊκογῖπη, ἱπηϊχὶ σγαά!]ιι5. πΟἸ Πα πίον 
ἀϑΟΟΠΒα ΠῚ; 4 θι5 οὐπὶ Π Πλ]Ου θιι5 Ρ] αῃεἰς ἰπϑιῖ6- 

τἰηΐ, 5. Ὀ 1} υι5ιιο Ὑδβι 115.) ἜΣ ᾿ρ5ῖ5. Ἰῃ!οηιῖογο 

οοπαῖιι ροϊεγιηΐ οἰΐϑηπ δὰ βῸρογίογα οοπδοθηάοιο, 
ἀϑαίοάιο πῃ φυδηΐιπι ὁδὲ ΡΟ55,01}6 Βυϊμηαπα; πὰ- 
ἴὰτα, ῬΡαυϊαϊτίπι ρτοίδοϊιι βισοοάοηϊς δὲ βιιπηπηα 
Ρογυοηΐαπι. δίοας οσῸ ἀβοοηοπ]ι}5 ρα πὰ ρτῖ- 

Ὁ Πλλ5 σγάάιι5 οδὶ ἀϑοθηβίοηϊς ἃ ἴογγα ἀϊξοοίογο, ἴΐὰ 
οἰϊαπι υἱσίαι 5. ἂο ῥ᾽ οἴαι 5. ἀϑοοη 5115. ἰπ {τὰ μα θοὲ 
αἀἰξοοάοηάὶ ἃ πιαΐο. Νὰπι φιυα!δοιπιάιιο οἵτιπι οὐ - 
1θοῖ ποῖ τοῖο Ορογὶ Ρυτοογοπάμπι οβί, βίοις ἢΠ|ὰ 

βυηΐ πα ρυ:οϊριππίυν : 5 ΔΌΝ αὐἀπογαῤὶς, πιοὰ 

μοπιϊοϊάϊιιπι ζαοῖος., τιοπ Κγαϑογὶς : αυα οτηηα 
οἴϊαπι Ροῖΐι5. απίπηςα ἃ0 4υϊοίοιη. αιια πὴ οἰ οαοἰᾶ τη 
ΟΡοΓῖ5. αἰ ϊοι 5 ἱπάπουηι. δ γοιὸ αια ἀἡ ρτὸ- 
[δοΐτπι ρου οι η}5. Ρογιϊποηξ,, Ορι5. οχίσαπί, οἱ 
ΠΠυὰ,, ὁ 1 ἱῖσος ρτοαίπειπι {μετ οἴου (δίρϑιιτη; 

εἰ, Ζεπαάδ οπιπία ὕοπα ἱμια, εἴ ἐἰα ρμαιιρογίψιις : 
Ε εἰ, δὲ φιιῖς (6 απφαγίανοτγίς πα ράσϑιις, ὐὙαεῖς 

οἰιπὶ {ἰ0 αἴΐα ἄπο: ἀυὰ αὐῖψυς 5ιησι!α ἀσΌΠ 05 
«υοκάαπι οἱϊ οογιατη 5 οοη ποηΐ ,. οἱ ΔηΪ πᾶ: ΠΟ 

ὁ .Χ.Ἱ]. ἀϑοοπβιοηῖς γα! 5, 

ὁ οπι, 15.9. 
6 Μλιι!ν. 19. 31. εἰ 5. 41, 
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οἴϊαπι,, 564 {Π|6 ποροῖίαπι Ροβοιηΐ. Λάιπϊναπα ἃ 

ἐφίταν ἀἰν!ητ βαρ θη ἴδ τᾶ τ], 4118 ΠῸΣ [Δ ΠΠοΎΊθι5 

1π1 115. δα ππο!ϊογὰ ργονοοαῖ, οἱ δὰ ρου οι ον Ρου- 

ἄποῖι. Τ ῖα Ἰρίταν" βαπ ἀιια5 ΠΟΡῚ5. Ῥτοροϑιιῖ 9}}- 

βοιγαηα : ΠΟῚ 116 1Π ΘΟΠ5110 ἱΠῚρΡ] ΓΙ 5. ΠΟῚ 51818 

ἴπ σἱὰ ῬΡδοοδιοΓ ΠῚ, ΠΟ 5θάθιο ἴῃ οὐ ποάνα ρ6- 

δ Ποπτῖα». Οὐδπὶ ἘΠΙΖιι6 Οὐ ΠΟ πὶ ὁ ΓΟΙιι5. Παϊιγᾶ- 

ΤΠθιι5. δαμητιπ. ΨΘΡΒΙ ΟΠ 15. ΒΡ ΓΑΒΟΓΙΡΕΪ5. ᾿ΠΒΘΡΠΙ. 

Ῥυϊττη ΘΠΪΠῚ ΟἸΠΏΠΙΠῚ ἴῃ ΘΟΘ Ια ΓΟΠ6. οἵ ΘΟ 51110 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ἸΝΟΠΆΪ ΠῚ ΠῚ ΓῸ5 ὙΘΙΒΔΏΓΙ : αι οἴη ο. ἢ15. 4ιι8 οο- 
δ᾽ ταυοπθ οἱ σΟη51110 ἀδονοία [θυ ῖης ΡΟΓΙΠΔ ΠΟΙ οἱ 
Ῥουϑιδίουθ Ποπιΐμο5. 50] θη. Ῥγίπα οὐδ ᾿θα 0 Β 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

ὕτ᾽ ρυῖϊα, ἀουτηῖβ τὰ, οἱ [οπηριι5 ριον : συ] ρ!]α5 

οἵ Θσομραϊι5. 65 ἸΠ6Π6., ΘΟΘΙΓΔΕΙΟΠΙΡ Ι54116. ἀἸσιγα-- 
ΠοΡῖ5.,. οἵ ἴ6 ποβοίθηΐο (θη ριι5. ΑὈ] 1, οἱ γἱΐα οοη- 

δα} 1αν, ΟἾΓΒΌ ΠῚ ΘΓΘῸ 4 ΠΝ ἃ ΠῚ ΟἸΡΓΙΠ115. ΟἸΙΏΠΟ5 

ΒΟΙΏΪΠ65., δὲ δά ριορταπι ἤποπὶ ἘΠΙΒ4115416 
ΘΟΠΙρΡ ΘΙ ἢ πη, οἱ ΡΙΟρίθΓΘα ΟἸΠΠΟΒ Β11Π1115. ἴῃ ΥἹᾶ. 

Ομ 5 ΓΘ 56Π51Π| ΠΟῸ ΠΠΟῸ ῬΟΓΟΙβΟΓΟ. ῬΟΒΒΊΙΠΠ15. 

ὙΊΔΙΟΙ 65. ἴῃ Ῥυζβθητὶ Ὑ]ὰ 7), ΟΠΠΠΪὰ ᾿ ΓΙ ΘΡῚ5., ΟΠ ΠΙΆ 

Ῥοβὲ ἰογριιπὶ το Π4ι15. Νυϊπάιιᾶπι ὙἹΔΊ511 ἴῃ νἱᾶ 
ΟΡ δρᾶ ΠΕΠΊΟΡΙΠῚ οἵ πιο οῃᾶ ὙἸΓΘΠ ΠΙΠῚ., γ6] δὶ Ζυᾶ 
4]1ὰ 51πὶ 4] )05. ραβοῖταν οἱ ἀοἸδοίδτιν ΟΡ 5 3 

Ῥανγὰ 4} 4 ἀοἰδοίατιι5. 65, ἀοίη 6. ῬοΡ ΓΔ ἢ 5 511. 

φΟσ Τάτ] Ὁ] οἱ ΘΟΠ51110., 51 για Γἀογῖπτ, ἄταν. Εἰχ τι Ἀ ἀγβυμα 16 ΘΘΟΙΡΤΘγιιΣ 101 δᾶ χα ἀβροΓᾶ» σοηίγα-- 

45. γϑ αῖ γα] οἴ θι5. ρον ἃοῖπ5. ΘΟΓΡΟΙ 5. ὈΟΏΟ5 
ἔγαοἴα5 ῬΓΟΓ ΟΡ ΠΠ115., {1105 50 Π16οἱ τα Ἰχ ΘΟΡἴ5 ΠΟ πᾶ 
δ Ῥἷὰ 5 ρον. ΑΔ] ΓΘ τι Πα ΠΙΖΙ6 ᾿ΓΪτ5 1ῃ ἀΠΙΠΊῸ 
ΘΟΠΟΙΡ τι Πηριιά το], οπὶ ΠΡ ΔΠΠ6 οΟΣ ΔοΟΘΠβι πα 

ἱπιριιγαθ. ΘΟΠΟΙΙΡ 5 ΟΠ 145 τρδίπδι Σ τὰ πὴ ἀρ Π 46 ᾿ρδὰ 

ΘΟΓΡΙΡΙΪΟ ΡΟ Δοῖαι5. ΘΟ οΥῖς δἰ πιρίοιαν, [π46 οἱ 
ΤΟ ΠῚ 115 ̓ΠΙΓΙΠ5ΘΟΙ5. 6556 ἀἸσαραΐ αιια: οΟἸΠΦαΪπαπὶ 
ΒΟΠΙ πο}. Οὐὰ ΘΓΘῸ ἱπηριοἴα5 ΡΙΌΡΓΙ6 αἸοϊτι" Ἰοὺ 
40 ἴῃ Τλοιιπὴ ΡΘΟΟΔΓ 7). ΠῸΠ 8 ἀαΓ ΠΟΡΪ5. 6χ ἰῃ- 

{ΔἸ Πτατὸ 4] υια πο Δη} ᾽ συ] αίοπη. ἃ] πὶ τροὶ-- 
Ῥεῖ ἄς 1)60. Π|0ο οι διὐῖπὶ θῖν ἴῃς ΘΟΠ51Π10. ἴπη- 

Ρίοτιιπι, δὶ ἀἰοὰ5 ἴῃ οογθ ἰὰὺ : ῬυΓαθ. Τηοιι5. ὁδὶ 
4 5βίπϑι!α αυαραιιο οἱ 5᾽Πρι]05 4 οβ αι ἀἸβροηϑαιϑ 
Ῥιυιϊὰβ οὐ ἡ Ἰολατ δὲ σοί ν λυ 110. πη! ου 116. 5Θοιἢ- 

ἅϊτιηι ορονὰ 5 ἢ ΟἾΔΓΟ ΟΥΡῸ [511 οσοηΐ, οἱ ρ6ο- 
οαἴοτοβ ἀραηάδηι ὃ {π|511 ἸΠΠΡΙΩΪ διιητ, 1111 [υγίο5 ὃ 

Ζαβι Ἰρπο}}}65, ΠΠ1 σοιὸ Ῥοίθηιοβ ἃ0 ΠΟΡ1165 ἢ Να 

[Ὀγία οαδιι πη8 515 οἱ ἔου τι ηὰ γοἠ γιιηῖπν πη νοι δα, οἱ 
ΘΥΘΏιι5. 5 Πΐ ᾿ΠΟΘΓΕΪ, ΠΟΒΟΪΟ 4, ἀἴ {16 ἰπ  4ι}5 ἃς 
[ου τα 115. τπουθι15. 50γ5 μηδ πα νοχαίαν 9 Θ᾽ Δ} 1 

ΠΟρΊο5., 51 Προ 1π ΘΟ 46 ἴπ0 ὑοηδρ οἷα5, ΒΡ δι] ἴῃ 

ΘΟΠ51110 ἱπιρογαπι. ΒοδΙι5. ΘΓΘῸ 41 ἀΠΙ} σα τα ΟΠ 
ἴῃ οουλο 50 ἀ6 Τ)ὴ60 ΠΟ ΘΟΏΟΙΡΙΪ, 41 ποὴ ργῶ- 
ΒΘΏΠ 115. 1 4115 Δ0 ΠΊΟΪΟ51115 ὙἹ ΠΟΙ τα], 56 [511 {18Π| 

Τ) οὶ ἸΏ ΤοπΊ ρΟΓΟ [ξιῖγα ΘΧ ἃΠ] ΠΑ ΙΟΠἰ5 ἀχδροοίαϊ ; Χο 
ΠΟῸῚ 46 ΟΥΘΑΪΟΓΕῈ ΟΠΊΠΠ ΠῚ [)60 ΟΡΙΠΙΟΠ65. Πα] 1} [η-- 
(6165. 564 οἱ 116 Βοαῖῃ5 ἀἸοῖταν φημὶ ἐσ υἷα ρθο- 

σαίοχιιπ. τιοτὶ 5ἰοἶτ. Δ ἴὰ πᾶτηῆιιο πος να ποδί 
δρδῖπιπι ἀἸ οἰ ταγ, ῬυῸ 60 40 ππιιϑητίδατιο πηουία- 

Ἰπππι δα σουίπ πὶ Πποπὶ οἱ πηδῃ  οβίμ πὶ [οβιϊπαΐ ἂς 

τοηάϊε. δ᾽ουϊ οηΐπι ἢ 4α1 ἴῃ Πα θι5. ἀογμηίιηϊ, 
οἰϊαιηδὶ Πρδὶ ΠΟΙ ΘΠ 8 ΠΣ, Πᾶγ 6 [ἈΠΊΘῺ ὙΘΠΕ5 ἀσία ἃ 
Ῥονάποιιῃίαν ἃ ΡΟ ΠῚ), δὲ ΟἸΓϑι5. 605 ἶρ56 Ροῦ- 

ἀτοῖς δα ἤποπι : ἴα οἰ ΠῚ ΠῸ5. ΟΠ [6ΠῚΡῈ15. γὶω 

ποβίνο ἀοΠυχουῖς,, ποῖ! θιι5 Φα] ι1548 1} Πα γ ΠΠΠτς 

οΟηβίγιοἵῖ, οἱ ἀοι], ἔουίπιιν 4 ΡΙΟΡΓΪ ΠῚ ΠΠῸπὶ, 

" 

Ε 

" Βομι. ἵ, 9. 

βοβῶβ ΘΠ Α}165., ἀθυιιρία ΓΘ ΟΙ ρ ΙΕ 1ἃ., 5ΟΟρῚ}] ροη- 
ἀδηΐος ἢ ΠΟΠΠΙΠΠ ΙΔ ΠῚ ΘἰΠ ΠῚ ΟΟΟΙΓΓΟΙΙΠΙ ΘΒ 18. 

ΒΟΓΡΘηΙθ5, δἱ 118 ΠΟΠΠ1}}14 τηο] οδία Οοι} 15 οἱ ἀβρογα 
ΒΟΠΒΙ ΠΕ: Ρᾶγιπι 4] οοηιΓΙ αἴ. 65, ἀθῖηἊ8 
Οπηΐα ΤΟ αι διϊ. ΤᾺ }15 οδὲ γα ποβίγα. Νϑάιιθ θὰ 
4 σγαῖα βιηΐ, ΠΟάι6 Θὰ 4185 διιηΐ {ΓΙ δια ροι- 
βογοιαηῖ, ΝΟΊι6 ογσῸ υἱὰ ἴπᾶ οδὲ, ΠθΖι8 θὰ 4ιιᾶ 

ἴῃ γᾶ διιπὶ τὰ βαηΐ, ΤΠΙῸΓ 605 41] 116 ἁσιηΐ 5ῖα- 
απὶ αὐ ρυῖον τπουογῖξ ρθάοπι, Ῥοβίθγιου γ 65 115115 
6.5 Ἰπβιβίθῃβ.,, 115 4θπι ἴγ 515 Θ ΘΒΒΙθι15. ΜΙ ΕΙΓαΡ : ἔα 

ἀοϊπάς. οἵ ]1π5. 4] ροδὲ ἰρϑιιπη οϑῖ, θα 4θπὶ αι 

ΡΥΙοΣ ππ τ. 
ὅ. Τηΐποτο οΡρῸ Ὠἰδὶ ἰ4}18 διιπὶ οἵ γα] άθ 51 Π}1}Π|ἃ 

41: Πα 6ὲ μοιμίπιιπι γἱΐα. Τὰ Ποιά ἴθ 65 ΔΘ ΠῚ» 
οὐ ϑαπὸ [ΘΠ Ὀ 1 4115. ὙἼΔ65. ῬΟΘΒΘΘΘΙΌΠ65 ΠΟΡ1]65. 

οἱ Ροϊθηϊοβ ἄοπιοβ ἢ Οτιοῖ [ὰπὶ 51 Πρ .}5 ἸρβΆΓΙΠῚ 

ἀοιιϊπουαπη ΠΟΠΊΪΠα ΘΟΠΗ πη ϑυη ἢ ΑΡρΡΟΙΙαΐα οϑὲ 
ΠΡΥῖΙηΟ {Π|π|5 ποιηῖπθ, τὰ πὶ ἀοἰπ6 ἐγαπδηγυίαΐα δϑὲ 

δα ΔἸ τππι, οἱ Αἰ του τ5. ΠΟΠΉΪΠ6 Πιποιραῖα οί. [π46 

γοηὶὶ δα αἰϊαπι, οἵ πὰης {ΠΠπ5 ἀϊοϊτυσ, ΝΌΠπα γἱᾶ 

οδὲ σνἱΐα ποβίγα ἢ ΕΔ δἰταμη ΠπΠῸ., Δ]ΠΠΠὶ ΠΘΓΕΠῚ 
ΠΙΠΟ ΤΘΟΙΡΙϊ ΡΟΒΒΟΘΒΟΓΟΠῚ, ΒΑΒΟΠΙ 16. 51 ΠΘᾺ]] 56- 
“ασηῖο5. 56. ἸΏνσοπι. βθαίτι5 ΟΥΘῸ οί ἡιὶ ἵπ υἷα 

ῬΡέσοαίοτιιπι ποτὶ δἰοιϊξ. υϊὰ οδὲ δυΐοιη Ζιοα 

αἰχῖι, ποῖ οἰθίϊ ὃ Τὰ ῥυίπηα τοἴαϊο ΡΟΒΙῚ ΒΟΙῚ]-- 
ΠΟ5, ΠΟΩ6 ἴπ ΠΛ] ἃ 511ΠῚ115.,. ΠΟΖΙ6 ἴῃ ψίγία!θ 
ΟΠ 5Ι5{ΠπΠ|115. ( ΟΣ ΏΒ4ΙΙΘ. ΘΗΪΠῚ ΘΧΡΟΓΒ δ᾽ ἐοἴαβ ἴἃ-- 

Ἰὶ5. οἱ αἰεοιιιβ }: οὐπὶ ἁυΐθπὶ Ἰη ο]]Θοἴλ5. ται ]ο 1 

ΠΟΡΪ5 σροεὶς δα πη ρΡ] 6.1, ἴὰποὸ πηρ]οῖπ" 1 φαρά 

ΒΟΥ Ιρίαπι δδὲ τ" σπι αἰίοπι Ὁθπῖξ πιαπἀαίτιπι, 

Ῥεοοαίμ1)η, τονιαϊξ, 6850 ατίϑτ ΤΠ ΟΥ̓ ἔτι1ι5 5ιπι. 

απο ΘὨΪπ ΤΟΥ ΠΏ" σΟσ Αἰ Π05 ΠΊ4 185, ΟΧ Ρ85- 
5ΙΟΏΙθι15. ΘΓ ΠΪ5. ἴσιο ἀπὶ πη πΙΘθι15 σοπογαΐω, 
Βὸ δπὶπὶ γϑγὰ οιπὶ γϑηοῦῖ δ πηα πἀαῖιπι, ἃ 6ϑῖ, ΟἹ Πὶ 

ἀἰϑονθιῖο αἴχιιθ 1π16}]Π1ροπίϊα θΟπὶ ἃο πιὰ} Π6556 

σαρουῖτ οονάϊ, 5 πὸπς ΟΠ ΪΠιιουἱΈ ἀπ ππὰπὶ Το 
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οοσίίαιίο, ἀο ἀοἰοπά ον ϑᾶτῃ π6 αν Πα 115. ν 1115 

οαρινοίι", οὐπὶ αι θδὶ φυ ά οι που ηὶ τοοῖο ἀσοηαὶ 
[ἈΠ ὰ5. οἱ γαῖ], πθο ἀρὶϊ ἰἁτηθὴ τθοίδ; τὰπὸ δο- 
οἰάϊε αὐ Ῥοσοαδίιπι τον ν ἰοαϊ,, πηουίδίαγ. Δι Οα 
ΔΗΪΠΙὰ., 6Χ 60 4ιιοά ορριθδϑα (6 1ο115. πίοι" πο - 

ἴυο5 πυιπηθγαίιν, θοαίι5 οὐ 0. Ζαΐ ΠΟῚ δ[οιϊ! ποάιια 

ἹπογΆΪ5. οδὲ ἴῃ Υἱὰ ΡοοσδίοΥ πὶ, 564] οορί(αιοπο 
πιο ους δὰ ῥἱοίδιϊδ 56. σοην γι ὀχογοιεἶα. 1) 
Θηΐπὶ 80η1 γ]ὰρ ᾿Πν θη 5: θὲ οοηιγαν, ἴὐπὰ ἰαϊὰ 
δὶ οἱ ϑραϊίοϑα : αἰϊα διοία δὲ οἱ δηριβίᾳ. Εἰ] 
ἄυα νἱα ἀνο5. μα θοηΐ ᾿{ΠπογῚ5 ἀπο65., Φυογα πὶ τἴοῦ- 
416 605 4ἰ ἴΐου ἀριηὶ σογίαι πὶ οὐ 56. 564 Δ ΠΕ 
Ῥτογοσαΐ οἱ ἰηδιίσαι, 1 1||ὰ αυίάοπι 46: ]αἰὰ οὶ 
εἰ βραϊίοσα νἱα, μαϊοὶ ἀποοπὶ ἀαπιοποπὶ βοάμοιο-- 

ΤῸΠῚ.,. 50 11{Π1Π0Ὲ ῬΟΒΒΙΠΊΠ 7). 41 ΒΘ ΘΠΙο5. 56. ῬῈΓ 

πριἀΐποια οἱ Ἰυχυνίαπι ἴῃ ρον ἰοποῖα Ῥγοἰρίταὶ 
οἱ ἴῃ ππουίοπι. ΠΠ|4 ὙΟΙῸ 4118 Δηριδίᾳ ὁδὶ οἱ ἁγάιια, 
ἄσιοοιη {που δ ΒΔ θοὲ προ ἰιμ) ῬΟΠτιπι., 41 ΡῸΣ 
ἸΑθογο πὶ γί γίμ15. ΒΟ ΘΠ 65 56 ρονάποῖς αὐ ᾿οαίιπὶ 
οἱ οριἱπιιῖπὶ Πποπι. ΠΌμΟΟ ΘΡΘῸ 4115 ΠΟδί Γι]. ρᾶν- 
γα 5. ὁπ: οἱ ἴῃ ῬΓαβοπεὶ γἱζα πη0}}}ὰ ΖΡ ι16 5βθοία- 
ἴὰν οἱ διιανία,, πε} απιὶ (ας πγογιτη. ὈΓΟΥ ἀδη Ἰδ 
Θοεῖϊ : οὐ δαΐοπι [Δ π} Ὑἱν {πον} οἰ δοιιι5. οἵ τη θη τ5 
δι18: 56ηδιι 41 Ρεογίδοιιιπι βοΡ ΘΠ ΡΣ Ἰη 16] ΠΘοἴτιΠ| » 

᾿ρϑιιπὶ 5:0] ογἀἴποπι νἱϊα πον 4} 15 Ἰηγ οΠἰΐ σι σβογθη- 
ἴα ΠῚ, Υ6] 6 418» δ ψὶν 16 ΠῚ, γ6] δὰ αι δά Π|}1- 
ἀπο μουτποηι. Εἰ οὐπὶ οΥΘὈγι5 δα αἰγάσιιο ὁ6ι-- 
Ἰυτὴ ΠΙ ΘΠ 5 5185 ΠΡ ΓΙ ΓΟΙΟΥ  ΙΙΟΙῸ., ῬΓΏδίο δὶ οἱ 
ἀἰβοουπογο 8ὸ ἠινάϊοατο 46 δἰηρη] 5, Οοπιίπιιο παπη- 
41 βοσοαίοτγιμι Υἱΐα., Οπηπἰὰ {1185 ῬΓΩΒΘΠΓ15 δάσο 
5, Οδίοπα οἱ σταία, οἱ βιρροῦῖ ἐχροίοπαα : 
ιδίογαπι ἀαΐοπὶ Ὑἱΐα δᾶ δὰ 6556 θοῃὰ 48: διιηὶ 
ζαϊαγα ἀθοθγηΐῖ, οἱ ἀιιδηῖο παρ 5 θΟΠα Θὰ 6556 οἱ 
Ορεϊπηα γοργομλ τ, ἰδηῖο υἱγίῖο ἀὸ ΙΆΡογο ρτα- 
56ῃ 115 Ὑἱτα» οχροιοπα θὰ 6556 ροιϑιδίοι, 1Π|4 γοτο 
ἤ χα οἱ Πυχυγίοσα σα πἰ}}} Γυταγασα., πὴ }} αιοά 
ὯΟἢ ΥἹΟῚ ἀὸ ἴΌΠΟΙῚ,. ἢΠΠῸ ὙΟΙῸ 404 σιιβίαγ! ρ05- 
511 βυρσροῦῖς οχροίοπάινπι : ̓γαβοηιι}5. Ρογίγιθη- 
ἄτιπι ροιἶτπ5. αιιαῖῃ ἀ6 [τι 15. ΡΟ δια ἰοὲ 6556. μ6π- 
ἀοπάτιπι, Ζ διααι Τρίτον Οπιῃ 15 ἀπ ἑ πιὰ σΟΡ ΤΑ Γ]ΟὨ 0ι15- 
416 ἀἰδοογρ τα, οἵ πππο Ἁυ οπ οὐ 6 τ ογη δ 
οορίταϊ, υἱγίπτοιη ἃ ογοιηηιιο ἀΠ]Π 6511 οἱ ἀπι ρ! δοιίτιτ: 
οππὶ ψΟΙῸ ἱπίιοίιν ᾿γιρβοητα, ΠΡ ΔἸ ποπ. οἰιποι 5 

4 5ρογαηίαν ρυωίον!, νο]ρίαιοπηχιιο ὑυωροηῖε, 
Τὴ 1ν15 δπΐπὶ (ΟΠ Ἰοἷα5 σαγΠΪ5., ἢπ 1} 15. 6.5. Ἰπτοῦ ἔμ πὶ 
νἱάοι : Ἰνῖο ον οίαίοπη, ᾿θ1 δ θυ εἴα! ὁπὶ ριΌΒρίοΙς 

αἴας δ᾽ πίτιπι : ᾿εΐο αἴδιι ἀ 55  ν τ, [ὈΪ ᾿ΔΟΓΎ Πιῖ5 

Αἰ ΠΙρί ταν τ ΒΟ Ταχυγία πη, 0] ΟΓΑΠΟΠο5 : ̓ἶο 4ο- 

Ἰεοιαιοπ 5..,. ̓δὲ ρομίτι5 : Πΐσ ἐπι ρυ Ἰοἰ εἴα... ἐθὶ 

᾿ Ῥγονυ. 9. 43. 

ῬΘΑΙΜΌΜ ΡΠΙΜΌΜ. 
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Α ρογν οι οαϑιαΐοια, Οποηΐάτι οὐρὸ ἰὰ χιρὰ γογο 
Ῥοπιιπι δὲ 5014 οορ!διΐοπο οοηοἰρὶ ροιοϑὲ ρον Πάοπὶ, 

ΤῸ οηΐπι ἴρ5α ἃ ΠΟΡ 5 Ιοηρσο ἀἰδογοίιιπηι 651, οἱ ΘΟ] 5 

ἃ ποὴ υἱάϊε, ποὺ ἁπγὶβ διά γι ( ροοοδι! δυΐοπι 

ἀυ]οοάο ργωϑίο βοπροι ὁδὶ οἱ ραγαία,, αἴψιιο Αἰ - 
ΘὨΪΟΙ 56ΙΡΟΙ ΘΠρΡΡΟΥ οορίαθ. 51:85}, Ὀοᾶίιι5. φαΐ 

ΠΟ ῬοΙοΓΙ  6ἦιι5 {6 ον 15 ἀθοϊρὶ ἴῃς Ρουἀϊοποπι- 
4ὰς ἀφιπουσὶ, 564 ρῸΓῪ ἸΑΠογ 5 ρα Θη 8 Π| 5ρ61η 58- 

Ἰυι15 ὀχϑροοίαι, οαῖυ5 ΟΥΘῸ 41 οὐπὶ δα ἰπ ταπι 

ὙΠ ἰδιϊ5 νϑηουῖῖ, ἴῃ νἱ εἰ δοϊϊοπο ποὸη [ἈΠ] Ἰταν, 

Π6Ὸ 5[αϊ ἴῃ δὰ νἱὰ {185 ἀποῖς δα τπογίοπη, 5ο 11|ἃ 
ἀογο οί δ ροβὶ ἰούσαπι ἀαἴα., 56 αν ἴτον φυοά 
ἄυοῖς δά νἱΐαμι. 

θΘ. Εἰ ἐπὶ οαἰιοάγα ρμεπιἰϊογίϊα» ποτὶ σοαϊί. Ῥιι- 

ἴα ἰδία5 ἀἰοἱ σαι μοεγὰβ ἴῃ 411}}}5 ΘΟΥΡΟΓΆΪῚ 56ϑϑῖοῃο 
ὙΦ ΘΒΟἸ Πγ115.,. οἱ οχ 10 ΠΙρμΟ ἴῃ 410 56ἄθιηι5 
δα ρεοραΐαπι ΠΟ 5 ργωϑίαϊιν Οοοάδίο., υἱ ἀφθοα- 

1.0}5 οαϊΠ οί γα πὶ γ6] 5641}6 φιοά [Ὁγ 6 ρϑοοαίογ {115 
ΡΓΘΟΟΟΙρΡΑΥ ΓΙ γοία σου, πὸ 10] “α51 1η σαι μοά γα 
ῬοδιΠρη τα σοἀθάπηι5» ΑἸλ ΜΠ 4 τηᾶρ!β ρυϊαπάτιπι 
εϑῖ χιιοά οαἰποάτα ἀτοῖταν μος, ουπὶ [4 Ἰοἷο φυοάδπι 

ΔηΪμΐ οἱ σοπἤγπηαῖο σΟη51}10 τος ἀοὲ 4115 ἴῃ πη8}15 
Ο Οὐοά υἱἴφις σανοηάιτιπι ἐϑῖ , 4ιΙ ΟΠ 8 πὶ Οἴιπ} σΟΠ51}10 

οἱ 4Φοἤηϊίοπο βοηθηιϊῖς:, γϑ ν 6 [ιἀ1ο1} οα! μοᾶγα, 

ἴῃ Ρδοοδίογαπι ΟρΟΥΙθι15 ρΟΓΙΏΔΠΟΙηι5. Τ ΠΟ. ΘΠΐ πὰ 
4ιαδὶ 5: 1 Πα16 φιαάδια οἱ ἱπηιθ  Π ΠΠ αῖο Δ ΠἾ πηι5 
ΤΟΒοΓαἴι5, αἰ ΟΠ] πῃ 56 ργαρδίαι δὰ ΘΟΠΥ Οὐ ΒΟ Π6ΠΙ. 
Τηγοίογαιιιπι παιηαις ὙΠ Ππὶ ΔΠἾΠη8Ρ, οἵ ΠηΔ} ΠῚ 

ἀϊαϊαγπα ππϑ Πἀ! θη ἀο Ἰοηρ τυ γηϊταῖο τοπη ρους 
ΟΠ πιαίαμι Ὑἱχ ἀΡοΪ ΕΓ τπηᾳιᾶιπ Ροίογὶ: ἂς ἠ6- 
ΡΟ, γος ἴῃ παΐυγαπι 4ιιο44πὶ πη060 Ἰοηρσα οοπ- 

5:16 [{π6 ὈΊΖι6. ΘΟ οΓβιμι, [π΄ ΓΙ ΠῚ 5 ἸΟΊΤΩΣ 
Ορ(ἀπά τιπη 6ϑὶ, δὶ ῬΟΘ51}0116 οδῖ, Π6 σΟΏΓΠΠ ΘΓ Ἁυϊάοπι 
τηά! απ. ϑθοιι πάη δἰιΐοπη,, εὐ 114 αἰ Χογ πη, Βοπαπα 

ο5ἴ, ροβῖ οχρογιπηθηι πὶ τη]: ΘΟ ΑρΊΟΠἶ5. νοὶ 
νοηοηαίιπι 4ιοάάαμη. γὩ]Πι}5. οἰ ρογο, δθοιηατα 
ἡΠ4 «υοά που ρίμπι δὲ ἀριι ϑα]οιπόποιη ἀδ τμι- 
Ἰίογο πηᾶ]α : "ὅθ Δοῖΐ, παῖς, δοηΠγπιαγο σοι 
{μπι αὐ θαπι., σοὰ γϑοιϊὶ αὉ ἐα, δἰ ποῖϊ ἵπι- 

πηγαὶ. Ναπο γοργὸ ν ἀοπηι5 φιοδάδτη ἴῃ Γι ν οητιίο 

Χαρμι δα σαγηΐ5 Ὑἱ1ὰ 6556. ἰὰρ505, οἱ ἰδ δά 
᾿ρδάπι ΘΔ τἰοπα ἴῃ 1η 8} 15 5115 ῬΟΓΠΠΔ ΠΟΙ ἃ 16 ΡοΓ- 711 

δἰδίογθ. 5[ουΣ Θηΐτη 1 4ιϊ ἴῃ γογαρ πο οΟρηΐ ρτῸ- 

Ἰαρϑδὶ., Φιιοοι πηι. 56. Υἱδὶ [που ἱπὶ σοηγογίοιο νοὶ 
ΟΠ ΠΊΟΥ̓́ΟΓΟ, ἴῃ ΘΟ(ΔῸΠῚ 56 ΠΡΟ} [να ϑἰίαπὶ [υϊ0 : [ἴα 

οἰἴαπι. δὲ} ΠΠ Δ Π15. 5115 ΒΡΌΓΟΙ Εἰὰ5. ΟΠ Ἶ 115. 5ιιῖ5 
τ] θι15. ΡῈ ἀ165 5 πα ι]ο5 τοποναηΐ. Ποαϊαμη οΥσῸ 
ὁ5᾽ πὸ σορίίατο φυϊοπὶ πηα] πὶ. δ᾽ ὙΟΙῸ Ρ6ι' 50}1- 

γοριϊοποιι ἐπὶ Πιϊοὶ 5. δοορ δὶ ΘΟΠδ. Π μ τηάϊιπη γο] 

Β 

Ὁ 



1018 ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΆΒΙΠΙ ΜΆΑΟΝῚ, 

Ἰπηρί απ, Π6 5[05. ΠΟΙ ΡΟ Δ Π 645 ἴῃ ροοοαῖο, (το Α ἀιϊ οχίρια Πα) βπιοϊ οοπίασιο Ὑἰἰογιμῃ 9 Οὐ 
οἱ οἵ Βοὺ δοοϊδοῦξ, 5ίατϊπι Π6 ΘΟ ΠΓΙΠΟΓ5 οἱ Γο51- 

ἄθαϑ ἴπ πιαῖο. ΝΌΠ οΡῦθῸ βοάθαβ ἴῃ αι ποάγα Ροβιῖσ 

Ἰομεἴαν. 51 Ἰπιο ΠΧ 51 4α14 ο51 σα νον ἃ 4ιια ΠῚ 5ΟΓΠΊΟ 
ἀοβονιρϑι:, [ἃ οσῖ, φυοα ρογβθνυθραίαν ἃ0 ροΓ τ γαῖαν 
ἴῃ ΠΊΆ]Ὸ : ᾿Π4ᾺΪΡΆΤΊ115 ΘΙ ]ᾶτη ΖΕ] 51Π1 1511 Ρ65 ἘΠ] θη 65 

Φαογιπῃ ἔαρ] Πἀπὶ 6556. ΘΑ ΠΟ γάτα διιδάοι ΒΟΓΠΊΟ 
αἰνίητιβ. ῬΘϑΕΠοπ ἴᾶπὶ ἀἸοιιηΐ 6556. 11 ΖΙΠ]]ΡῈ5. ΠΟ556 
811 ΟΠΡᾺ 65. 9. ΟΠ ΠΠΟΥΡῈ5 1415 γ6] ΠΟΙΏ]Π65. γοὶ 

ΔΗΠΠΠΔ]Ϊα ΟΡ ΪΠ ΟΡ, 4ῸΪ {ΓΔ ] 4}0 ᾿ΠῸ 1ῃ Δ] ΘΓ ΌΤη 
οἱ ΡῸΓ ὉΠΊΠΘ65 5ΟΡΡΘΙῸ 5οϊθαΐ οἱ οχίθῃα!. ΤᾺ]65 οῦσοὸ 

4υϊ4δ πὶ 5ῈΠ| ΟΡΟΓΑΓΙΙ 1ΠῚ 4111 1115. 41} ΟἸΠΠῚ ]Π16Γ ἃ] - 
ΤΟΡῚ ΦΟΡᾺ 15 δια ἐΡΔα!ΠἀοΓ ΠΣ ΠΊΟΙΘΠῚ 5). ΟΠΊΠ65 

51π|}}} Ὡργοϊαῃΐ : 51Π11}} Θἰ [8 ΠῚ ἃ6 ΡΑΓΙΓΟΓ ΡΘΓοιηΐ. 

Αὐτ πο γἱάο5. 4ιιοπιοο 11 41} ΒΟΟΓΓΟ ΠῚ στιὰ 
ἔογοβ Ουρι ἀθηὶ Τὰ ΠΑ Γ ΠῚ, ᾿ΡΓΙ 6 ηῈ οαϑίοβ εἰ 50- 

Ῥγῖοβ υἶτοθ, ΟἿΠὶ ἰρϑὶ Ἰηΐοι 56 ἀΘἀθοΟΓΙΙΠῚ 5ἸΟΓΙΙΠῚ 

ΠΑΓΡΔΙΙΟΠΟ5. ΨΟ]ὰΐ [ΟΡ Π]ὰ σοϑία ἀἸΠῸ ΠΙΟΓΔΠΪ ,. ΟἹΠῚ 

ΟΡΟΡὰ [ΠΟ ΓΛ απ δὲ {πγρ τ] Ἰπτπῃ ἀοάσοογα ψοῖ 

ΨΊΡ ΤῸ ΠῚ 5.19 ΠῚ ΡΓΩΘἸοδΠΐ ΟΓΠαΠΊΘηἰὰ ὃ [511 βιιηὶ 

ΡΟ. Π]Πομἴο5, Ζαϊ πηα]α διὰ ἀοοοπῆο οι υῸ5., οΟ η-- 
ΤΉ Π]ὰ ΟΠΊΠ ΠῚ [ΟΠ ΙΠῚ πη8} ἃ, ΟἿἹΠῚ δ πη ΑΓ] 0 ΠῸΠῚ 

Ὑ]ΠΠοῖτπὶ ἃυ ἴθ 65, Δ ΘΟΠΒΟΓΕΠΠΠῚ ΤΠ] ΟΥΊΙΠΙ 5110-- 
ΤΊ Ῥ] ΕΣ Ἵ ΠΊΟ5. 55ΟΟΙ ΔΙῸ ΠΙΓΠΠΓΙΓ: ΠΟῚ Δ] 61 {ΙΔ ΠῚ 

[γα 1}1 5. ΠΡ] ἀρ ΠΕ τσ Ζιιθ νἱρρ ] 15. ἸσῊ15. ΠΠΠ]5-- 
5118, 81 ἴοτία οἰα ΠῚ Ὑϑηϊου πὶ Πα Π}}115 ΔΙ ΠΠ ΘῈ, 
ὉΠΊΠΟ5 βΑΓΙΟΡ ΔΟΤῸΒ 5: 5416 ΡΟρι]αῖι5 Δ] 5Έ τη} : 
1ἴὰ ῬΘΟΟΔΙΙ ΠΠἀπηπιὰ Ἔχ ππὸ ἴπ αἰ [θυ απ 5 σοοηδᾶ, οἵ 

ΘΡΟΡΡῚ5. ΠΑΡΤΑΓΙΟΠΊΠ 115. γ 6} 1 ὙΟΠΙΟΡΙ ΠῚ 4] 158] 

ΠΑΠΡυ5. νου θοναΐα,, ᾿Π5.ρΡ 61" ΘἰἸ8 ΠῚ ΤΠ]  ΠΟΓΊΙ ΠῚ 5ρ]- 
ὙΣτασιη ΠΟΟ ΠΟΥ Ιθιι5 ΠΑ ΡῚ5 δὲ ΤῸ] ΠΙΡι15 οοποϊαΐα, 
ΟΠΊΠΟΠῚ ΡΑΡΙΓΟΙ ΠΕ ΠΙΔῊΪ ΘΌΠΟΡΙ5. 51} γὰπὶ ἀορδβοῖταν 

οἱ ἀδιιμ}}. Οὐ οηΐπὶ Δ] 4 ἴπ 4115. ἔπ ΡΙ5511η15 

ΤᾺΣ ὈΨΙΟΒΟΥ ΤΠ. ΘΟΡΙ 1 ΟἰΠΟΙΠΙ5., οἵ πὶ ΔΔΟ]οβοθηΐοβ 

ἴῃ ἘΠῚ1ΠῚ ΘΟΘΙΠΪ 5, ΟἸΠῚ ΘΟΡΠᾶΣ Κ5ΥΠΊΡ0]α ΓΘ Ρα Δ ἢ - 
ἴπγγ,. ΟἿΠῚ ΠΔΡΡΔΓΙΟΠ65. ΟΡΒΟΘΠ 88, ΟἸΠῚ ῬΟΙΙ] 115 500 Γ- 
1ὰ 1η ]5ΟοΠ ιι 9 ἸΠΓΟΥ 4105.) 51 {1115 [Ὁγ16 Ῥάᾷι]ο τηο- 
«οβηῖου ἔπιον: ἸΠπυθητι5. γ6] ΡΙβυῖου δα ρϑοσδίμπ, 

ἐρυ ἀοτ ιν 410 ΟΠμΠ 115, οἱ ἴπογβ ἴηι πῈ}15 1π61-- 

φαΐ, Ῥάγγα, 4ιια50, ὁδὲ ἘΠ ΠἸΒΟΟΠΠΟΑ] ΡοϑΕΠ]θητία, 

ἀοἰπάο 51 ἱποῖριαι ἈΠ 1115 ἀνα 185 ΠΊΟΓΠΟ5 ἱππ ἀΓ], 

Οἱ ΟἸΊΠ65 ΔΥΙΙ {15 Ὑἱὰβ. ἀἴαιο Δ Πτι15 ΡΓΟΟΙ]οαγο 9 
Οὐ 51 ἀπη ΠΟ ἢΪ5 Ππο πὶ. ΠΟπουὶ5 4! ἀογα., ρο- 

τθηΠ1:5. ΟΠ Ι αἴθοπι, οἱ δἰ πρια Βα διηοα! Ὁ (τε 
ΟἿ ΠῚ ἴπγΡῚ ὙΠῸ ΡΥΙΌΓΘ5. ΦΌΪΖΙ16 ἀρροιηϊ,, Ἔχ ΘηΡ]ἃ 
Ῥο551π|ἃ οἴου ρΓαδίαητ, οἱ πιθ 15 ᾿ρ515 Βιμπᾶ- 
Τὶ βΌΠΟΓΙ5 ΤΠ. ΠῚ ἸΠ5ΘΡ ἢ, ΠΤΠ65. ἰαΐο ρορι]ο5- 

76 γαβίδῃίοπι. {πη σϑΓῸ ΠΙΥΟΓῚ5. οἱ Ζ6}1 Ὡ πηι] αι10- 
Π6ΠῚ 4118 ΠΟῚ Ὑ6] ΓΟρΑ]}15 ἀι ἃ ΘΟΠΘΌΠΉΛΠ,, γ6} 415 
ΠΟΠ ΠΉ}] 101 σΥ Δ 115 56 η511} Οὐ οαπῖγα., αιοί ἴο- 
ΓᾺΠῚ.. Ζιια αν 5, 415 ΠΟ οὐ ἀοΠ ον" Οἰπὶ 
[οι] Π θι15 ΘΟ Π] ρα ΟΠ θυ 5 4116 ̓ Π51 41: τη} ΟΣ ἸΡιΙ5., 
ΤΠ Πο Ιου θι15. ἔδοίπιις ργορίπαῖιν, 516. ἴῃς 5[Π 5115 
ΦαΙ]θιιβαιιο ΒΟ] ΘΓ Ὲ15 ΠΠῚ15. 6Χ Δ] [ΟΓῸ ΔΟΟΘΠΒ115.) ρ6- 
51Π0η1|5 ΠΟΙ ΔΠῚΪ ΠΑ ΊΙΟΠΘ ΡΓΟΒΙΟΓ ΙΕ, ἀπ. πηογῖ- 

ἴο Βυ]σπη01 ΠοταΪπ65. α]ἸοΘ Πα] βιιηὶ ΡεβΠ]οηῖο5. ΝῸ 
ΟΥσῸ 5οθαβ, ᾿π41}, 1Π ΘΟΠ51110 ΤΑ] Ππ πῃ ΠΟΤῚ ΠῚΙΠῚ, 

ΠΟ ΘΟΠΒΘΠΒ.15 ΘΟΓῚΠῚ ΘΧροίαθ. ΠΟΥ͂Ο ΘΟΠΥΘΠΙΙ5., ΠΟ 
ἹΠΟΡΒῚ ΘΟΥΙ ἢ ΘΟ ΑΘΊΟΠΘ. ΠΙΔΟΙΠΟΓΙ5., ΠΘΖΙΙΟ τη4]0- 
ΥἹ1ΠῚ ΘΟΠ5ΙΠΟΓΠ) Ὑ6} ράΓΈΟΘΡ5 γα ἄγ Ιον {145. 5οα 
4υ14 ἀσίππιβ ὃ Αά ΠΟ ΠΟΡῚ5 1ῃ ΤΠ 1015 5ΟΓΠΊΟ δῖ, οἵ 

Ὁ 78πὶ πηο πη} Θχ θα ἸΠητ15 6]115 ὈΓΟΥ ΓΑΓ15.,. 4115 50ΠΠΠ.- 
δογο Πλ Εἰ τἀἸηὶ ἀοθοαῖ ; Φιοη απ υ]οπη οἱ γῸ8 
51 ῬΙαγα ἀϊοαηίαγ., ΠῸΠ [Δ0116. οπηπὶα Ροΐοδι15 τηο- 
ΤΠΟΓΙαΣ ΘΟΠΙΠΙΘΠἦαγο., οἵ ΠΟΡῚ5. ΤΠ] Ἰ5 ΘΓ ΠῚ γου 
ΡΓῸ Ἰῃροηϊία ΘΟΓΡΟΓῚ5. ἔλαθ  ΠΠαῖθ ποι αιαπὶ δά 
Ρ᾽υγα βρροά αι, ἀοβοϊθηίθ ΠΟ ]5 σοῦ, ΦΙΔΙΗΥ 5 
οἃ 45 ἀἸοία 51ηΐ 1π ᾿ρ5ᾶ 5.1 Ὀγου αΐθ ΠάθοΓα ροῦ- 
[δου ΟΠ 6 πὶ 4] 14ὰπὶ γ᾽ ἀθαπίιτγ. ΟΟΠπεϊπο πὲ ΠΑΠΊΖΙΙ 
«ποπιοο γῸ} {πρὶοπάα β᾽πὶ τπὰ]α γο] ὀχροίομα 
δἰπὶ Ροπὰ. Οὐ ἀπο, ΠδῸ Ππνᾶπίο,, 5ὶ ἃ γ οθὶ5 οἱ 

ΓΟΙΙΠΟΡῚ ΠΠΘΙΠΟΣΙα, εἴ Οροτα ὙἹ θα ΠΊι15. ΠΡ ]ΕΥΪ ν᾽ 
οιϊαπὶ Δ ΘΟΠΙρ] ΟΠ πΠπὶ τι 5πὶ το! τὰ ἰπ οχρο- 
5106 ῬΓΟΥΟΟΑΙπμιν. Ῥις βίαι δυΐθιη Ποῖ. οἱ 

ΠΟΪ)5. ΘΟΥῚ ΠῚ 45 (Ἰοία βιιπξ τπηθγοθοπι, δὲ γ 5 
Γγαοίαπι οχ ΠῚ5 Ζι5 Δ 5115, ρον σταιίαπὶ Ποπϊηὶ 
ΒΟΒΕΡῚ {651 ΟΠ 5.1, οἷ] σ]οῦα ἴῃ δθοι]α βοι]ο-- 
ΓΙΠῚ, ΑΠΠθη, 
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ΠΟΜΠΠΙΑ 1|. 

76 6ο ηιιοά Ξοτγίρέιιπι 65 : "Αἰϊοπάο ἘΠ} πα ἴογις ἤαὶ ἴπ σογᾷθ ἴπιο βόγπιο ὁσου]τα5 Ἰηϊ φυϊία5. 

Ἵ.. ϑογιπο 5 υδιπὶ Ποι5 ΠΟΡῚ5 Ζιιΐΐ ποὸ5 Ἄσγοανῖ Δ ἐἶδ ἔμ ἐπὶ ψιιίας. ἘΔοἢ]65 βυτηι5 δα ἀεἰ εἴα οοσίία- 

᾿πάυ]σῖε, Ργὸ 6 αἱ οογα 5 οσοι τα σΟηΣ Πα ἰην ]σΘ Ια 
ΠΟΡῚ5 γι ὶ παϊη βίου Ραμ ογοπηιιβ, οἱ ῬτῸ οοπι- 

ταὶ ἴῃ ἀἰ ἐογα Γι πὶ ἴδοι [0 Π6 ΠαίτγαΣ ὉΠιισυίστι6 
ΠΟΒΙΓΌΠΙ ΡΓΟΧΙΠῚΟ 510 γε αϊ ὁχ ἀγοδη 5 4058 Π| 
ἀοπηῖο "15. ΘΟΠ51}11 5ρογοία ἀθργοπιογοῖ. 8: ΘηΪπὶ 
πυιάα ἰαῃιυτηπηοάο αἰχιο ἰηϊοοία δηΪ πιὰ Ὑ νΘγο ΠῚ 5, 

ΟΧ ᾿ρ55 ἰδηίυπη πιο 5 τη οί θιι5. αἴχιιο Ἰητοπι!οἢ ἰ-- 
15. οοσ δ ϊοπιιπὶ δ Αἰ τογαΐγιιπι ποβοογοηαγ. 6- 
ΤῸ ΦυΟΠ ἴα πὶ ὙἾρσοΥ ἀΠΙ πιὰ: γΟἸΔΠηΪΠ 6 ΟϑΓΠΪ5 Ορογὶ- 
τιν, δα ἱπάϊοαπάα αἴχιιδ ἴῃ ρα] οαπὶ αοΐοπι ρτγοίο-- 
τοηα θα 4:5 ἴα ΡγοίαΠ410 οορ αι οπίθιι5 γε 56 -- 
5: 05 ΘΟΙΠΙΠΟΥΟΠΊΙ5, γοΓθ5 ἂς ΠΟΙΠΪἶθιι5 οἱ γοσα- 

Ῥ} 15. ἱπάϊσοπηιβ. Οὐπὶ Ἰσίτον τηοῖι5 Πΐο Ππιθη 5 
Ὠδοῖα5 ἔπ γῚ  γοοῖ5 5] 5.1 ΠΟ ηεῖαπη, ἴὰτα σἰΐ γϑμ- 

10 4ιοάαπι ΞΟΠ ἢ ]5 Δογῖ5 [οί νθοίιι5, δά διιάίοη- 
1οπι ἃ Ἰοχιοηίο ἰγαηϑίογίιγ. Εἰ δῖ φυϊάθπι ἱπνοποῦὶῖ 
τἰγαπαι  Π] τα αιιοίαπηαιια ἀὐιἀ] οπεἴαπι, 5ἴσαξ ἴῃ ροτία 

Παϊβϑίπηο ἂς ἰυ ἰβϑίπηο ᾿π Δι γ θι15 ἃ ΤΟΥ ΠΏ 5ΘΓΙΠΟ 
ΤΟΟΟΠ τα : δὶ γοιὸ γοῖας Πιοῖι5. φιοβάδπι οἱ 5ὰ- 
χοβὰ γδᾶδ δυάίτογιιπι ἰὐτηλ] 5 οἱ πηαστηι ἀοοοη-- 
πἰ|θὺ5 τείγασαϊον, ἴῃ τηθϊο Δογ5 5ρα[10 56 ΓΠΊ0 {τᾶ Π5- 
{γοῖδη5 παυΐγασαθιῖ. Οὐαπιοθγοπὶ ρυαθεῖς ἰγαη-- 
4 Π ταΐοτη ρεγ 5]]Ποπίλιιπι γογθο., [οτιασϑὶς θη ΐ τη 
ΑἸ ΙΦυϊά ροίογῖς ὉΠ114115 Πογγο 5ου πιο Ὑογ 8115, δὶ 
ἰάπηθη ποθὴ ἀυἀ τους ἰσπανῖα, ἀτιπὶ ΠΙΪΠι}5. Ἰη δΠίτι5 
δῖ δῃΐπηι5, ἴδοι! ἀἸ]αθαίιν. ΤΆ}15 Παπηητι6 παίαγα 
ρδᾶ γουθὶ ϑρί γί σοιηραρίπαηίο [ογτηαῖα οϑῖ, αἱ 
γεῖοχ Ὀγουίβας 511, οἵ ἰγαηβοιγϑιι ΘΟποῖα τ] τα 
ἀορίσποι ἴῃ Ῥαιιοῖβ., τι ΡῸΓ ᾿ρβᾶπὶ δὶ Ὀγου αοπὶ 
ἰοπδοῖι5. ἃ ππθιηογίᾶ τοβογγοίιγ, Προ ΠΑΠΊΖι6 οϑὲ 
παΐμπγα οηθπάαι! βογιποηἶβ5., αἴ ΠΟΖΟ ΟΡεουτγαΐδ 

ΒΡ 

σ 

ΤΙΟΠι πὶ ὯῸ5 ΠΟΙΙΪΠΟ5 : ρτορίογ χιοᾶ οἵ χυὶ Πηχῖς 
516 1Παιἴπὶ ον ποβίνα, βοίθῃς φᾷ ἤοπ ρᾶγιπῃ 

(οἰ τοίοτγιιτα ἵπ Ηἷδ τηοιϊθιι5. δἀπηϊεἰτὰγ φαΐ ἐπογίηὶ 
ΟΧ ῬΓΟροβϊο ἀηϊπηΐ ΠΙΘΏ 5416 οοποορεΐ, ἀηΐο ὁπι- 

πΐα Ρυιγ ἰαΐοπι οἱ πλι πα {145 οογάϊς ᾿π᾿ πη σὶς ἀο ργω- 
οἰρῖς. 1π φαο οηΐπὶ ργοο  νῖτ5 γογρίπηι5 δα ρεσοα- 

ἴππ|, μᾶπο ΠΟΡΪ5 ραγίοπι τπαΐοτα οδυΐοϊα ἀΠΠἸσοη- 
τίαψιιθ. σοπηπηαηϊξ. δου: δηΐπὶ ἰπΠγτηΐογα αι 6 
ΠΟΥΡΟγιπὶ πηριη γα ΡΟΓ τοῦ ἃ. Βοπο ργιάθης πιθᾶϊ- 

Οἷι5 ἀπίθιιαπι ἴρ56 ΠΊΟΓΡῈ5 ΠΠηπηϊηθαΐ, 5410 ρτῶ- 

ουγγοηία οἱ ἀἢ]ΠἸσοπεῖα οὐ} π544π| ρα γαι ΟΠ 5. Δῃ- 
ἰανθηῖε : ἰΐὰ οἱ σΟΠΙΠΉΙΠΪ5 ΟΠΊΠΙΠῚ ῬΓΟΥΊΞΟΥ εἰ 8Δηϊ- 
ΠΠΔΙῚΠῚ ΤΠ Ἰοιι5 Ποῖι5, μος 4ιιοά πηᾶχὶπι6 ἴῃ ΠΟ Ϊ5 
δὰ οὐ]ράπιὶ ΠΡγίουτι ργωυάοθαϊ, οἰγοιπηάατο ἴὰ- 

τἰογΊθιι5 5ορεῖβ δια εξ, οἱ οἰγοιπι γΑΠ]ατὸ σΔα ΠἸΟσΊθιι5 

ΤΠ ὨΪΠΊΘΠ 5. Νπι 1ἰ δοῖιι5 4] ΤΩ] Πἰδίογϊο ΘΟΓΡΟΓ 5 
ΔαἸπηρ] επί, οριι5 Βα θοηξ εἰ ἰοιηροτο, εἰ ορρογία- 
Ὠϊίδῖα, οἱ Ιαθογο, οἱ δάἀϊυζογιῖς, οαξογίσιθ μυζαξοο- 

ΤΠ ΩῚ ̓ἱΠ5  ΓΙΙΠΊ ΘΠ 5. : ΠΙΘΠ 15 ὙΘΙῸ τηοῖτι5. οἴ ςοσί!α- 

τἰοπιιπὶ ]αρ5ι15 ἀΡ5 4116 [ΘΠΠΡΟΓΟ ΘΟΠΒὨΤΗΓΠΊΔΉΕΙ, 51Π6 
Ἰθογο φοπιρ] οπέτ, Ομηη6 ἰθΠΊρι15 Βάθοπὶ ορρογία- 
Πυπ|. Ἰηΐθεγ ΠατηΖιια ταὶ εϊ ἃπι Ὀ [Οϑιιπὰ 4 οπηρίαπι 
εἰ ἸΠΡΌΠΙΪ ΒΕ ΡΟΓΟΙ ΠΟ Βοποβίας!5. εἰδξα πὶ, ἱπηασίποια 

4υαπη 44 π| σΟὨ ΓΙ ποητῖα οἱ βοργιδἰαιϊβ Βα θῖτα οχίο- 
ΤΊΟΓΕ δοβίδηΐ6Π), 1Π τηοα1Π115 ΦΙΟΖῸΣ Ὑἱγογατῃ Ἰαινία- 

ΒΗ Ταμη εἴ δαρ᾽ δπεϊιπι τοδὶ ἀθηΐοπα ; εἶ βυι τα οορ!ία- 

τἴοπο τηθηῖ 5. ΡΟΓΟαστΙ οἱ δυο αν! δα Ἰοοα ρεροραίϊ, 
πη] σὴ ἀοσϊἀογῖα τπθηΐθ ςοποορὶϊΐ, ΘΟ] αι ΐᾳ 4ιοάιιο 
ἰπίγα 56 ἱπβοποβία Πηχὶξ οἱ ἰυγρία : ἰοῖῃ5 ἴπ ὁσου!α 

ΤΠΘΠ 5 5 οἴποῖπα ππίγθγβα πη σι θίπιοξ ΠΡ  πἰσ5 

Ἰπηαρῖποπι ἀοίοτγιμανῖ, βοβίυσψιθ ἀοϑογίρϑιι. Ηἰς 
{πα ἀϊοσιηίαν ΟὈαβοεῖ ; ποῆϊιο ΔΡιπάδη5 ἱποριϊ5, 715 ᾿σποίαπι αυϊάοπι οτηηῖθι5 ρεοοαίαπι εἴ πο α}10 ἴο- 
Υἱπὶ τογιπὶ 4: ἱπα]οαπίυν [λοῖα οὐαπόβοογο. ΤΑ} 15. Ὁ ςἰ6 φοπιπιϊϑὶς : 564 ἀγριιθίιγ 46 τουο]Α τυ τ 5πο ἅ- 

ΘΠ ΠΙΥΟΓῸ οἰΐδπὶ ᾿ΐο δδὲ 4ιϊ ΠΟΡῚ5 πιιπο ἐσ Μογϑὶ 
ψ Ϊ απ Π θι15 τοοϊαϊι5 οϑὶ 5ουτηο, 5ἱ ἰα πο πιο Π ηἰ- 

5115 γὸ5 Ζυ θι5 γογὈὶ ἀϊ νηὶ αἰτοπεῖον οἴγα οσῖ, ἰδὲ 
[οτίς ρτὸ γον ίαϊο βυιΐ ραι]ο τἀγἀ οτος 4ιοσήτι6 

τταηβίμρηι ἀιιἀ τις, Ει δυιῖοπὶ βογπηο ΐο : ΑΓ δπαα 

εἰδὶ, πὸ ζογίο Παΐ ἐπὶ (6 ξόῦιποὸ αὐ εσοπεοιις ἐπὶ σον- 

: Ὥουϊ, 45. 9.--τ ἔ'ι. ον, 4. 5. 

Ρο ρεῦ αἀγοηίιπι 6}115 4υ] τοβογαΐ ᾽ Θοου ἰὰ τοΠουγα- 
ΓαΠῚ, εἰ πιδη! [οϑίαϊ οοηβ.Π 1 σουϊυ πὶ. Οὕσεγνα ἜτσῸ 
τι ὕογίε αὶ ἵπα σογάθ μὸ ὑεγϑιιπὶ οσοιιπεπι 
ἐπὶ φιίίας.᾽ Ομ οπῖπι ἀϑρϑχογιῖ πιτεϊοτϑτι ἀεἰ σοτι- 
ομριςοοπάδιτι θαπι, Ἴαπὶ τπρρο]ιαίς δεῖ θαπὶ ἐπ 
δογεδ σιιο, Ῥτορίοι χιιοά σου ΡΟΥ 5. αυίᾷοπι δοίι5 

 Μαε Ν, 5. 38, 



1020 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙῚ ΜΑΟΝΙ:- 

ῬοδϑιηΣ ΠΟΠΠ11}}15. ΟΡ ΒίΔΟΙ}15 ἸπΙΘΡγ οΠΙΘη1]θι}5. ἱπι- Δ ἀηἰ πιῶ, " 7η πιθάϊο ἰαφιιδονιιηι ἱμογ οογίς, οοσυ το 
ΡΟάΤνῚ τ: αὐ] ἀπ θη πη θη ο 46} ]Π 401.) Τα ἔλοῖ]6 
δδ[ ραιποίο ΘΟ ΤΠ ΔΠΠΟῊ 15. ΘΥ ΑΡ ΑΓ], ἴᾷ πὶ ΡΟΓΠΪχ ΔΉ Π1- 
Δ Ρ 1 πόχὰ ἀ6] 1611, ΤΠ ογρὸ γοίοχ Οσοαβῖ9 ΡΘΟΟΔΙ], 
ΤΡῚ οὐἴα μι ΘΟ] ὁ. 15. ΡΙῸν ΟΕ οι τοπη 111, οἱ ἰά60 

Ρτοϊοβίαταν ἀἸοοη5 : Λο βογί Π αἰ ἴτι σον ἕο 6 7- 

διών οσομ ἔτι ἐπιψεας. δοα ἴάτὰ δ ἴρδιπὶ ρὸ- 

{15 ΨΘΡΡῚ 1111 ΓΘΟΙΠ᾽ ΓΆΤΗ 5. 

2. “Ζιοπείο, ἰπαυῖῖ, εἰνὶ. δ᾽ησι]α αι 8η1- 

1Π 4} Ππ|π| ἃ σΟΠ ΠΟΥ 6 οἰπηΐπιη. [)60 ἀ( (οἰδηβ! ΠΟ ΠῚ 

οἵ τυ ο]απὶ 5ιι}, ΟΟΟΑ5Ι0Π65 4ιἀ518 ΠῚ ὈΓΌρ Ια 5. ἃσσο- 

ΡΟΡαΠΐ, 4ΙΠ]λι15 ΒΆ ΠῚ δια ΟΠ ΠΟΟΟ550 {ΠΟΥῚῚ ταὶς 

Ἰΐαπὴ ον Ἀ ΠῚ : οἱ ἸΠ ΘΠ ]α5 δὶ (ΠΠ]Π ΘΠ οι" ΤΠ 16 η445 ρ]1- 

ὙἸ πὰ ἀυαθτι6 πα}}}0 ἀοοοπίο αὐ γουύβιιη θὰ {6 510] 

ῬΟΡΠΙΟΙ ΘΠ. ΤΠ] ΤΠ 11", Ὑ6 1 ΟἸΠΠΠῚ γϑΠ οι ηΓ{π|5, νῸ] 

ἀοοΙΓπᾶρο ΘΑ ΠΠ 4115. ΟἹ ΓΙΠ Β111} ΠΑ ΤΓ 1 π1ἀπῃ {Π|- 

ΡΗΪσι, Δ θὰ ατιὰ ΘΧ ρο τππι [ον οὶ αἴχιιο ΘΟ ρ6}}}. 

Ῥυορίουθὰ οὐ βῸ ΟἰΪὰ πη. ΠΟΡῚ5. ΘΕ ΠΠΠΟΠ 5. οατιδα τη -- 

δηΠ Ποῦ πὶ ἰδία ππαπάαίιπι ργοορὶς Π)6ιῖ5, τλ φαοά 

1ΠΠ1|5 ἀο5ὲ 001 Πα 4 Π), 14 ΠΟ]}]5 ΟΡ6 ΨΟΙΠ ἀὸ γὰ- 

τἰοη]5. Δ ά δία, δὲ πο 1π ται} 15 ΔΏΪΠ]ΠΠ]}}ι15. 4 }05- 

46 προ ῦῖο ἢ Ποἴταν, μοο ΠΟΠ15 ρον ρυοθρεὶ {1|1- 

Θοπτίαπι ΘΟΠ Αἴαντα τηᾶΐογο ρον] ἀοηια οοη-- 

ΒΟΥ ΘΠΊΠ5 οἃ {1185 ΠΟΡῚ5 αἰ ν ΠΠἰ15 10} 5ΘὨ ΕΠ Πητι5 - 

[ἀρ ΟΠ 65. Φα Δ ὁπὶ Ῥδοραίιπι. δἴοιτ τητῖα ΔΠΪ ΠΑ ΠἸὰ 

ΒΡΟΠΙΟ 518 {πΡῚαΠῚ ΠΟΧΙΟΒ Οἱ ΠΙΟΡΕΟΓῸ5. ΟἸΠ05 : 56 - 
ΟἴΟΠλ11" ὙΘΡῸ [Π5 1118 πὰ 5᾽οα: 111 [σοι 05. οἱ ἈΠ1|05 

Ῥᾶδιιι5 π1}}}0 οορ θη δθοίδηίιν. Ζἐτετιδ ονρὸ {ἰδὶ, 
τιῖ Ρ05515 (ἀἸδοου ποι ἃ} || 15 ποχία. δ64 αιιοη τη 

ἀπρ!τοῖτον δὲ αἰτοηορο, 4] 1 φυ οπι ΘΟΡΡΟ οἷ 5 

ἘΠῚ ἃ} Ἰπίπηϊοο τοπαη τι" ἰπ5᾽ τω, 4011, πιδο! πω, 
Ῥοάτοα ὈΡΊ τι ἀοἴο5βα". ΟἸρουμηδρίο οΡσῸ ΟἸπηΪᾶ, 

οἱ οαπ|8 ἸΠΓΘΠΠΟΠΟ ὁΟΠ5] ἀογὰ, τ οἰ Προ ]ὰ5 βίους ἀα-- 

Π.0}}4 ὁχ [Δ 1015, οἱ βίοι! ἅν 65 ὁχ γο Ίθιι5. Ὁ Νάπη οἱ 
ἀἀπηι]α Ποη ἱποιν [Δ ζιιοι πη, ῬΓῸ 60 4τιοα νἱδιῖπὶ 
αἸοί τυ" ἀΟΙΠ1551 ΠΠΠ ΠῚ ΘΘΡΟ 6, ππ16 δὲ ΠΟΙΠΪΠἰ5. δι 
ΟἸΤΠΠΟ]ΟΟ Δ ΠῚ ΒΘ γαὶ ἴῃ ΟΥ̓ οἷδ : ἃνὶδ ὙΘ1Ὸ ΔΌΧΙΠΟ 

τιδᾶ ῬΘΠΠΔΙ ΠῚ, οἴχῃ γΟΪ ΠΟΥ οἰ Γιρογα (0105. τει!5, 

Δ] ΕΟ ἃ ΔΟΥῚ5 ΠΠΠπορὰ δθοαι, ὙΠ46. οὐσὸ ἴα π ἴοτίο 
(οἰ ουῖον τη1115 ἀΠΙ ΤΉ ἈΠ}1}0115. δ οαυ 6] τη τι» δα  τ{15 

οΧϑιβίαϑ τ ὴ6 [ογῖο ὁ Ἰὰ 4016 15. ̓υ ΓΟ 1 {π|5. γοπδῖϊο οἱ οᾶ- 

Ρίαγα ἀΠὰ00}1 {15,. οαρίιι5. ἃ]0 δὺ βϑοιιμάμῃ 1{ΠΠ5 

νο]ιη Τίμα. 
ὅς, “τόπο οὐσὸ εἰδὶ, 14 ο5ῖ, ΠΟ ἴι115, ΠΟΖῈΟ ἢ 15 

48 οἶτοα [6 5ι1η1, 561 {01 5011 αἰτοπάθ, ΑἸΤα οπῖπι 

5.ΠΠ1115. ΠΟ5 ἰρ5ὶ, Ππ|4 4ιτ ποϑβίνα δα ηϊ, Δ} 14 αι 

Οἶτοα ΠῸ5 διη1. ΝῸΒΝ ΠΑΠΊΖΊ16 5. 11115 Δ ΠΙΠΠἃ Οἱ ΠΙΘΠ5. 

5ϑοπηιιπὶ {τα πὶ (1 ᾿Π]ΔΘΊΠΟΠῚ 6.115 411} ΠῸ5 ΟΥΘαγ 

[Ἀοι] βαιπητι5. : ΠΟΒΕ ΓΙ ὙΘΙῸ δὲ σΟΡΡῚΙ5 οἵ ΠΟΓΡΟΙ 15 

Θ6Π5115: ΟΙΓΟᾶ ΠΟ ΔΙΠΘΙῚ διιηΐ πη ἀἀπΠᾶ δι 5 :δη1α, 

ψίνοῃα! ἀγίοβ, ορ οΡα 4116. τι5Ὲ15. Ἰη5Γτηθηΐα τπογία- 
᾿ΐαπα. Οὐ Ἰρίταν ρυωοορῖς βοῦιηο ὃ Νὰ αἰϊοπάαβ, 
1Π 4111, σὰν ἢἶ, ΠΟΙ Θὰ 418 ΘΔΡΠΪ5 θΟηὰ Ὑ]Δοπίιι, 
δίπια10. ΠῚ ΡΟ ΠΒΙΟΥ 6 5ΘΟΙΟΡῚ5 : (ἃ δὲ δα ΠΠ1Γ 6 Π} ΘΟΡΡΟ- 

Τἰ5, ἀΘοοΡ πὰ ΘΟ] {{ππ|1|6 γα} 1π|5,. γ ΟΠ ρα 0 ΠῚ} ΘΔ ΠῚ5 
αἴχιιο 46] ]οἷὰ5 : ποι. Ὑἱτ ΟΠ ΘΊΟΥ 5. γα 550 1105, 
ποη Αἰν} 5 5 Ο.}}, ΠΟῸΠ ΔΠῚΙΠΠ ΟΠ 5. Θ]ΟΥ Δ ΠῚ ; ΠῸΠ 
Ροϊοπταπι οαἄτοο [Ὁ] ΟἿ [Δ115. ΤῊ] ΓΘ. 15, Θὲ Π1}1] οπι- 

Πἰη0 4ιιοα δ ρυώβθη 5. ὙἸϊα πη] ἰδ θγ πη ῬοΡΕΪ ποῖ, 
ΘΟ} 15. ̓Π ΠΟΣῚ ΘΟΥΡΟΓΘα, ἁἰϊαὰ γοιὸ ἰπ|6]] δῖ 18}15 119 ΠΑΡ ΠΠΠΠῈ 65 [1Π165 δὲ ἀρροίοπάπῃ : τἰ ἀππὶ ἰῃ 50}}1- Ψ 

ΗΠ. ΨΊ ΓΕ Π])115 ἸΠΟΟΓΡΟΙοὰ οἱ βρ [14}1ὰ οοηδρὶ-- 
ΟΔΡῚ : ἴῃ ΠΟ ἰοοο 51 4] 46 πὶ 46 οοι} 15 σαν Π Δ] 1115 
ΑἸ οἴτιλ 6556. 56 ΗΠ ΠΏ115, ΘΟΠΓ ΠΟ ὙΟΙΘΙ βϑηίοπιία 

ἀνϑαιολμη" ἃ] δια, (ΛΙοΙπΟ 10 ΘΠ] 1115 56 Π10} Πρ 511ΠῚ 
τοτ} ΘΟΓΡΟΡΑΪῚ ὁοι 0. Αἰ Γομογ6 ΡΟΙοΡῚΣ νοὶ οοπὶ- 

ῬΓΘΠοηάονο ὃ υια ᾿υἾΠ]0 ΠΟΙ 56] ΕἸ ρ511π| ΘΙ] 15 

ΘΟ Β Δ ΟΓᾺΡΟ. οἵ ᾿Π 16} ροϊοδί, ΠΟΘ ν]οῖπὰ 5] οἱ 
᾿πη ΠΟ Πἰἶὰ ΘΟΠΒΡΊΘΑΓΙ 5.0 ΟΓΟΙΠὰ ; 561 ποῆὰο ἴῃ 

ΟΡ ΘοΙπ ΟΡ} 115. αἸΡῚΡῚ. ΔΟΙΘΠῚ 51181}.,. ἃ} ΑΙ Ί Ζιιο ρὰ- 

οἷο ΡγΌρυα ἴουρα σΟΠΒρΙΟΙοῖ, πθο ΑἸ 414 Ομ ηΪπΠῸ 

ῬΙΌΡΥΙΟ ὙἹἀο)ῖλ οχ να] : πὸπ Ἰαϊθ ἢ τὰ ὙἸΒΟΘΡῚΠῚν 
ΠΟ ΟΟΟΙΠ1ὰ νθπάνιη. (το εἰ 1ἴὰ ὁδί, πηρ ππὶ γἱ- 

ἀοθιτιν ἀἴσογο Ἱπη ρΟ551}}}}1ὰ 0556. δρΊΡΙΓπ5. βάποιὶ 

τηδηἤαία. ϑροιοδί ορσο αἰ ἃ ΠΙΘΠ1Ὶ5. ἸΠΓ] 11 
ῬΓΟΘΡΙΪ Ὑρον αἰχιιθ 1Π|6]]ΠΠροητ1α ἰγαπϑίδνγατίιν. 
«Ττιοναῖο οὐρὸ εἰνὶ, 14 6δ5ῖ, ἀπά αι 16 Ἰρδιπ οἷτ- 
ΟἸΙΠΙΒΡΊΟΟ : ΡΟ ΡῚ]65 ΘΌνο δα οἰδιο Ἰὰπὴ [τ Θοιι|05 

᾿ ΒΘΟΪΙ. 9. 90. 

2 Ῥγον, 6. ὃ. 

οἰ τι Πη15. ἀπ Ἰπιοητοηθ. ταρίαν 5, 14 1 γογο 
ΠηΔΡ Πα 50Πΐ, οἱ ἴῃ ΔΌΠΡῚ15 ὙΟΙῸ Ψ]ὰ δὲ ΠΟΡ]Ισᾶβ : 

564] αἰἴτοηάο {0Ὶ, 14 οδῖ δῃϊπη ἴθ». ἤδλης ὀχροῖο, 
Ἰναϊο ΟἸΠὨ θῈ15. ΟἸΓΙ5,. ΟἸΏΠΙ 5116 5[υ 1115 ΘΟΠδα]Ὲ : 
11ἃ αἴ ΟΠΊΠΟπῚ πηι] τη. {118} 1ῃ ΘᾺ ΠῚ [Ὁγῖ6 που ἴα: 
ὙΠΠ15. ΟΡγΘρϑὶς ΡΠ 5. δὲ Ἐχριιρ 65 ̓ Π’ ΠΕ ΪΟΠ6 ΠῚ6- 
ἸΙΟΓΙ ΠῚ : ΘΧΟΙΠΟ5. ΨΟΓῸ ΘΔΠῚ Οἱ ΘΧΟΟΪΑ5 ΟΠΊΠΙθιι5 γ ν- 
{15 Ῥ᾽ ΘΙ ΙΒ 4116 πη ΠῚ] 115. ΟἸιοπία πηι αι 46 πὶ οοῖς 

ῬῈ5 ἔσθτι του} 6. 651, ἈΠ] ΠῚ Ὑ6ΓῸ ᾿πη τ] "1415, οἱ 

ἀαροχ φυδπι οδι γἱϊα ποβίνα. {{πὰ αι θη οαγπὶ 
Ἰνιῖο [ἀπ}}}18}15, οἱ οἷο οἴη] δὰ «ΟΠ οἰ οη5 : Δ]1ἃὰ νϑιὸ 

ΔΌΪπηαΣ οοσπαῖα, πος 0110 ἤπὸ ἀκ ΟἸΓΟΌΠΠ ΒΟ ἸΡΓΟΠΟ 

εἰαιάοηα. Αἰίομάς. ογσὸ ΕΠ} Ϊ, οἱ ΠΟ που} 0115 
οἱ οαάιιοῖα. σθ]ιῖ μδΓρΘί15. ΠΟΙ} )ὰ5 οἱ ἴον : 
ΠΕΥ͂Θ ΤᾺ ΓΒΉΠΠ. 4 ι15 δ ΟΓ Πᾶ διιηΐ [Δ ΠῚ7118 ΠῚ οαάποα οἱ 

γα μβοΠ1ὰ ΠΟΡ]σὰ5. Αἰ {π|6 ΘΟΠ ΟΠ Πα5. (ΟΠίομ ΠΟ 
ΡΟΙΪα5. οἱ (ἰοσρῖο 6. ΘΑ ΠΟΠῚ. {81} : ΡΟΡΙΡΔΠ5Ι1 ΟὨΪΠΙ. 

3.9 Ἴπι.. 2. 36. 



ΠΟΜΙΠΙΑ ΘΝ 1180}  ΑὙΤΕΈΝΌΕ ΤΙΒΙ ΡΒ], ΤΟ. 102] 

Λά 6 ἀἐΠ  σοηεῖαπι οἱ δἰ πὶ ἀρ ΐππαῦ : ἱπηππουτα- Α ἀηΐπηο οἱ ἰαπσαονοπι, ΙΕ οηΐπι ἄτιπι 50] ἤθη αἱ- 

15. δϑὶ δηΐπι, Τητπουο Ἰρίταν οἵ ἀἴτομο οαπὶ ΟἸΠῊΪ 
αν ο]α ΕἸ] Πρ 5], ὯἹ 5οῖαβ εἰ ἰστν πιο ἀπ ἰοα {0.6 μά 
«πα σοπν θην : οατηΐ 4υ οι νοΐ οἱ ν ὁδί μ{|π|, 
ΔΏΪΠὰΣ ΨΟΡῸ (ἀΟου Πα πὶ ̓ οΙαἰ 5, ΘΟ ἢν Ο Βα ΠΟ ΠΟΙ 56- 

ΜΌΡΑΠῚ δὲ συγ 6), ΘΧΟΙΟΙ ΕΠ πὶ Ὑἰγ 15, οπιθπία!10- 
ΠΟΠΊΖΙΙΘ ὙἹ Ιου : ΠΟ ΡἰΠριιο  ηϊ σουρου 5 ἀοδον- 
ΥἶγΘ : ΠΟΖῸ6 οἶγοα σαληΐδ ᾿ ΠἸᾶτη οὐγϑίίαγο, Οἱο- 

Πἰαπιὶ «αι ἀοι " σ΄ αγὸ σοποιρίςοί! αἀνετσιις ορὶνὶ- 
ἀπηὶ, δρίγί(ιι5 ατιίοπι αὐἰνονσιι5 σαγπόπι : οἱ ἤθο 

οἰδὶ ἱπνίσοην αὐἰνογεαπίιτ, νἱὰς πὸ ἰογίς τὰ ἴῃ 

Ἰπιπ5. Π6}}} ΘΠ Θ55Ι0Π 6 ΠῚΆΠΙ15 ΔΟΘΟΙΠ ΠΟ Δ} 5 ΟὰΓ- 
ηΐ, οἱ Δι χ "ἃ οἱ αιαμὴ ἢ εἴ πλιὰ δι θη] 5 γα Π5, ΡῸ-- 
τοητΐαιη 6Ἶ1ι5 Δάν οΥσι5 ΒΡ Ί ΕἸ τὰ πὶ οὐ σα 5, οἱ τη 6] ΠΟΘΙ 
τι ρᾶγίοπι ἀοἰουῖου! [δοία5. 6556 5] δοίατη. δ᾽ους 

ΘΠ Ἶτη 5ἴαιογα ΠΙΟΠΠ ΘΠ 11 51 ἴῃ ὑπᾶπὶ ράγίοιη 46- 
ῬΓΟΒ56. 15, ἸονἸο τοι 5[η6 4] ο ΔΙ τογᾶτη ἴλοϊο5 : ᾿ϊὰ 
ἴ ἢ ᾿ος δηΐπηᾶ οἱ σΟΓΡΟΓΙ5 {π|ρῸ, Οἴμπὶ ἴπ πΠὰ 1 ρΡᾶγ- 
10} ὈΓΌΡΘΏΒΙΟΥ ΟΧΒΓΠΠΟΥΙ5, οἷαγα οὐἱζ ΙΓ ΓἾτι15 οἱ πὰ - 
Ὠἰ δία αἸπιϊπυιῖο. ΟΥῖ5. φηΐπα ἀπ ταὶ οὐπὶ σΟΥθΡιι5 
Ἰυχυγία Πυΐταϊ σαγπ θυ σαι ἀἰσιοπ τιν, Ἰσηανιη 
οἱ ΟΡ διιπὶ οἴ Ποἱ πηθητῖ5. νἱρόγοιη ὃ. 51 Ὑ6ΓῸ ΔΠΠΠὰ 
ΠονΘη ΙΟσ θιι5. Ὑ ΓΕ 15. ΘΧ ΓΟ  Ε15. πηθιιαῖαν, οἱ πιθ. Ὁ 
αἰταιίοπο πο! ον πὶ ἃ οὐ] πο ἢ ργορνΪαΣ τπαρηϊτυα - 
τἷ5 ογί σαίαγ, [ἈΠ Ί5οΘ ΓΟ σΟΓροΥ 5 δίδίι μη, οἱ οοιηπηοάα 

ΤὨΠγτη αΐθ ππαοοβοορα ἔλοῖτ, Εν Ποο ἱπά Ἰοαπ5 Βοα- 
τὰ5. ΑΡΟΒίΟΠ 5 ἀἰσοθαι : ἡ Λίάπι οἱ ἷς σιιὶ {ογὶς ὁδὶ 
Ἄοπιο πιο δῖοι" ΘΟΥΤΠιρίζι7, σε χει ἱπίιι5 65: τὸ- 
γιοναῖμτ εἶδ εἶδ ἐπὶ ἄΐθηι. 

ἀ. Πος ογὔροὸ ἴάομι ρυωοορίαπι οἵ ἰηΠΡτλ]ου θι15 
ἈΠῸ δῖ, οἱ το] βι]ογ 115. οοπιπιοάαη. Νὰ οἱ ἴῃ 

ἱ ΠΠντη 1411} 015. τηρ οὶ Ὡρτὶδ ΡΥ οίρογο βοϊθηΐ, οἱ 
5101 αἰτεπάδηϊ, οἱ πὶ} ὁπιηΐηο σοπίοπιπαηΐ αιοᾶ 
δ τηράο!ατη ροσ551} Δ Ποῖ. 5 ̓πη ον οΡσῸ οἱ πη6- 
ἴσια ἀπ πάσα πὶ ΠΟΒίΓΑΓΕΠῚ 5ΟΥ10 αἰ νίηιι5, ΔΏΪ Ια 

ΟΧ ΡΘσοΔίουι ΠῚ ΔΟΟΙ ΙΓαϊο ἸΔ Πρ ΊΙΘΏ11, τη σα ΠΠοο θγο- 
ΥἸδδίπηϊ ᾿λ} 15 ῬΥΘΟΘΡΕΪ δυσσυγν ιιχ!!ο, ἀϊοθηδ : 

«ἀιιοπᾶο εἰδὶ, Ἰὰ ο5ῖ, υἱ οἱ φιαπᾶο ἴον ἀο! ποτ, 
5Θοιι Πα πιπ τη ηἰ τ Ἶ ποῖ ἀο]ἰολΐ οἰΐαπι τ πιο ἱϊ οἱ 
ΘπιοΠ 1] 015 οὐνὰ ροηδοῖυν. Οταπάο Δ] οὶ ρδοοα-- 
ἴαπι οἱ σσΑνΟ ΘΟΙΠΙ 5511Π| 65ῖ, σγα Πα δἰπθ ἀμ 0 
ΟΠ οσϑίοπο ἱπάϊροι ροηἸ θη 45, την} 5. οἱ ἁπηαγὶ5 
ἸΔονΎ 8, ἸὨ ΘΠ 15. ῬοΓΠοοί αι 5410 νὴ 115, Πρ }ιι5 
ΟΠ ἰΠυια  ἰ54ιιθ [6] 1Π|15. 51 ἰόν οδὲ ἀο! οίι, οἱ 
ῬΑΓ ΠΟΙ ΠηΪδδὶ δἰ1 δἰ πη 1} 15. ρΟΡη]ἰοηια. ᾿Γαπίυτῃ αἵ- 
τοπᾶς ΕΠ], οὐ ᾿Π 0 ΠΠΠρὰ5. οἱ ἀρηοϑοὰβ οἱ βαῃ  αΐοπι 

. 6]. 5. 417. 

3.4. (ογ 3. 16. 

39, Τίπι. 3. 90. 

Και. ὅδ. 48, 

Ε 

τοπάπηϊ, αυτά ΐπο5. σραν 68 οἵ ηϑά Πα 0165 ῬΑ1ὶ 56 
ΠΟδΟ ἢ, Οἱ πο δΐ Φυϊάοηι ᾿ρ5ὶ δοηϊπιηΐ αιοά ὡρτὸ- 
ταηῖ. Ῥιορτον φιιοα πηαρηα δὲ Ῥυα ΟΡ ΠεεἼπ|5 Ὁ1Π1-- 

ἰὰ5, Ῥοι" Τυρῖ οἱ ἀρτὶβ Οὐγᾶ δι σ ΚΟΥ 1, Οἱ 5,15 
Ρου δου ο 5 ἀοπιοηδίγαϊην ἐπ! ορυῖας, Τ᾽ ηπβαΐδαια 

ἀατο πὶ ΠΟΒΊ τα τη 41} 1. Ἰ5οῖρ αα πὶ ΠῸ5. γου οὶ ])ο 
᾿Π Δ ΠΟΙΡΑΨ [ΠῚῚ15,, {1 Π|1|5. Αἰ ΤΟὐι 115. ΟρΡΟΓΙ5. ΤΩ ΠἸ5[ου α Πὶ 

Βογῖε, δογιιπι αιιὰΣ ἴῃ ΟΥ̓ΑΠΡΌΪΟ ργατορία διηι. Τὴ 

τᾶ σηὰ ΘηΪπὶ ἄοπιο, ἴῃ νας Θρο! δία ἀἶσο, πο 50ηϊ 
ταπτπηπιοάο 5. γαδα αἴνοιθα ἀπγοᾶ οἱ ἀγσοηΐοα, νοὶ] 
Ἰρποα οἱ ΠΟΙ], θὰ δὲ. αὐε ποῖα ἡτάπι ΡΠι- 

τπὰ οἱ ἀϊνογθα. Πάθοῦ πάπιάιιθ ἄοτηι5. Ποῖ, 

ἡ αιιὰ; οδὲ Εοο] βία 1)6ῖ γἱνὶ, γοπά!ο 705. γῸ} τὰρίο- 

5: Πα θοὲ ν]αίουος, Πα 6. ἀνο  ΤοοΙοΠα5, δι γποίο- 

ΤῸ5, ΔΟΤΊΟΟΪ.5, ᾿αβίουοβ, δι Π] οἵας, τη] 1105, 4 115 

ΟΠΊὨΪΡι15 ΘΟΠΊ ΠΙΟΙ 6 5815 ΔρΙ Δ Ἶ τ: Τγον ἰδϑῖ πὴὶ Ππ} 15 

ΠΙΆ (1411 ὙΊΡῸΙ", τ πΠΙ ΟΠ 416 οἱ ρου 5 ἀΠΠροπεϊαπὶ 
ἀν ]υαῖ, οἱ ῬΓΟρΡΟΝ 11 ἀο τηθη 15 ἀοβι Φουα ἀητὸ ἱποῖ- 
ἰαιπδηΐα σοΙηΠηον αὶ. Δ ΘΠδΙΟΣ 69. δ᾽ αὐ ΘαΡΓ 1 8Π| ἃ 

Τ)ομηΐπο ἀοϑιτηαῖι5.,. αὶ ἀἰχιϊ : ἡ ΒοοΘ ὁρὸ ταϊαπὶ 

πιμεἰμος υδηιαίο θα, οἱ ἐαρίεπι ἐο5 ϑΉ ΡΥ. ΟΠΊΤΘΠὶ 

πιονίθτα ἢ Ατιοη 6 οὐρὸ {Π0Ὶ ἀπ Π σοηῖοῦ, ποσὶ τὸ 

γΘηΔ ΠΟ Τλοτηϊηὶ οἰ Πρ αϊ, οἱ ον αἄαΐ, ΟΠ Πτι5 γοι-- 

ῬῈΟ γι Γ15. οἀρία5. οἱ οἰογαβ Τ)λομηΐπο αὐ 5] τομὴ 

605 411, ΘΡΓΟΡ 15. ἀοσορτὶ ποχιυίτῖα;, [ον ἀὸ ρα]α-- 
ῬηΠα] ρο1" ἀβρονὰ ιιο 16 ΡοοσαΙογαπι οἱ ἀνία ροῖ- 
γαραηίι. Ὑ ]αΙΟ 65, [4115 Φυα!} 5. 116 Χὰϊ ογαὶ αὦ 
Τ)οπηΐητιπ : ἢ 7) γί 6 ΟΥ̓ 5515 Τὴ 605 ἐπι δοπιϊἰς {πἰς, 

μὲ πιοτὰ τπονϑατγιτ" υϑδίϊσία πῖθα ἢ Αἰίοπα 00], πὸ 

ἴον οὐ γο5 ἃ υἷα, Π6 460} 1ΠῸ5 ἴῃ ἀοχτουα τ ΠΟ΄ι6 ἴῃ 

51} 15[γὯ1π|, 564 ν]ὰ ΓοοΙἃ, σἱὰ τορα]] ἱποοάς, Αὐτοὶ - 

ἴδοια5. 659 Αἰίοηάς {|01 αἱ Πιπἀαπηοπίυμ ΠᾺ οἱ χιοά 
ο5ι ΟΡ Ιϑῖαι5. {65115,. οὔσηι. ΟΠ] πὶ (ΠΠΠσοΠΠ1α [Δ οα5. οἵ 
οατίοα, ϑιυοῖον 953 Ὑ 46 φυοιηοάο ὡ Δ Προ5 - 7 πὸ 
Τῖρπα οἱ ἰδπιι πὴ, Π6. ΒΕ ]ρα] πὶ γ6} ρα ]θὰ5, 5οά ἀγροη- 
τι πὴ οἵ Δι σα πῇ οἱ [0 ]65 5ίτιιο ὈΡΘΙΙΟ505. Ῥάβίου 659 
Αἰιομάθ 0], πὸ φυϊὰ τὸ Ῥυιθιοθαὶ δου πὶ αι δα 
Ραβῖου 5 δια μι. ἀὸ Πρ οη απ ρον εἴποι, 851 ἂτι- 
ἴοιη τι: δἴηϊ ἰδία ῬοΡ ΓΙ 5.,. ἁπδοια, (οι οΥγὰ-- 
νἱς σοηγουίο οἱ τογοσᾶ, σι αἰτν τπ ὁδὶ ΘΟ] ] σα, 
40 Ὡρταπὶ ὁδὶ δᾶπα, Αρτίοο!α 659 Αἰτοπάο ἘΠῚ, 

αὐ ἀΠΠ κοπίδι οἰ ρου το ἀἴα5. ἱπ[ττοϊοβάμη Ποῖιπὶ, οἱ 

Δ ΝΠ] γοὰ5 5 δ ΟΟΥ5 54 Δ] ΠῚ, οἱ τοίαπι [λοἰα5 φυϊά-- 
αυϊά 5ρθοῖαι δὰ {υιποϊιοδιιπι ον οητιπι. ΝΠ]165 659 Αἱ- 

τοπᾶο 1101, α11 π6 τη} 118 ἢ 5 1)60 ᾿πηρ] 1005 16 ΠΟρΟΙ 5 

5 7Τόγοιι. 10. 16. 

6ε, 148. 455. 

1.1.2 Οὐ" δ. 15- 
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βου αν! θ65, αἱ ΡΙϑοθα5. οἱ αιυῖΐ 16 ριΌ θαυ : 

. (οἴϊανοτα ἐναπϑοῖῖο, τιξ τοῖς ἔτι εὶς ϑοτπιαπι 

παϊίζίαπι, ἀἰταϊσαπς5 Δα νου βιὶ5 " 5Ρ᾿Γ τπ15. ΠΟ ΧΙ 18 οἱ 

δἄνουϑιιβ ρυϊ ποῖ })65 οἵ Ῥο(εϑιαΐθϑβ, δά υθυβιιδ ΠΠῈ ΠῚ 

Ἠυ] 15. ΓΘΟΙΟΓ 65 [οΠΟΡΓΑΓγιιπι, Τ πὶ ἀοΙπ46 οἰἰᾶπὶ ἃ - 

γΘιϑι5 ΥἹΠ1ἃ ΠΑΓΠΪ5 ἀ55Ὲ1π|6 ᾽ Βοιίατη Π4 6], οἱ οτηηϊᾷ 

ἀγπιὰ ΞΡ ΓΙτ5, ΖαΙθιι5 ᾿πΠ4αΐι5 ρο5515. γοβίβίογ δά-- 
γΟΓΘι5. ἰρηϊία 7άσα]α ἀἸΆ 0011. ΑἸΒ]οῖα 65 3 Ατἰιοπήθ 

10], πὸ φι!α δάγουβιιβ [6565 ΔΒ] οἴ 1οα 5 δ γα5, 4" 
φΒΟΠῚΟ ΠΟΓΟΠΔἴ111", Πἰ5Ὶ 4Ε] ἸΘσῚπ|6 ΘΟ ΔΎ ΟΊ. πη ϊ-- 
ἴατο Ῥαυ]απι, ΖῈ] 516 ΘαΡΓΙΣ αἴ ΘΟΙΙργΈΠοηάαϊ, οἱ 
5ἷς Ἰποίατι ΠΟῚ 4 πιᾶ5] ἃθγὰ ὑθγθΌγΆη5, 56 πιαροναὶ 

ΘΟΓΡῸΙΝ. διιππὶ οἱ ΒΟΥ ῚΓαΠ 5.}0]10] 1, Π6 ἴογίο 4}115 

ῬτΓΘ Ἰοαη5, ἴρ56 ΤΟΡΓΌΡΙ5 Ἰηγϑηϊαίαν.. ΕὙΤΡΊα οΡΒῸ 

οἱ ἴα, οἱ ἰπἀοβιποηΐοπη οου] πὶ 84 σΟΠηϑΙ ἀογαπὰ5 

720 Δάν υσαυ βία. σ6ΓΘ. 81 ΘΌΓΡΓΙ5, 56 σαστὸ τὶ 

ΘΟΙΠρΡΓ Ομ 45, θὰ 415 Γοῖγο 5ιηΐ ΟΠ] Ἰν Ἰ5οοη5, οἱ δα 
οἃ {85 ἴῃ ἃπί6 βιιηΐ οχιοηθηδ. 81 ΘΟ ποίατὶ5, δά- 

ὙΟΙΞΙΙ5. ἸΠΥ]5ΙΌ1165 Δάγογβασῖοσ. Ρυσπᾶ. Τάϊοπὶ ἰδ 
6556 γα] Πα} 115 ΡΥΘΡ ΟΡ Ϊ βοπίθηϊῖα, Π1}}}] ΓΟΠῚ 5ϑιτη, 
111] 5Όπηη0 οἱ ᾿σπανῖα ργροά μπι, 564 50]}1οἱῖ6 οἱ 
ὙἹΒΊ Ιου οαποία. ΟἸΓΟΙΙη5ροοϊπἴοπι : ΡΓΙΔοπίοπη 
16. 6556 γαΠ1 [Π ΘΟΠ51115, 1 8 ΟΕ Πθι15 δἰ γεπιιαπι. “41- 

ἐθπάθ οτσο εἰ. 
5. 1)εἤ οἶδ πι6 ἰοπΊρι15. 5 ΠΡ} 15. ΙΒ 4ιι6. 4085 

ἴῃ Ορὰ5 ΘΥΔΠΘΟΠ ριοάιιοοηα οἰἀοοθηϊαν,, Πιι}115 
ΡΓώσορτὶ νἱρίαίθ. Ατίοπο 81, αὐ ν]51165 Δα οπιηΐδ, 
αὶ Ὠ1}}}} τῷ ἴῃ ΠΟΠ51Π1Π15 ρτγαῖογεαῖς ὈΡ5ουγᾶγο ρτῶ- 

δοηΐϊα, [αϊαγα ῬΓΟΒΡΊΟΟΓΟ, 4ι5 ἴῃ ΤΩΔΏΙΡι5. βιιηὶ 
ξοΙηΠΊ046 ἀἸβρεηβᾶγο, 4 Βρογδηλι ΠΟ ΠτοΡ εχ - 
δρθοΐαγο; π6 ἔογί6 ρυωβοπι θι15 Δοἴδῃίο ἰδ οἱ ἰῃὰ- 
ΒἰοΓ Ῥουγαϊ ραῖ65, δῖοι ΠΟΠΠ.}}1 Ἰαγα5 οἱ Ἰηδία- 

1165. Ἰυνθηεθ γᾶπα οορ]ϊαίϊοπθ τη 6η}15 ἸηΠαι], δὲ 
4ιαπάο [οτος ροῖ 516 πέΠπ|πὶ [ΘΠ ΡΟΓῚ5. οἱ ΠΟΘΙ ΠΡΠΔΠῚ 

Ζαϊοίοπη, ἔα] 515 ᾿πηα  Ὶ ΠΙΡ}15 ῬΟΓ ΠΟΘ Πα ΙΟΠ 6 ΠῚ ΠΠΘηο 
φοποορεῖδ, ἀΘσουΊ ΒΌῺΣ 51 ὈἸ ΠπΘ Πρ 515. Χο οϑας ἀἸσηὶ- 
ἰαἴο5, ργίοϊατα οοη ρα, ΠΡΟΓΟγ πὶ ΓΟ] οἰ ταΐοπη, 
ῬΓΟΙΓΧ ἀπ βθη οί 6 ΠῚ, ΟΡ5ΘΖΌΪα 5] Θοίογιι π), ΟΠ ]οη- 

τίαπι [απηυ]αΐα5, οἵ οἰπὶ ἴῃ τὸ ΠΙΒ1] σε, νᾶπῶ οὐοὶ- 
ΤΑΊΙΟΠΙ5. ΠΟΤ 5 ρΓὰ ΟΠΠΠ65. ΠΟΙΏΪΠΟ5 Οἰογιιηιι : 

Ἰπδοηῖοβ ἄοτη05 ἸΠΕΓὰ ΠΊΟΠΠΘΏΓΙΙΠῚ ΒΕΓ ΠΕ, Θὰ 5. 5ιι- 
ῬΠΕΙΣ οἵ πηθηΐο 5014 σοΏΒρΘΟΙΙΚ [οι ΓΑ }}0115 τ ρ! οηΐ, 
Ἱπη ΠΟ Π58 ἰδυγα ΓΙ πὶ 5ρᾶ[ϊὰ οἴ ἈΡΤῸΒ ἈΠ6ΓΟῸ5 ΟΟΟΙΡΔΐ, 
οἱ ἰδηΐα Ροββθϑβιομιπι [πτα ἀοίθπάπι, αιδηία πιι- 
ἔὰ5 γαϑῶ πη ΠΕ }5. ἹΠΟΙ Π5ΟΓΙΓ : 561 οἱ ἔγιιοίπ πὶ Θάγιη 

ϑίγαοιῖβ Ἰ4{Ππ|5 ΠΟΓΓΘΙ5 γδη τ α!15 τοοοπάπηι. Αἀάπηι 
ὨΪΒΙ]ΠΟΙΙΪ παι σ ΟΡ 65, ἁυΠηοηΐα, ΞΟΓΥ Πα, ΠηΔ ἰδίγαΐα5, 

τῷ Τίπ). 1. 8. 

Ξᾷᾳ, Τίμι. 1. 18. 

Ἐρλες. δ. 441. 

ΛΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 5, ΒΑΘΙΠΠ ΜΆΟΝΙ, 

504 Α τορπὰ οἴἴαπη ἰρϑᾶ οἱ ἱπιρεγὶϊ ἔαβιιρία αἰτὰ ρυςϑαπηιηῖ: 

Βογαηΐ Β6}14, τπούθηξ οἰαϑϑῖοα, ἱγοριαρα βίαιιιηΐ, 

ἀυοιιπε ἐγ Πρ Π105, δὲ ΡῸΙ ΤΟΥΠ15 ΤΟΘῊΪ ΟἸΙΓα5. ᾿Π8Πὶ 
50ΠΠἸοἰ τἀ ]π6 ἀο αοοπαπίαγ : 114 αὐ Ἰῃ ππΔ 1} 115. 16-- 
ΠΘΡῸ ΟΠΊΠΪΔἃ, Οἱ ὨΠ5ΠΙΙ πὶ ΘΟΠΙρΑΓ ΘΠ 1115. ἴὰ ΠῚ 11ἃ ΠῚ 
ΡΙΩΒΘΏΓΡιι5. 586. Ῥογίναϊ γθΙγοπίιγ. ῬΎΌΡΥ 5. δὲ 

ἰδίβ Ιᾶπριιου οἱϊοβα οἱ ἀ6ϑι 415 ἀμί πιὰ, νά ογα Ξοπηπἰᾶ 
ΥἹϑΊ ]ἀπῖοπι. Οὐᾶπι (Ἰ550} αἘ] ΟΠ 6 πὶ πη θπτ15 δὲ 1η|{ἀπ|-- 
ΤΠα ]ΟΠ 6 ΠῚ ΟΟΡ 5 Οἱ ΘΟΘΊ ΔΕ ΟΠ ΠῚ ΡΓ ϑθοΔἢ5. οἱ τος 

βἰΓΙ ΠΘΘἢΚ 5ΘΓΙΠῸ Αἰ γ ῚΠ115, 58 [Π]ΡΟΓΓΙ ΠῚ ρτιροορϊ μιι-- 

715 διιοιου![αῖα βιισοιγνῖῖ, ἀΙοθη5 : Ζ92ὲἐεπάε εἰὐϊ, τὰ 
εϑί, Π6 δὰ {185 Πιιβηπιαπη βιιπΐ οορ ΐο5, 56 αἱ ργα- 

5Θῃ ἃ οἱ {ια5 Ῥα πὶ διιηὶ ἢ] σοπίοι οχ ροάϊα5. Ατ- 
Ῥ ΓΙῸ ἀτιΐοιη διϊαπι ΠΠ 04 ν λππιπὶ τοϑθσᾶγο γ ] οὴ5 [6- 
δἰβίαϊον, τηδπάατὶ Πυ}115 δα] ιτοῦίι πη Ῥγοία], ιο- 

Πίδιη ἴδ ο1]16 δδὲ σα 4116 οι  Ο511|5. ΓΘ πᾷ ΡοΓ 
ΓΟΓΟ, Τιᾶπι ρτορτγία οἱ ἀοιπμοβίϊοα ργοσιγαγο. Νο 
ἴσο μου ἀροίάαϊ, ἀο5ῖπ6, ᾿π4ι11, πηα]ὰ ἁ[Ἰοηὰ ἀἸ5οιι- 

ἴδ ; ἀοϑὶπο ἀθ δ ογιιπι οί θιι5. ἰπὰ Ρογβίγορογα οἱ 

ΠΟΠΟΘΙΘθγαγα οοηγίνία: ἀοσῖπο ρΟΟΙ 15 1015. 8] 16 πὰ 

ῬΓΟΡΓὰ τ ΐβοογθ, δἱ ποῦ Θρα}5 ἴπὰ5. ἈΙΓΘΓΙτ5. συ τα 

ἱπποςδηϊίαιη Ἰδοογᾶτο. ΝῸΪΙ εγσὸ αἰτοπάογε ἃ] 16 Πὶ5 
ἸΑπσαονθυ5: Ξοά δἰιθηδ {0 ]1ρεὶ τ πος οὶ, δα ρογ- 
5ΟΓΙ ΑΓ ΠΟΠῚ [1 σον γί 6 οι] 05 δηϊπης5 ἴπῶ5, 418 
τὰ} 1 5οοιπ υπὶ γορβιιπὶ Ποιηΐηὶ "[οβίπσαπι ̓ῃ ΘΟ] 0 
[γαῖ γ5 γἱἄθηϊ, γα θο πὶ γθΓῸ 485 ἴπ 5110 Θοι0 οϑὲ 
ΠΟ οοηϑίἀογαηΐ. Τὶ ΟΥΘῸ ΠΌΠῚ 118 ΠῚ Ο65565 ἰοιποῖ- 
ἰβϑίιτη ΡΘΥ ΒΟ ΑΓ ς δὶ ὙἹΐα [1 ἃ 5ΘΟΙΠ τι πΠ ΠΟΓΙΠΔΠῚ 
αἰγίσιταν τηαπἀαίογιπι,, 51 ΘΟπνογϑαίίο ἴα ὉΠΊΠΙ 

οὐρα γοϑῖ. Αἰτοπάθ ογθῸ εἴ οἰ ΓΟμτηβρ ο ἰδ ̓  Ρ511ΠῚ 
ΠΟῚ ΘΟΓΙ ΠῚ 4 Ϊ οχίγα ἴθ 5η1 ΟΠ] ρὰ5. εἰ ροοραία 41-- 
ΠΕΠΠΘΙῸ5, Π60 50]]1Οἷτο ἀἸ5 41 γα 5 5100] πηι] 4}1-- 
φυϊά ἴπ ῬΓΟΧ ΠῚ ΤΘροΓ 5, 5θοιΠ4τπὶ Ῥ] ΝΑ ]5δθ 1 πὶ 
ἸΠ]Π πη ταπηϊ ἄτη οἵ Ἰϑοίαπίθπι, 41} 5ἴα!θαϊ 5  ρβιιπὶ 
Ἰπδυ Πποδῃ5, δὲ ἜΧΡΤΌΡΓΔἢ5. ἃ0 4οβριοθὴ5. ΡῈ ]1οα- 

Βαῖπ : 564 [οἰ ρδιιπι ἀἸδοιίονο ἃο Πι ἸΟα ΓΟ ΠΟῚ Οα5565ς 
π6 4] ἴῃ οοσ ΔΈ]. πὸ (ΟΠ ]ιιοῖ5, πὸ 4.14 515 θγο- 
Ἰαρϑιιβ ἴῃ Πησια, ἄππι ἱποδαΐα Ἰοχιδοϊίαΐο ργθ νη 
οἴ ῬΥΟΌΡΥΙΣ ΒΘΓΠΊΟ ΘΟΠΒΙΠ πη: ΠΟ (1 οἰἴαπι ἴῃ 
ΔΟΙΙθιι5. τὰ}5. Οἱ ΤΠΔΏΠΠΙΠῚ ΟΡΟΓΟ ΘΟΙΠΠΙ5ΟΓ 5, ιοα 

το] ἀναγιτϊα», γ 6} ἴγῶρ, γ 6] ΠῚ ΔΙΩΙ πλ]ΠΙσιγαϊ ππὶ 511. 

δ᾽ Πᾶς ἰηΐγα [ΘΠ ΕΠ Ρ5ῈΠῚ 5ΟΠΊΡΟΓ (ἰδοι 5. οἱ ἴῃ - 
4υῖγαβ, τα] α ̓ΠΥΘΠΪο05 485 ᾿πίγα ἴθ 4 θοας οπιθη - 
ἄατο, ΡῬγὸ Ζιη]ι5. ἀοθοας. Ραμ! ἀϊπριη σϑγονο. Εἰ 

Ἑ ἰδ ψυᾶπη [ΟΠ] 51 4ιυ] τ41|6 τ ρογοῦῖβ, ἀϊο δῖοι 
ΡΌΒΙἸοαπιι 116 ἀΙσοραι: “ ] εις ργορίεϊιις Ἔςίο πεϊ]ιὶ 
Ρεεσαίοτὶ. Αἰϊομᾷς οὐσὸ {Π|0|ρ051. ΠΙῸ ἘΡῚ 5ογπὶο 

υ 

ἢ 

ὁ. ΠῚ το 5..5: 

5 ΜΆΓΠ. 7. δ. 

6 7.ις. 18. 15. 
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ομϊαπιδὶ ἴῃς νΟθι}5. ῬΙΌΒρογὶ5 ἄορα5, οἱ ομηπῖβ. {Π0| Α πποπίοπι ἰμαπι, τα» απ γὰ ἴῃς ΡΟΒΙΟΓΕΙΠῚ ΓΘρΓΟΙαΪ σἰί. 
Υἱτα δϑοιιηα [Ὁ] οἰ αῖο 5ιιοσοάαι, α11}15 5οιαροι οἱ Π6- 

Οοσδαντ5 ἀρράγοθὶ 1 τα πηαιιανα ΒΟητι5 οἱ {40} 15 οοπδὶ- 
ϊανγῖιι5.,. ΘΟ ΠΟὨ ΠΙΟΠ65. γἱϊὰ: 50 ΘΌΓΘΠ5 πη ]οΥ 5. 
δὲ γοιὸ δά νουβὶβ οἱ {151} 115 ἀσσθαγ 5, οἵ πως {01 ἴῃ 
ἰοΠΊΡΟΓΟ Ποοσϑϑιϊαι 5 ΠΟΙ ΠΙΟὨ ἾΟ δι σσογαία, πηᾶ-- 
χἰπλιπὶ {ΠΠ100 τομηοἀϊονιπι 5ο  αιϊιπα 4011, αἴ ποις 
ἴῃ ῬΓΟΘβΟ 5 ἀγΤΌ ἀΠΕΐπ15 Θχ το} ]τῖ5, ποι ἴῃ ἀἄγοι- 
515 ΤῸ} Πἴ5 οἱ ὙΘΠΙ 55.115 ΓΟ  γαγί5. ΠΙν 1115. ἤογοσ 
οἱ Ρ0}165, οἱ {ΠΠπιπεγ πὶ ργοανόγι πὶ σΟΠ δ. ] Δι θι15 π-- 
τυ πποϑοῖ5 ἢ ραιγία ραγοηΐιπι πο ΠΠαῖ6 6 ἰλοίας ὃ 
ΡΟ]ο ιν τυαϊπο σογρογὶβ ογΙ σ 15 εἱ ἄθοοτο ὃ Βοπογῖ- 
Ῥὺι5 οχίο! ]ογῖβ, οἱ ἀββοοϊαγιιπι [Ὁ] οἶγτ]ς. Οὔ 56 41115 Ὁ 
Τύυπι πιαχίπιο αἰτομο ΕΠ} }ρ5], οἱ πποπηθηΐο αιία 
τηουίδ]!ς 65, οἱ αιιΐία 7 ἜΤ 65, δὲ ἵπὶ ἰόγγάπι ἰδὶς, οἱ 

4υῖα ροίοβι οἱ «ἃ το ἀϊοΐ : " ϑεείο, μαο τιοοίο αἰ {6- 
Τοπῖ αὖς (6 ἀπίπιαηι ἔπαπι, οἰ {π ργραγαςίϊ 
δι ιι5 ὁτιεπὶ ἢ Ἰηϊαογο 605 4] ἀπίο ἴα 51Π|}}1}5. Ρο-- 
τοητῖα; αἰ αἰ Γα{Π} 115. οἰ] σουαηι, {01 σαηι 9 αι 
ἀϑαηι 9 αὶ ἔαϑοοϑ θογιιπὶ 9 αὐ] πὰς σιγαῖιιβ ὃ Ὁ] α1- 
ψοΥβα απ ἰπΐι]α αἰρση!αΐυπ ἢ δὶ ἀσπίς οἷο- 
ἀιρη δῖ πηῖ τδθίουοβ, οἵ ΟΠ ΘΠ ΠΕ 551 πηΐ οΓαΐογοϑ ἢ 
ΠῚ φαΐ ογοῦγοσ. σΟΠ ΘΠ 115 ΟΥΑΙ ΟΏ ΠῚ 5ΠΔΤΊΙ ΠῚ ἴανο- 
ΤΊ]ιι5 ΘΟ ΠΟ ΟΙΘθγα θα ηΐ 9 ἩΠ] ρορυ]αγὶβ απτὰ 9 ἩΡ] οχ- 
4υϊδῖτα Θφαοτγιιπι ργαραγαία σογίαιηϊπα 9 Ὁ] ἀοπί 6 
δαίγαρτ 9 Ὁ] τορο59 Ὁ] τγγαηηὶ ἢ ΝΌηπο οἴηηΐα μ}- 
Υἱδβ οἱ οἰπὶ5 οδὲ ἢ ΝΌΠἢΟ οὐπμηΐα ἀηι ιια Ά] 11», 5ιι- 
ΡΟ Πιάφια παγγαῖῖο οδὶ ἢ ΝΌΠΠΟ ἴῃ ρογΟ σ1}15 ο551-- 
Μυ115 ἀησιιδίας γάβοιι!0 ἘΓΠῸΣ ΘΟΠΟΪ 515, ΟΠῚΠἾ5. ΠΙΟΠΊΟ- 

τα Θουγιιπι οΟΠΙΪΠοίι" ἢ ΠΟ Ζιι6 Ἰῃϊιον 6. οἱ ἰπβρίοο 
ΘΟΥΠῚ 5Ορυ]οΡᾶ, δὶ ροΐμου 5 ἀἰβοοσθογο 45 10] 
ΒΟΓΨΊΙΝ Ζυ 5Υ 6 δἷὉ ἀομηΪΠ15, 4115 Ῥάμροῦ ἀαΐδγο ἀϊ- 
γο5. Πίδοονπο δὶ 5ὶ ροῖοβ ρ] οθοίτπὶ ἃ Τοσ6, ὙΪΓῈΠῚ 
[ογίοιι ἃἴν ᾿πὰ 06 0}}}1, ἀθοογιιμη ἃ}} ἸΠΙΌΓΠΙΪ. 51 οΥσῸ 

ΠΟΥ πὶ ΟΠΊΠ ΠῚ ΠΊΘΙΏΟΣ {6 Γ5, Πα }}ὰ {Π0Ὶ οτγίοιαν 
οἰαιϊοηῖβ οοραδίο, 564 5ΟΠΊΡΟΙ ΠΊΘΠΊΟΓ Ογ5. ἰυ], 5ἱ 
ῬτΩΟΘρΙΪ πη πο} ἀἰΓοΠἀογ]5 10], 

0. Θυοά 5ἱ ἱπποθ}}}5. 65. οἱ ΟΡ βοιιγο Ἰοοο Παίι5, 

Ῥαϊρον οχ ρα ρουι5 ργοογοαίιι5, ἤθη ἄοπ|0 581- 

ἄσηβ, ποὴ ραϊνϊα, ἱπνα!άτι5. Ὑἱγθι15, ΦιΟΙ ἴα πο 
ἀπο ἱπά  σοΠ5. διιπιῖιι, ΥἸΥΘῺ 5. 51.}}} ροϊοηϊηπι ο0- 

Ἰαρ νῖ5, οὐμπὶ ΕἰΠΠΟΓ6 ΟΠ Ρι15 ἃ. ἰγο ΠΟ 6 500] οἴ 15, 
οὐϊποι σατο ̓ υιπ}ΠΠτα16 ΡΑι ρου ἴα Ε15. Ἔχ ροϑίτιι5, δία 
αἷϊ, "Ῥαιρεν τιοτι ΩΣ, πιΐπας, ΠΟῚ ΟΓΡῸ ἴῃ [6- 

ταριϊρϑιτα ἀοδρίοἷα5 οἱ ἀδβροιθ5, ποήπ ααΐα, Ἠ1}}}} 
11 ἴῃ ργαβοητὶ γἱτα πὰρ ΠΠΠ Οὐ ρ Τα" 510 65, ΟΠΊΠΟΠῚ 
0] ἀρ δοϊπ α5 οἱ ἀπηριι [65 5ρ ΠῚ ΒΟΠΟΙῚΙΠῚ ; 5οΪ τὸς 

Οὐοηβίἀογα οὐ ρο ρεῖ πιο οπηπί πὶ «ιοά Ποπιο 65, ἴα 
δὶ, 50Πτιπὶ ἴῃ ἰογγὶ5 ἀπίπιαὶ ἰρδὶσ αἰ ν᾽ πὶ5 τπαπίθιι5 
[ογιπαΐιπ), ΝΌΠΙΟ δι ΠΠποογοὶ πος 50 πὶ τοςὶς οἵ ἴῃ - 

τορτο βαρίθη! ἀ Παρ ΉΙΠῚ 5. ΠΏ ΠῚ ΠῚ Π16 50] Δ ιπ|ν 
4ιιοά ἴρδῖτι5 Π)οἱ πιδηῖθιι5, 41 οπηπία σοί ψπα ργα"- 
ΘΟρΓΙ 50} {π|5. ἔδοϊε ἀιιοίουΐθ σι ϑἰδίογο, πόπιο [1-- 
οἴτι5 65 οἱ [ουτηαῖι5 ὃ Τα ἀοἰπάο φυοά οἰμη δα ἱπια- 
δ΄ποπι ογθδίογὶ5 οἱ 5111} ΔἸ Ποὶπ 515, ροῖο5 ϑροηΐα 
οἴΐαπι δα Απροίογαπι ἀἰ σηἰταΐθιι οι] ση 116 Γοπ6ᾶ- 
γ6, Αηἰπηαπὶ ΠαΠΊΖιι6 ἀσσορίδιϊ ἱπι6! ]δοιια! πη, οἵ 
ΓΑΠΟ ΠΑ] οῖη, ΡῈ 4ιαπὶ Ποῖ πὶ ΡΟ5515 ἀρηόβοοτγο, οἵ 
ΠΑ ΓΑΠῚ ΓΘΙΠῚ ΘΟΠΒΡΙ ΘΔ γι ηἶδ 1Π| 6] σηπία 
ΘΟ ΟΠΊρ ΑΓ : βαρ θη ἴ «{}} οἰ 55 1115. ἔριοΕ 15. ρος 
ἔγαι! ργώβίο οϑῖ. ΤΊΙ ὁπλῇ ο6 1: ἀπ᾿ πα πεΐτ πὶ σΘΏι5, 
4 Ρμδῦ οοηνοχὰ πηοπέϊιπὶ γ6] ργωγιρία σι ρίτπη 
ἅτ ορᾶοα 51 [γἀγιιπὶ ἔοι ππίυΣ : οἴη Φιοα γε] ἀΠ 15 
τορττατ, γ6} ρυτρ τ ιι5 ροπη 5 ἴῃ Δογὰ 5506  τγ, 
Οἴηπο, ᾿παιιαπι, σα ΠυἾ115 πη παϊ οβί, δογυ το οἵ 
51} ΘΟ ΠΟ ΠΙ τὰς ΠΡ γα 5. πππιηϊ Ποοηϊία σοπά τον 5 
ἱπά υ]5ῖτ, ΝΌΠΠΟ ἴπ, 56ηδιι {Π0Ὶ σαι! 1} } συρρο- 
τοηΐς, αἀϊγεγϑιϊαῖοβ ἀγίϊιπι τορογίϑιὶ 5 ΝΌππο ἴὰ 

ὈΓΡ65. ΘΟΠοΓο, ΟΠΙΠΟΙΠΖΊΙ6 ΘΑΓΙΠῚ ΓΙ Πα τιπι Ἰ511ΠῚ 
ῬΟΓΠΘΟΟΘβαγ πὶ ὙΙΥΘΠΓθι15. Ἰπγθη ϑιϊ ἢ ΝΌΠπο {0 Ὶ 
Ῥον ταϊϊοποπι {τ ἴῃ ἴθ δῖ τπᾶγο ρογγίαπι ἢ 
Τοιγα, Πυιπιῖπα ἐΟπίοβαιι6 {15 γ6} δῖ θι15 γ6] γό]- 
Ρ'ΆΠΒιι5. απ] απίυγ, ΝΌΠΠΟ δοι ᾿ἶς οἱ οα]ππὶ 
Ἰρδαπι ἴθ ΟΠηΠ65 5.6} Πἀγὶ} ΟΠΟΥῚ στ τπογία- 
Ἰπιχα. ΠΙΐ ἢ δἴΟΓἿΟ ΟἸΙΓΒ115 51105 Δἴ {16 ΟΥ̓ Π65 βουγαηῖ 
Ουἱά ογρὸ Δοίοἱβ δηΐπηο οἱ ἄθοββο {01 α! χα] 4 ρὰ-- 
ἴᾶ5, δῖ ποῖ {0Ὶ Θ{ατ5 ργο ποτα ρμα] οὶ οχοῦπα- 
ἴι5.,, οἵ 5ριιπηᾶπιϊ οΓ ἔγθπα τη πάθης ἀγροπίοα ἢ ϑυά 
501 ΠῚ ρτγοάποίτιν, νδἰοοὶ γὰρ  ἀοάιιο ογϑι ἀγάεη-- 

Ὁ 165 ἘΠῚ ἴσο φα]ογ 5 51 Π}}} ἀ Πιιπηϊηἷ5 ρογίδηβ. ΝΌΠ 

Ε 

μια] )65. ἅιιγθ05 οἵ ἀγβθηΐθος ἀἴβοοβ : βεὰ Πα] )ο5 ᾿ππα: 
ἀἰϊβοιπι ρου δϑῖπιο οἱ Ὁ] απ ἰσϑίπιο 5βρ]οπάοτγα γαάίδη- 

ἴοπι). ΝΌΠ δοθῆ 5. ΟΠ, ΠΘῸ ΤΟΪΆΓΕΠΙ Ἰαρϑῖθις 

γοθουῖσ : 564 πὰ 65 ροάυτα. τπογιπὶ γϑμἰοα πὶ ἰο- 

οὐπα παΐππι. (Λα οὐρῸ θοαῖοβς οθηβ65 605 4ϊ αἷι- 
τα πὶ Τα οπὶ ροϑϑι ἀθηΐ, ἃ] 6 η15 ἀὐιίθπι ροά!θιι5 ἴπ- 

ἀἰσεηὶ δὰ προοβδαγῖο5. ΘΟΠΙ πη αΐι5 9 ΝΟ τοοιθα5 
Θθαγποῖς ἐΠουὶβ : 50 δἀ]ασθηϊ ἔδοιηαϊ οοδρὶτο5 σἱ- 
τἰἀαπίος οἱ μουθιάϊ τποῦὶ, Πουιτη γαγίοίαϊο πη ο] τι5 

4υαπι {ποατ15 ΘΟ] ΟΊ ι5 Τ γε πηαιγί οἷ ῥἱοιϊ, ἴῃ ααῖ- 
Ῥ5 ἀὐ]οο5 οἱ δα! αγῸ5 ΒΟ Πι}}}1}5. ΟἸΙΓΑΥ ΠῚ ΤΠΟΓ-- 
δῖ θιι5. οἴαραπίιν, ΝΟ τὰ σοπίοσιπι ἀυγαΐα Ἰαπιο- 
ἁτῖα ; 564 σώϊαπὶ 16 σοπίορτὶ ἱπο ΠᾺ}}}}} Γ] σον 5ι6]-- 

γοοᾶ ΔΠΙΙΠ05 ἴπι05 Δ θα 4ιια ἴάτα {01 θοπὰ ᾿π41}]}- 791 Ἰασαπι ἀορίοίαπι, τος φαϊάσπι 4τιαηῖιπὶ ἃ οοπι- 

Θοηιῖα ἀἰγίπα οΟΠοοδ5ι1, οἱ αἀ οα ὨἰΠ Ομ Ϊ Π5 οὐρα 

Αυσ, 15. 90. 

ΠΙΙΠΟΠῚ Ἰνυτη Πἰἴα 15 αἰ ποῖ γἹΐαπι; ἀσοῖρο ὙΌΓῸ πια- 

ὁ Ῥγονυ, 13, 8. 
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Ἰονα. Ριορίογ ἴθ ' Πριιβ ἴῃ Βιοπα ηΐθιι5, ϑρ  γἰτιι5 βαποῖὶ 

ἀἰπιυ δυο, πιοῦιϊβ ΌΪΑΓ10., ΓΟΘΕΓΓΘΟΙΙΟΏΪ5. 5ρ65. 

Ρτγορίον ἰ6 ἀϊνίπα ργφοθρία Βοιαϊη]θι15 εἰ εἰαΐα, 415 

τὸ Ρογίβοιαπι ἀοοθαπὶ νἰϊαπι, δἰ 161 {ππιπὶ δ Τ)ειιπι 

Ῥοῖ πιπεαίογιπι ἰγαπηϊίοπι αἰ απι. ΤΊΡΙ ραπάμιῃ - 

τὰν τοσηᾶ ΘΙ οσιιπΊ, {Π0Ὶ σΟγοπα [π|51Π{|π ργαραγᾶπ- 
ἴὰγ : δὶ απηθὴ [Δ ΡΟΓ65 εἰ ΣΟ ΓΙΠῚΠΔ5 ΡΙῸ [5{1{|8 [Ὁ ΥΓ6 

πΟΠ τεσ 5. 
ἴ.. Ἐπ 51 αἰτεηἀδ5 εἰ ὶ, μοῦαπι Ρ] γα ἸΠυ θη 05 εἰ 

τηα]ονα, πΠ6ο 46 65 ΔΠΙΠη0 δ ΟΓΠΠΙ ΠΆΛΙ ΡγΏ5θη-- 
τἰαπι τοϊογαπτίαπι, ἀππὶ δ] ζυγὰ ργωσθριϊ ἢ} 15 

ΘΙ ΔἸ ΟΠ α 5.510} 16 γ]5. ϑ6 ἃ τς 114 4υϊάοπι ρᾶγίθ ἴα 

ἹΠΟΟΙΏΙΠΟΠ ΠῚ Ρ  ΡίοΘΓΙΡΟ. 81 φάη 16, [4 ο5ι, πιθη- 

ἴδῃ 8), ᾿γαοιη4ϊᾷ Θχάβρογαῖ, εἰ 5.1Π}}}}15 ἱΠΊΠ10-- 
ΓΔΠΓ5. Ὡρυ 4115 ἸπαΠΊθσοῖβ, οαπὶ τ ]άτι5 ἀθη-- 

τἰππη βίγίάογ, ϑϑπάγιπι ΡΠ] Γ, ἰγεῖπογ 1 ὈΙΟΓΊ πη, 
οαπῃ ἰοΐα5 ἀΘΏΪ 4116 ἴδε! πῸ5 πηοῖιι5 4515, 51 αἰτθη 485 

τἰθὶ, 14 οξῖ, δὶ γθοουθι]5 ργθοθρίϊ, ᾿Γδοιι ἴα πὶ 481- 
ἄοπι γϑ τ δψαιπι ᾿πΔοτη υπη οἱ ἔογοσοιη, Αἰ γ ηὶ 56ν-- 

ΤΠΟΠῚ5 ἰοἴππι σου θοῦ θι15, ΘΟ ἢ ΕἸ Π1Ο ΘΟΘΓΌΘΌΙ5 : [1π- 

ΒΔΠῚ ΨΘΙῸ ΡΓΟΙΪΠιΙ5. 40 ἰπβο θη ἴα τείγθμα Ὀ15, οἱ 
1.8 Π115 ΠΟΖΙΔ] πη 81 Ὁ] ἘΠ ΠΟπι ᾿γ [4 Π|15 Θχίοπ 65. 

81 φιαπᾶο γϑγο ΟΡβοθπ 85 ΘΟΠΟΙΡΙΒΟΘη 1:8 16 ΘΌ ΓΟ - 

515 ΔΠΪΠΙΔΠῚ 515 5 Θ5ΠΟΠΊθιι5. σνεχαηΐ, οἱ ργοΙρι 6 πὶ 
δᾶπῃ ἴῃ Ιαχιιπι {ΠΡ ἀἰπῖς ταρὶπηΐ, 51 αἴθ π 485 Ε0], οἱ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 8. ΒΑΒΙΒΙΙ ΜΙΆΘΝΙ, 

Α 5[ἀθγ 65, 5415 5: ΡΟΥΘ. 5 ΠΟ οηὶ {ΠΟ γῚ5. τ ϊαθ ἴα: 
γϑοίαπῃ {ΠΗ Ὶ ἐγδηνεπι ἀοπποηβίγαγθ, Ζαϊ ἴα ἀρ5π6 
ΘΓΡΌΓΟ ὉΠΠ0 πδιια 86 ᾿ρ58 (βὶὶ τεσπα ρεγάμποαϊ. Πο- 
ΠΙᾺ 5ἱ αἰϊοπάαβ 1101, ΠΟΠ ΓΟΖᾺΪΓΙ5 αξ 6Χχ ἘΠΊ  ΟΓϑα" 
ογθαϊυγα; ΘΟὨ ΟΠ Δ 0 ΠῸ ΠΟΠ ἸΤΟΓῈΠῚ 6115 ἀσ ποϑοᾶβ: 
564 1Π [6 πιδιῖρ5ο σοὶ ἴθ φαοάδπι ρᾶγνο ἃς ταϊπογὶ 
τη ἀορυεμοη4α5 ογοαΐογὶϑ ἴὰϊ βαρ! Θη απ. ἴποοὺ- 
ΡΟΓΘιΙΠῚ ΠΑΠΊΖΙ6 δὲ ἱποοπη ΓΟ ΠΘΠ5: 116 πὶ 1η16}}}5 15 
Τλειπ, ὁχ ἴρβα δηίτηᾶ 4185 ἴῃ ἴθ ἹππΠΟΓ 415. οσὶ : 
ιοπίαπι 4αϊάδπι ποάι6 ἴπὰ ππθη5 ρΓΙΠΟΙΡΑΠ ον ἴῃ 
Ἰοοο Αἰψιο σοπιϊποίαν, 564 ἰαπίππη δσ σΟΠΚΟΙ ΕΟ 

ΠοΓρΟΓΙ5 ἱπυοηϊτη ἴῃ ἰοοο. [ΠΥ ]51 116 πὶ 6556 ΠΘαπὶ 
οΓοά 65 ηἰ πηα ἴπ85 50} 51 πῖϊὰ ΟΠ οΠηρ]αἴα, {τα 6 

ἰρϑβᾶ χυϊάοπι ροϊοϑὶ οαγ πα! θι15 ΘΟμ}15 ἰηἑπεγὶ. ΝΘαι8 
ΘηΪπ ΘΟ δἱ αἰ π|5 ὐΐ Πα Πτ5. δϑῖ, σεὶ ἔογμηα οἱ 

ΔἸϊαια σογρογθῶ ἀοβογιριϊοπὶ5 Ἔχ ρει πηϊταν ; 564 εχ 

σψιρτθ 5 ἰαηταπι Ἰῃποίοβοϊξ, αἰ ψιιθ ἴθ Οραγδιοηϊ-- 
Βιι5. Ετ Ἰάθο πϑάιθ ἴῃ Π)60 τϑαῖγαβ ΘΟΙ γι πὶ ὙἹ- 
511Π|, 564 5014 τηδηΐθ ἂο [146 84 διὰπὶ σΟηγΘΓΒ.15, 1Π - 
το]! δοΐμα!επι ἄς 6ὺ 5θηϑιπη ἀἴχιιθ 1Π16} ΠἸσοπι απ 
ξοπβρίςθ. Αἀπηῖγαγο 4.076 ΟΡ οἿ5 βαρ  δῃτιαπι, {ιιο- 
ππ00 ΔΠΙπιξ {ιιὸ ὙἸΓΓ ΓΘ ΠῚ ΘΟΠΒΟΡΙΪΟ ΘΟΓΡΟΓΙΝ τπ0- 

Ο ἀυϊαιῖι5 εϑῖς 1[ἴὰ ὡΣ ῬῸΓ ΟΠμη65. 6}115 ρᾶνίο5. ἱπἔμσα 
ἀποογοίμν, εἰ φαάπι Ὀ]ΟΡΙ πη μΠῚ ἰηΐοΓ 56. ΤΠΘΙΠ ὈΓα 

αἰδίαπεῖα δὰ ἀπᾶπι σοΟμϑοπδηϊία πη ΘΟΠΟΟΓΑΙΑΠΊΖΙδ 

τοοογάουὶβ ΠῸ}115 ργίβοθριῖ, ᾿πγθηΐθ5. 4υἶα ῬΓΕΘΘΗ5 722 ΟΟΠΒΙΓΙΠΘΘΡΘΙ. ΤΠΐιΘΓΘ ΘΓΘῸ εἰ διίοηάθ αι: 511 ἰδία 
Ἰδίᾳ ἀυ]οοάο ΠΙΡΙ ἀἸηῖς δα ἤπαπὶ ἀπηαν βϑὶ Πλιπὶ γ6Γ- 
δἰ, οἵ ἴδῖθ φαΐ λϊπῸ σάΓΗΪ πΟδγ8 ἱποιθαϊ [πχι5, 

ΘΘΠΟΓΑΡΙΣ ΕΧ 56 ῬΟΓΥ ΒῚ 6 ΠῚ ΒΡ] ἸΟἸΟΓι ΠῚ ὙΟΓΠΊΘΠῚ 
Ῥογροίυα ἀ]τοπθ ΘΟΠοΙ μη 1ᾶ πὶ ΓΟ Ἰθηΐοπι. 564 οἱ 
οαἴον ἰδίθ ἀθβι ἀθγιϊ σαγηα 15 ἔγγόγζιιο ΠΠΡ᾽ 4115 ἴοπι- 
ῬουΔ 15, τοίογηοβ 56! θη η: 5 Π65. οἱ ὉἰΡΙοἴπ πὶ Ππη- 
ΠΙΔΓΠῚ ΡοΓροίπα ΡΓΟΠΊ σα 1 ἱποθηάϊα. Ἠΐ5 οοσὶ- 
ἰι]οΠ 15 πηθηΐα σοποορῖϊβ, ΠΡ ̓ 40 φυϊάθμι ροηϊτιι5 
εἴϊιισαία ἀἰξοοάει, δάιηιγαηάα γογὸ φυείαπι {65 
δὲ τγαπαι}} 15. ἃμὶπλαΣ τΘραγα ταν : γος 5ἱ ἴηνο- 
γεοιπάλγαη ῬΙΟΓΘΡ ΓΕΖ τὰ πα] 1π|5 ἃς δ ΓΘρΙΣα5 

ζατηι]!αγαπι μὲν δἀγθητιπι οἱ ρυϑθηια πη σγᾶν 5 0 

σογδοιι 455 ἀοπιϊηι σΟΠρΡΙμηαίι. «9 ἐἐθπδ Ἰρῖταν 

εἰὶ, οἵ Ἰπτ 6} ]Πς 6 Φα04 ἀΠὶπηα: ἰπ5 ρᾶτ5 Τα! ἄθηι τπ6- 
Ἰ1ου γα ΠΟ μα 15 δϑῖ : Ρᾶγ5. ΨΘΡῸ ᾿γγα! 0815 δὲ ραββιθὶ- 
115. Εν 1ΠῚ φαϊάθπν ρᾶΡῚΪ ππε] !Ἰογὶ παιαγα Π τθν ργασσίο 
ἐϑὶ ἱπιρείαγα: Βαϊο γογο ἰῃοδὶ ξαμηη]ανὶ οἱ θά γα 
ΓΑΛΙΟΏΪ. 4Γ ἐξοτιθ οτϑο {ἰδὶ, π6 ἴογιο ραϊίατὶς. νὶπ- 
οἴδπι οἱ ἀφ Πτῖαπὶ ἰρὰ 4] ἐργα!!ο Πα ΠΠ]λιι5. ρασϑι οηϊ τ 
Ῥὲὶ5 ΤΑΠΙΟΠΑΡΊ]6 πὴ τηθηΐθ πη, ΠΘάιι Ἰπἀ ! σθὰβ δάγου- 
5Π| ὙΊΓζα 6 ΠῚ ΓΑ ΙΟΠῚ5. ὙἹἰϊα ἸΠΞΟΪΟ5ΟΟΓΟ, Οἱ 511 ΠῚ ΠΊΔΤΗ 
τοβηὶ ἴῃ 5.8 γι τὰ αἰ] Οποπηαιι σοηγουίογο, 81 ορρὸ 
Βογιμπ 5πρα]α φιώηιιο 1 ΠΠσοη Ἔχ αι παϊίοπο οοη- 

" ἨΞΕΡ. 9. 4. 

σἰγιυ5 ἀηΐπηε 418. Δ δὰ ἰγαά τ ΘΟΓρΟΥῚ, ΠΊΘΠῚ- 
Ῥείβφια αἰ πάτα, φαῖνο Τα γϑυτη 518 41 ἃ σαγηα 
84 Δηϊπηδην γθα ἂς γοἀαηάαὶ αἴϊδοιιβ ; τε] φιοπιοάο 
Υἱΐαπι 4 6 Πὶ 5ιιβοῖρὶς σουρὰβ. 80 ἀπῖπιᾶ., τεορὶϊ 
ὙΕΓῸ ἀπ᾽ πᾶ (0065 ΠΠΟΘΓΟΓΈ5ΖΙ 46 οοτρογο. ΒΘ φαῖΓα 
41 5'ηΐ 6]}.}5 γοοθρίασυ!α τηθπιουῖς:, 4] ἐγ ά "10-- 
πῖ5. ΠΠοναγιπιια {ΠΠ 6βϑιτὶς φαοπιοο ποη ΟΡ] ογη- 
1 64 4125 ρσιππα ΑἸ ἀἸοἴπλι5, 8 ἀ τα πγθπεῖ5 πον ογιιπι 
ΔΙῸ ΤΠ ΘΏΓΙ54 16 ΓΘΟΘΏΪΠΙΠῚ : 564 πηϑιθὲ ἘΠῚ ΠΙ5Ο 154} 6 
αἰδοῖ ρ πα ἱποοηΐιιδα αἀἰϑεϊποῖῖο, ἡ ϑἰ ες ςο αὶ φαλθιι5- 

ἄτη ἰἀ]1}}}15 οογα 5 δὲ ΠΥ 15 τη θη τὶ ᾿ποῖβα : φασι ο 0 
Δηϊπηὰ οἰπὶ Δ οαγηῖβ ν τὰ αἰ τι οἱ ἀθο] παῖ, 
Ῥγοργῖς ψ γί: 5 ροράϊς ἀδοογεπι, εἴ {ιοπιοάο τιι"- 

βαπὶ ἀράοοογα ἀρ θοῖο ποι 165, δὲ σἰγίμ!!5 Τηβεϊξιι- 

το θι5. Ἔχρυγραῖα, δ ογοϑίο 5 ̓πηΠασΊΠΟπι 80 51- 
τα! Πἀἴ πο πὶ γοϊογπιαίατ. 

8. Αἰϊομάς 51 νἱάθιυγ, ροϑὲ μᾶῆς δηϊπη οΟΠ51- 

ἀογαϊίοποπι, 41 διϊα πὶ Γαῖ]0 ἸΏ 58 Παίαγε ΘΟΓΡΟΙ ΘΙ 
Ε βεπεκαῖ, οἱ δά πηῖγατο 4ιαπι ἀἸσΠτιπη Ρἃ ΙΟΠ ΑΒ} Δη]- 

της δἀπηϊγαπάτι5 οριΐεχ οοηβίγιχις ποβριίαπη. Ἀα- 
αἴμπιπη ἰῃίοι ΟΠΊΠ65 ΔΠΙΙΠΔΠἰ65. ἤπχὶξ 50}11ΠΔ ΟΟΓΡΙΙ5 
ἸνιπηδΠιιπ|, τ ὁχ ἴρ5ο ἰιαρῖτι γάθαβ οἱ σοσῃοϑβοαβ, 

4υϊα 5ι ρου ποσιῖπὶ Ε}1 οδὲ στ ]οδι πιο σοσηαίίο. 
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Οπιπία παπιχιιο αι νιροάϊα ργοπα οἱ νοηΐγὶ οθο- Δ ἴππιιο οἱ ἄτιπι ρον ἰηΠοχο5 ἀπίγαοιιι8 ἀπιοί τι", τὰ - 

αϊοηιία Ποῖα βιιπὶ : ποπαΐηὶ γογὸ ἱπταΐτι5 ογοοῖιϑ5 δα 

οὔἴαπι ἀαῖιδ5 ὁ5[, αὶ Ποη γὙθηίγο πὶ 5ρδοίοί, Θ΄ ι6 ἴῃ- 

ἔνα γϑηΐγοιη ρΟϑἰΕἰ5. ν {15 νάσοι, 564 οπηποῖι Πα θοαὶ ' 

ἱπηροίαπι νοὶ σοπαίιπι δ] 5.ΠρΟΥ Ο. 5. Ὑ]ὰΡ. ΘΙ Β11Π|. 
Ναπι ἰδοῖτοο οἰΐαπι σαρυ ἴῃ διιπιπιο, Οὐ  πλΐΠ6 ΤΟ ἶπι5 
Ἰνυπηαηα [Αγ ῖοα 5ἰτιιπι δῖ, οἱ ἴῃ ἴρ50 φιιοά ργαοὶα- 
Γἰτι5. οδὶ ἴῃ ΠΟΙΏΪ ΠΟ 56 5115 1511 ΘΟΓΡΟΓΟΙ ᾿Π5Ε 111 δυιηῖ; 
Ἰά δϑι, νἴδιιβ, διά τι5, σ βίι5 οἵ οἀογαῖιδ, 411 ΟἸΠΠ65 
υἱοίηὶ οἱ ρϑῆς 5100] οο θη ο5, γον Τθι15. τάτηθη αἱ-- 
ΤΟΠΙΪΐ Βρα 1115, ἴῃ Δ. ]]0 51115. 510 115 ᾿Πγ ΠΟ 6 πὴ Οἰ[0115-- 
416 ρυωρθάϊιηι γε] οἰ ϑίδίαπι, Οου] 1 αιίάοπι ΘΧοο]- 
5[ογΌ8, 5Ρ601}} ἃ 50 ΕΠ διιῃ! ΙΟοιιπι, τι ρᾶγγὰ διιροῦ- 
ΟἸΠἰονισαι ρυουαϊ θη ἴα σα ρου 41 ἰπ τθοίιπ ἰοπά6- 
γοῖαν ΟὈϊαΐι5, Οἱ ἘΠῚ γΟΓΒΟΥΊΙ ΠῚ ΟΠ 5Ιἀογαῖϊο [ΔΘ Ἰ ΠΟΥ 

εἷ5 οἱ πηράογδίϊου Πογοῖ. ΑἸγ 65 ὙΟ]Ὸ 4] ιιϑάἀπη ἰπα. 
4 ΠΡ ιι5. πη τοι ]]ι}5. ΔἀΔαρογ αν, ἸΟ.Ϊ 5. ΒΟΠΙΠΙῚ 
αἀἰδιϊποια πιο] αιΐοπο βυιβοὶρίτηι. Οριι5. οἰΐαπλ μος 
πλΐταΣ οἱ 1πα511π|α}0}}}5 δα ρ᾽ο πεῖς Ποἷ, τ γοσοι {αἷ- 
ἄοπι οχίνπδοοιιδ ΠᾺΠ]0 ψοϊαηίο βιιδοὶρίαηι, «ιυΐῃ 

» 

σἰ5 βοπογὰ γοδάαϊαν : ἰ 81} τάπηθη Αἰ ἃ ὀχ γίη56 - 
οἱι5 ἱποίἄουο ἰῃΠοχίοηιιπι ᾿ρ58 ΟΡ] οοίαου!α ραιἰαπίιν, 
«υοά ἱπιροάϊνο ροδδῖ: διά ίταπι, ἀπὶ γοΙῸ 5ὶ ΠΠπριια 
ἰῃτπου 5 παϊαχαπι, ἡποιηοο φα  οπὶ τη0}}}5 ὁδὶ, οἱ 

πιοίαι ρον Ὡς} 15, 1 αι ἃ ομηποπὶ ψοΥΪ τι 5111} {4π|8πι- 
Ποῖ γα 5 οἱ αἰ νου ϑὶ 5 τη οι θι5 ἀΡσάιιο 1115 τῖσο- 

τἷβ αἰ ποι] ται ἀοβουν αὶ ; 56 οἱ ἀρη! τ ΤΠῸΓῚ5 51- 

τ2}}} οἱ γοοὶδ οὐρᾶμπο τη] η βίου απὶ θυ θ6 5, απ 

Ἰϊηριιᾶ ᾿ρϑὶ γα] ἰϑδίμηα Θχ μ Ποῖ οἰγοιιαν !]αἰἸοἢ 5 

ΟἸδίαοι]α, δίπηα} οἱ οἶδ) 15 τα ΠἰδΕ ΓΟ πη ο] ΘΠ 10 Ρὸγ ἃ}105, 
Ρογ 4]105 ἱποίάοπάο. Εἰ [τὰ ροι Ἰνασο οππηΐα οορϊΑ-- 

τἰοῃθ πὶ ἔα πὶ γα ΠΟ ἢ 5,) ΘΟ ροἰοηΐον ἂ0 Ρἷ6 οομβιάθγα. 

ΤΠΠ|Ὸἃ φυοχας «ιιοα ἃ6}15 5ρΊτἰτα πὶ ρΌΪπιοπο τονοοᾶ-- 

Τη115., ΘΑ ΙΟΓΌΠῚ ΟΟΥ 6 5ΟΓΥΑΠΊΙ15 : αἰ ΡΘΕ ΟΠ 5 ΠΟΙ ὈΓᾶ 

ΡΟΙΡοπάς, 5 η σι Πῖ5 ρου γΘΠα5 πηοαῖιι5. ΠΧ Π5 ΟΠ η - 
Ῥι15 ᾿πν δδι σα .] πὰ Τ) οἱ 5 ΡΟ Ελι πὶ ΘΟ’ ΠΘΠ5, ἔπι 40- 
416 οὐπὶ ῬΙΌΡρ]ιοία δι ροη5. οἱ δ πη γάΠ5. ΘΧοΪάπηα : 
«1 ἀπιϊγαὐ]ὶς [αοία 65 ςοἰοπιῖα (μα δὰ πιθ. «{{- 

τοπ οὐϑο {ἰῖ, αὐ Ῥο5515 αἰϊοπάοτο 1)00. 

ΠΟΜΙΠΙΑ ΠΗ. 

7026 6ο φιιοά 5ογίρίιιηι 65 ἱπι Εναπροίϊο, " Οὐ )ιιάαπι ἀἰντεῖσ. ἔρια οειῖς α]ΠοΥ Ὸ5 ἃρῸν ΔΙΤΩ]Ι 1, οἷο, 

1. Τρ οχ ἐδὲ τοπίαιτοπιπι 5ρθοῖοβ. ΑἸ οπὶπι ἰγἰ- Ο ἀἰν εἴα5, Δ|148 ᾿παπὶ 501 ἸπΠ Δ το. ΡΥ ΔϑιλοΡαῖ, ἀυτη 

Ἰνυ]αῖὶο σου γοχαὶ πὰ πη απ, οἵ 5᾽ οι! Δυσιτη [ἢ οᾶ-- 

ΤαΪΠῸ ΡΟ Ραιοπιϊαπὶ ρυΌ θα αν ππιι84 546 οἴ ασπο- 
δἰ τιν τ ἀξ πον τπη οὐϊατε ἴρ58 ΥἾα ΡΓΌΒρΟΡ ἰΔ5 δά 
τοηϊαϊίοποπι οοά ἐς που  ἰθιι5. 51 π|}}15 Πα] 4110 6} 115-- 
ἄοιπάιο ἱσ πανία 658 ἴῃ ἁάγου 515 [11 Π}}}6 πὶ ἃ Πλϊ56- 
τ Β΄] {Πουΐ, οἵ ργοβροῦ 5 ἰΠ5ο ] πίστη οἰ ἴον]. Εἰ χοιη- 
Ρἴαπι 5ᾶπὸ αιιοά ποη ἀο]λοπλιι5. ηΐ πιο 46} 1οἱ ἴῃ δά- 
ψγογϑῖ5, Βα ΟΠΊι5. ππαση  Ποιπὶ «0, ᾿πο  ἡπαρὶ 1η {τῖ-- 

5111 0115 Ῥ ΟΠ τιι5 ΠοσοΘμ θη ; 4] οπηποπὶ 4 Π0}} υἱο- 
Ἰοπεΐαπιν γϑξ Του τθη 15. οὐ} 5414} ἀἀγο  511ΠῚ 56 ἴπΓ-- 
Ῥίποπι γοηϊοηίο πὰ, ἰπητπο } }}}} οουο οἱ ἱποοποιιδδᾶ 

πιοη 5 γἰνδοίϊια το διιβοορὶ! ; ἰαηῖο οἸατγίοι οχ ἰοηἃ -- 

τἰοηῖριιβ [ποῖι5, αυαπιο αἰ ΠΟ Ἰ]ΠἸονα οἱ ρου! οὐ] οβίογὰ 
οἷ 5πιπὶ ἀ ἰπἰχπῖοο ἱπίοηΐα σογιαπηΐηὰ. Ἰὺχ ο ρ]α γοΓῸ 
Θοσατῃ 4 ρον 5Θοιιη 405 ὙἹΐαΣ ξιιοσο55ι15 ρΙΌΒρΟΡ ἃ - 
τοϑζιιο τουίαητιν, πηι !α. αι ἀοπὶ ΠΑ] λοπηι5 οἱ Πα; 
ΠΟΠ ΠΙΪΠ5 ἴδ ΠΠ0 Ο[115 Τὶ ἄς Εὐναπρο! ο τοοϊ ατι5 
οδὶ ἀἰνιεῖ5, φαΐ 4115. ἁυ οπι ρ το πιο )αι γθοοη {5 

᾿ς. 12.110. 

θοηϊ σηϊα5 Π)οἱ ἀν] 1141 15. 6115 ΤΠ ΠῚ ΡΟ ΓΔη 8 Π| ΠΟῚ 
5ίατίπι 4} ἱπ {10 ποὺ σοπείπο, αἴ ρα Πα] τὸ σαρογαΐ, 
Ῥαπῖτ; αυΐῃ ᾿πηπ10. οἱ ΤΘοΟ 1145 αἰ ν 15 ΠΟΥ5 ἢἷ- 

ΔΠΠοτηΐμιι5 οἱ αἀνθη! 15. Ορ 5. οπλι]αϊ, δὶ [ουία 

οαμπα ἃἰ ̓ Ζυια πάο πἰπηϊοιαῖο Πρ58 βαι!ἴιπι ἃ(1 56 Π5.1ΠῚ 

οἱ ἱπ|6}}Πσοπεΐαπι Ἀιιπι Δ η 4115 Δ ποογοῖ, δη πημπι- 

41 65 γον αι πἀδηταπὶ διιαάογοι ΑΠ 1414 46 ἰπα]- 
ΘοΠαθι5 οορίίαγο, δα ν᾽ ἀθάπηι5 αι (6 60 5ογη0 

ἀἴοεῖς αἰνίπι5. Ποπιΐπῖς, ἰμαι, ομ μδείαιπ εἰν {ἰς 
{γιιοίιις τιϑογὸς αβογ' αἰ, δὲ εοσίαδαι ἀρτὰ 

ν» οπιθιϊρσιίπι, αἰἴσθης : Οἱ γαοίαπι 1)οείσιιαπι 
μογτεαά πιθά, εἰ πιαΐογα τοιθεϊβεανο. Τὶοὶ5 [ον- 
ἴαϑδο : Οὐ ἄσσον ΠΟΠΉΪἢΪ5 41 ΠῚ} Βοπὶ ορογαϊαν, 
516 αθουοβ αἰ{}}0 {υπιοῖα5 ἢ ΓῈ πη σὶς πηαρίδηιο οἱ 

Ραϊίοπεῖα ποδοθγοίυν, ἄττα δα Π πϑοοπιοι!! ΠΟ ΠΕ 5 

Ἰνοποίϊοἴα. διτα θϑη καἰ τατ5. οχίοπαῖι.  Ῥ μι: ὀπῖπι 

ΣΙΡΘΡ ἡ ιι5ῖος οἱ ἱπ)ι5ῖο5, οἱ σοἴδπι διε ογὶγὶ {α: 

οἷτ σρθιν νοπος οἱ πιαῖος. Ν᾽ οὐθπι 18}}5. 11 Μοὶ - 

"ΜΔ ΠΝ. 5. 45. 
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ΘΠ 5 ΤΠ) οἷ, 5᾽ουῦ ΡῸΡ ΠΙπλϊᾶπι ρ Δ ΙΘΠ ᾶ πὶ [οι] αἴθ. Δ ΡΙῸ 5011 4ἴπὸ Του! ἀλπιπὶ, 4 .}]} 015. ΦΌΡΟΙ ῬΙῸ 

ΘΟΠΥΟΓΒΙΟΠἾ5. οἱ ΘΠ] ΘΠ ἀΔΙ]ΟῊ 15 ΠῚ ΒΓ ΘΟ ΠΟΙ ἱπηροΓ- 
αἰτιν" στα τ15, 510 ΠηΔ] ΟΡ δὲ ΘΥΆΥ ΟΡ ΒΡ] οἷα οοὰ- 
οογγαϊ ἰπργαι15. ΠαΓΡῚ 15 ΘΓΡῸ 651 Π)ΟΠΆΪΠι15. ᾿ΠῚ ΓΟ 5 
Ἡ] 6.65. ἈΘῪΙ5. ΠΟΙ Π15 ἈΥΔΓΙ, 5016Π| Ὀ ΘΒ. δά ηιι-- 

Εν] 6 Π1Ὧ5 5οσοίθβ, τη} ΠΡ} 5610 ἔπι 65, τ ἃ 00 .- 
νο5 ἀν 115 ἀιιρογοῖ 1π ΟΠ ΠΙΠι15 τη ον ἴα [ΟΠ ροΓ 65. 
Ἰσίταν 48 ἃ Π60 ργαθοπία. δἰϊαπὶ 1  Δ[15, ἰδία 
Βηΐ, τοΡ ΡΣ [Θοι Πα Π145., ΦΟ Ὁ]5. ἰΌΠῚρΡΟΥ 165, ἔν ποἴ αι Πὶ 

Ἰω ἴα, θοιιμ 5. 5141, οἱ οὐπηΐα Φα 115 ἃΠηϊ ργῸ- 

γοπίιι5 [δοιιΠ 15 51 006 551} 15 ΔΙ Πρ] ΘΗ ΕΓ : {185 γΟΓῸ 
410 οπιῖηο ργοοράπιηϊ, 4ιια} 1, 4118550, 5[ηϊ ν  ἀθάπηι5. 

ΑΠΪΠΠΔΙ5. ΔΠΡΊΙΒΕ15,, δὲ ΡΓΙῚ Ριυ Δ Π5. Ομηπο ἥἰϊιοά 
ΑΒΘ ας Οὐ} 115 Δι πἀδη11 ἀ60556 50ΙΏΡῸΓ Πα] 
ΘΟΙΠριαΠ5, ἴππὶ «οἰ πιίο ἴῃ ΠυΠΠΔ Π11ΠῚ ῬΓΟΡΟΒ πὶ 
ΤΠ . 1] 1 Οὐ Ζιι8 ΠῈ οατι5 πῃ} ΠῚ} 1 τὰ Ἰἀοποᾶπι 41- 

725 (05. ΠΔ65. ΠΟΠΘῇΟΙ 15. αἰ ν 1Π15 αἰν65 πᾶ πὶ ἢ σΥΑΓῈ5 

ΘΧϑ 511 9 (ΟΠ ΠῚ 1115. ΠΟΙ] ΠΪ5. ΠᾶἰτιτἃΣ ΠΟῚ ΠΠΘΙΜΗΪζ. 
Αλζυνπι ποη ριυιϊαϊ 54} 16 ΠῈ ΟΧ 5.06 Π 15 5015. Πα] 
ἹΠΡΟΥ ΠῚ, τη ηἀα1] πηοπηον," ΠΝ δτίαπι τιοτι ΘΟ 5565 

ῥϑηθίασεγο ἱπιαϊ σϑπίϊ. ϑουρίσπι ποὴ ]ορὶϊ ποο το- 
φογά δι ρυοορίμπη 6556, τὶ δος εἰ πιϊδογϊοοτϊα 

πιοτι εἰοϑογ τι ἴθ, οἱ " (ὐπ[γίπθ θϑιγί τε ρμάπεπι 

{μεγγι Σ οἵ ιιεουμηπ6 6] ἃ ΡΙΌΡ ΙοΓ15, γ6] ἃ οαίο- 

εἰ ἀἄθοιου 5. ΦαΟΙ 16 ργαἀἸοδηία", ἀἴγο5. ΠθῸ γὶ- 

4οἱ, ποὸ διά 1, πὸ 116 }ΠΠ16 11, 564 ΠοῦΡοὰ α] οπὶ 

αἴγαῖι, οἱ τηὰ]ογὰ το ἸΠοαΐ, ὸ ΠΡ ΟΕ 1} 115 αν ἸονΊΡιις 
ΤΌΡΙοΙ, ΑὙΑΥῚ τάπποι αἰν ιἶβ. ΘΟ οἱ ᾿θΡΟΡρΟΒΙ[11Π} ΠΟῊ 

τ ρ]οἴιι", ϑθπροι ΘΗ ΠῚ 5{πά 1 Ομ] το γοίορα πὸ- 
γ6}115, Οἱ ἃ Ρ ΠΘΠ 15 ΡΓΑΡΒΘΏ 11 5110 ΌΓᾶΡο ῬΓΩΙΟυ ἰᾶ; 
εἰ ἀτιπὶ οἰ Πα 1}}15 5ΟΠΊΡ ΘΙ ΟΥ̓ ΘΒΟΘΏ ΓΙ] 115. 501 1105. οαρὶϊ 

ΨΙΠΟΘΙῸ ΠΙΠΠΟΙῸΒΝ ΠΟ Ἰου ΠΏ, αὐ ᾿ποχ γα 01} 65 ἰδίοβ 

ΟΡ [ ΠΟ Ὴἢ5 οχίτιι5 ἀθνο! αἴι5. οϑῖ, ταὶ πθο γϑίθυ 5 
οοἄογο!, Π6ὸ 5}Π᾿ογοὶ ΠΟΥ 6115. Ῥγορίοθα ΟΡΡῸ οᾶδδῶ 
4υϊάθιη 6115 οοσ αι ῖοΠ 05, 50] ΠΟἸ τ 40 γογῸ ᾿πα{1}15 

οἱ Ἰπᾶη]5. Οἱ, ἴπχα, βαοίαπι ἢ Οἰιῖ5 ποη ἴά] 6 Πὶ 
ΤῊ 56 οἴ11}" Ὁ 4115 ΠΟ ᾿Π[Ὁ] οἰ Τὰ το πὶ 6}115 40] 6 αι 9 Αἢ- 
διυιδίατι" οΧχ ἀπ ἀΔΠ11ἃ, ΘΟὨΒΓΓΙ ΠΡ {1 οἱ οοᾶτοία τ" 
ὁχ ορυ]οπιῖῖα. ΤΠ| ΠΧ ἴῃ ρυ σθη  ι15. ΠΟ ΠΪ5, [Η[6]1-- 

οἷον ἴῃ {πτυν 15. 101, αὐ Υἱ 465, ἄρον οἱ ποη ἴάπὶ το ]- 
ἴὰ5 ἸΔΡ ΊΟΥΟ5, 418 ΠῚ ΘΘΠῚΪ 115. αἰτι}}}1 ον ο 5. Του τὰ 
οἱ ΟΠ [πο ζαιι ΘΟ ΔΠῚ. 561 ΟἸΙΓΑΤΙΙΠ 1ΠΟ] Ο5 [18 ΠῚ 

ΒΘ ΠΝ ΠΥ; [ἴα αὐὐ ΟΡῚ5. ἃ0 ΤΠΟΡΟΓΙΠ115. 5{Ππη] ΐι5, 
ΘΘΘηΕΙθι15 δὲ Θβυν ΘΠ 10 115 51 1}}}05 ΡΟΣ ἴον αι ογιιοίατι5. 
Τλδη 4.6 οἱ θροηὶ νὸχ ἰδία οδί, (ἰώ Καοΐαπι ἢ απο 
ΟἸθιι5, πᾶς νοϑιῖτι5 ὃ ̓ υΔοπὶ σΟμιιου τιν οἱ ἄϊγοϑ. 

Ομ γποϊαπι 9 αὉϊ γοοομ απ ΠΙδά οπὶ οὐ οἰ αἰ 5 

ἃ Ἰσομἶοθ σάτα, 

ΕΡΡ'οΟΥ, ὅ. 27. εἴ 5, Ξξοουηάππι ΟΧΧ, 

σ, 

ὁροβίαίο του ποίαν. Ὑ 405. αἰν Ἰ[6Π ΠΟ ΟΡΙΠ}15. ο0- 
Ῥ 5 Ροβ56 1ἰανὶ, 561 τη ῃ 6} 6115 ΠΡ Βιπη 1} 80 50] - 

νἱς αἰ Παθητῖα, ἀπ πι}}}0 ᾿π! 6] } οιτι Πα πη α 1 115. δ- 

ΤΠ ἴπ15, 5 ΠΕΣ ΠῸῚ Ροἰοδὶ 14 51] ἀθαπάανο αιοῖ 
1115 ἀθοσῖ. ΝῸΠ δηΪπὶ ρΟΒ 0] 1Ο15. ΘΟΠΉΙΠΟΠῚ ΠΟ Ιθι15 

ΔΟσΟΙΏΙΟ αὶ ΔΙ ΘΙ] διιᾶπη, αἱ ἀἸδοαΐ ἃ} 60 ἀριὴ- 

ἀδηιῖα 5ι1α5 ΡΠ] ΟΠΘΠῚ οἰἴπὶ 41ΟἸ: ὃ {7 συϑείνα αϑιιπ- 

ἀκαπιία βαΐ, ἰὰ οοὶ ρυοίοιαι σα αἰΐοτηι ὕπιο- 
Ρίαηι. 

2. Ετ φυίάοπι τῖἱ νἱἀθίων [4115 Πιὲρ. ΡΆ5510 8Π1- 
ΠΣ 51Π|1}15 6556 ἢΐ5 411 ἰἀπίιπὶ σα]α ᾿π υ] σθηΐ, αἱ 
ἀἸδιιμηρὶ πηὰρσὶβ Πἰπηΐο οἶθ0 ΟΠ σα ηΐ, {τιᾶπη Ἀ]]1Ο 1 - 
ἀυ]ροια γϑ!!4ἴα5. δα γοοογάαγο, ὁ ΠΟΠΊΟ, 4115. ὁδὶ 

40] [ἀρ τι 651 ΠῚ το ρϑιμπ : 4115 515 1Π ΠΘΙΠΠΟΓΙΔΙΠ 
γτογοῦᾶ. ϑούνιιθ 65. Ποῖ, οἱ ἀἸβροηϑαίο 10] οοπ- 

Πηΐ558 ὁδὲ ἀμ ἶσα [Δοὰ 4115. ΠΘοο ἀἀΓ6 ΟΡ σῸ 4115 
δὲ σαὶ {01 1π] αηχὶϊ οὐ οίτιπι ἀἸδροπδᾶηα!] [απ] Ἰὰπὶ 

58π|, Οὐ] οὶ {ιιοά πλυ] 5. ρΡρἰαῖι5. 65 ὃ ΝΟ οδὲ 

ἈΓΙΖΙῈ 5πο. οατπιδὰ Φαρα {Π0Ὶ ἃ Ῥόπο οἱ 1ι5ῖο Π)6Ὸ 
οἰ οἰ απ ἀν τὰν ἸΔγο πα], οἱ 4}}15 ΠΟΟΟσβ [85 ἴπ|-- 

Ῥοπίτων ἱπά]σομάϊ. ΤΠ) 15 ροπϑαίουθπι ἴθ ᾿δῚ π| ΘΟηδου- 

γΟΓΙΠῚ {που τ πὶ ὁχ ἀοιπἰηἰ οἶδ. [ἀ α][Α.1}}115. 6556. 60- 

Βηοβοο : Π60 δε ϊπη65 404 ὁπηηἶα Ὑ ΘΗ] δὲ 46}10115 

{ι5. ἴον Ῥγοάιιοαῖ. Οὐ ἴῃ τη η θιι5 Πὰ 065. οοτησ 

Τηϊδϑ {Π0] ᾿πὰρ}5 4118} σΟΠοοδϑᾶ ΘΟΡΏΟ506. ΡῬΆΓΥῸ 
τοι ρογο ἈΠ ΙΦΙΙΔ ἢ ι1Π| 5106} 15. 1 ΡΙ5. : οἱ ἀἰλα11 
οἶδ γο]ρ ο5115 (4 ο]θοῖαν 5. Οἴχπι γοιῸ [μέ ρΑΡΙΙΟΙ 

απ γα ποβίνα 46} χορ ἢ, ΡΠ] ΟΠ 6 ΠῚ (ἰδ ρΟη58 110 - 
μΪ5. ποδίγα ογοοάτηι! ἃ Ποιμΐηο τοἀάϊανι. ΠΙς 

τα] ραι]σ ρον ἰπά τι! 56. Φυ δ 4 15 65, αὶ αἰ γι1-- 
Τὰ αἰβροηβαῖου. 65. ἴῃ ΠοΟ πλιπάο ς οἱ (6 ἴῃ 1110 

του ΎῚ }}} Τὶ [μα τοῖο {}]}ιη4}} ἀϑίαπίοπι, ρα α} ] τι Π 

4} 4 ναοδλη8, 51] ἰὩΠΊΟη ὙαραΓῈ ΡΟΐ65 ἃ αν ΠΠΠᾺΡΙΙΠῚ 

501ΠΠΟἸ τἀ ΠΏ} 115, ΤΠ ΘΟ τ ΟΠ ἸΠΙΘΙΤΟΡΑΤῚ οορο- 

Τδ ΘΟΠῚ ΠῚ 5585. {10} ΟΡ 65. οἵιπὶ ΦΆ ιι5. ᾿Π Ἰ ΘΏΕθιι5 
αἰνίδἰδιῖ : φαῖθιι5. Ποοοδϑι Γαΐ 6 ΠῚ} ρα ΙΘΠΕΠ0 115. σῦν ο- 
ἶδιϊ : 405. (6 Θαρ ΟΊ] 115, 48 γἱ πο ι}15, 46 ο] δά ο, 
ΡΓΟίι5 Ῥοοιηϊα ΠΡΟ δεῖ : 4.1])}0115. ΡῈ 1115. Ῥαΐοι, 

οἷ] νἰ ἄτα νἱν, οαϑ 15. ῬΓΟΥΒΙΟΏΙΡιι5. ΟΧϑ 5:1} Ῥο- 

οὐπΐα πηθὰ, {πιοῖτι5. πιο, 4] ἀρ τ οροι5, φαϊά 
ὉΠ 115 παρ γο ἢ Τοι δα Πα 51π6 ἀ}010 τοβροηάο- 
υὶ5 : Οπημηϊὰ δἰπι] χοροβὶία οἱ γθοοπά τα ο]αιδ 5 

γα} 551 Π}}5. οἱ 5], ΔΘ] 15. {{||1551Π}|15. ΠΟΙΏ ΠΙΠΏΪΤΪ : 

ἨΜΠΠ} φυϊάιιαπι {θυ ς Φαϊῃ ᾿πητηο0 οἱ δά οἰϑίο- 
αἸοπάα οὰ ὙἹρῚ ΠΠἸὰ5. Πιθὰ5. ΔΔαΙαΪ, οἰΓᾶ5. ΠΏΡΟΠΑΙ, 
50] ΠΠἸοἰτπἀ 65. τυ γι}. 0 σα} 0. ΘΟΠΒΙΠ]ΑΡΪΟ τ15115. 65 



ἩΟΜΙΠΓ,. ΙΝ πὴ τὐσχὶ : ΟΒΡΑΜ ὈΙΝΙΤΙΒ ἘΠΌΟΤΟΒ,, ΕΤΟ. 1027 

τοπιοιίρ5ο, ΤΟ] Πθογαη5. οηΐπὶ αἷς : μία βαοίαπι ὃ Δ {{| 15, οἴιπη πλα!ο ἔοποτο αἰ νῖπα: σναῖίς νοι θυιοίτιν 

Οὐπβοζιιοπϑ αἰ ]ιιο ογαΐ, ἀο τ] ΠΡ 5. ἀ6Π ΠΡογδηίοπι 
ἀἴσογο : Αρουΐαπι πουγοα πιδὰ, οἱ τΌρ! ον Θσυγ οπίο5 
ΔΠἰ πᾶσ Ῥαιιρογιπι, ραϊοίαοἶαπι {ια’ γοσομι τα 5ιπΐ, 

οἱ Ἰηνίταθο ἐπα ἰσοπίος ἂς γοϊοναρο αἰ ΠΤ οἴοσ. ἔπη τὰ θοὸν 
Βοαϊατη ΨΦΌ56ρ}}, οἱ δι πιδη ται 5 γοος ργΟΟατηα ο, 

: δὲ ψιεῖς ἱπάϊσοι ραπίνιις, σεπίαϊ αὐ πιθ, αἱ στὰ- 

τἴαπὶ αιιαπὶ Τλομαΐπιι5 ἱπ τ] σοπιϊοῦῖ ΠΠ ον! ταις 1αῦ- 
Εἶτα αϑί, σΟΠΉΠΉ Ποῖ οὐππὶ ΟΠ θ115 [οίαπι : γος 

ΟΧ ΘΟΠΙΠΠΠ θ.15 ΟΥΒῸ [ὈΠΕΠΡι15 παυτγίαὶ ἀπυβαυ 5416 
«υοά 5υΠεἶτ. 56 τὰι 111] τὰ] 6. πῸπ βο τπι ργοΐο-- 
«ιιοτῖδ, Ὑ γι πὶ ΠῸ οορ 5 αυ]οπ : 4 ἱπηπιὸ ΠῸ- 
παΐηθιι5. φυϊάοπι ἀϊνίπα ἰηνίάο5. Βοποῆοία, {ἰᾶπὶ 
ὙΟΙῸ ᾿ἰρβίτι5. ἀπ ΠΑ ΠῚ ΤΑ} 5 ΘΟΠ51}115 ΟΓΙΟἰα5 οἱ 
[Πρ 5, δὲ οορἑτα5 ἀθυπαάαπιϊαπι Ποῖ Βυτηαπᾶπι ἴα-- 
ὁοΓῸ Ροπυγίαπι. ᾿ΑἀΔογαηΐ εἰϊατι αυΐ ἀπ πιαπὶ γοροίο-- 
τοηΐ, 4υΐ Ρ βπιι5. Π}115 στ γονοοάγοηΐ : οἱ {Π|6 
δἄμιο δά αδηΐπιαιη (6 ὁρυ]θητῖα Ἰοιοραΐαν, οἱ Ἰὰς 
ποοίο αὐοιοπάα: ἃ 56 δηϊπιο ἀἴσοραὶ : " Ζπίμτα, 
μανὸς δον πιιῖία ἱπι ἀπιτιος πεῖίος : πιαπάϊιοα 

δἰ δῖε, εἰ ϑριεῖαγθ. ϑεὰ νἱάθ ἀἰβροπβαιὶοηοπι [ι5ιὶ 

7υἀ]οῖῖ οἷ. Γπάπ!ροῖ οἱ ρυοάονο 86 Ῥγοίογγ 6 οἰπηΐα 
ΠΟΠΒ Πα δια, ΡῈ] σα γο 5Θ πίῃ 18 πὶ δια, αἱ οἱ ἰρ56 
αἰβηαπι ἰαΠ1 πιοηΐα ἂς γοΐο σοπαοιηπαιίοη 5 5θηΐοη-- 
τἴαπι ἴογαι. Ουοα ὑπ 4ιο ργορίονθα βου ρἔιπ) οϑῖ, 
ποπ ἰαπίιπι αὐ υϊὰ 1116 ῬΆ55115 511 ΠΟΘΟΘΓΟΠΊΙ : 
504] Φυπιο 40. ποὸ5 οἰωισογε ἀθθθαμηι5. ΠῸ 5 τη ΠΠΠ0ν 
ΠΟ ἀΟΠΙΠΟΙη1. 

ὅ. Θυοά 5ἱ αΠΠ οἶς ἘΠῚ ραϊας, ὁ μόπιο, πιαρσοῖς- 
[οοηείατα αἰνῖπα: [ΔνσΊ ΟΠ 15. Ἰπη!ταν!, ᾿πηϊ το ἰου- 

γᾶπι. 8:1 [ον αΓῸ 5. 511Π| ΟΟΌΪΟ5 ΠῸῚ ΡΟΙ65, 54] 101 οᾶ 
πῶ ἀδογϑιιπὶ δπΐ οἵ ἴπ Ροά θι5. ἱπίπογο, Αἰ ἴον 
οἰΐαπι τὰ {τιιοῖα τη δῖος ἴοιτα : ΠΟΙΪ 6556 ἀοίουϊον 
ἸηδοΠ5. ΒΠΠ1 οἰοπιοπίο, ΠΠ|ὰ Θΐπὶ ἔγιιοιιι5. 405. αἰογὶ 
ΠΟῚ 515 5]}}5 γἱπά ᾽σαι, 56 τὰ}5 τηϊηἰδίγαι οὔ5ο-- 

«Ὁ115 τ τὰ ψοτῸ [τπνοῖα5. ΠΠΠΠπ5. 5015 ἰην δά 5, οἱ {0 ὶ 
5011 σοποϊιάϊς. Οἰιοά 5ἱ τὸ ἴπ ἰδηΐαπη αὐ ά αι 
ποτ θι}5 αἀβιυτπρὶῖ, αἱ ἐπα γο}15 ΓἀσονῸ ομηπία : ἃο- 
αἶρε οἱ αὐ μοο 54] εἴαγο γοπηοάίιτη. θοποί οἴτπι [ατ- 
σἰσητῖβ ρυ μοὶ τη }5 ρογπη ποῖ 41Π8Π| 51:50] Ρ] ΘΠ]; 
ΠΑΠῚ Πιϊου σον ἴα αυϊάομι δα ᾿πα ! σοπίοπι ρουνθηϊὶ, 
σγαῖία ὑογῸ ΠλΝ 1} 0} σα α πιο 5. ροιτπάποὶ ἐγὶ- 
Ἰναιοηιῖ. Ἐϑυγίοηι ἀπε ράποπι, 1116 φυϊάοπι ρᾶ- 
δἴπ5 οδὶ οἱ γοίδοϊιις : 5βοὶ δά ἴθ ὑϑάτ φυοὰ ἀράϊδιὶ 
οὐνπὶ {γα ΟΕ ἢ]ν0}5. οἵ πσυγῖ5. Οὐοα 5ὶ 14 αἰΠῚο1}6 ρυϊᾶ5, 
οοηϑίἀογα {τππιοπ πὶ Τα 5θπιϊ παῖ ἴῃ ἰογγα, δὶ 
ΠΟῚῚ δὰ 5ομα Πα ΠιΪ5. ΡΟ 15 4τιαπι δὶ 51150 Πρ 6 ΠΕ 15. {πὶ-- 
οὐππὰ σοῦ τς. Τὰ οἰἴαπι οἰδιι5 ἀτιπὰ {Π]υΐταν Ἰη σοη- 

"(οη. 47. 

31 υς. 15. 19. 
ΤΟΜ 11. 

ἵπ ροβίογιτῃ. 81: οὐρὸ {ΠῚ {{π|5 ἀρτίου ειγα Βα] ι5 
Ἰηἰἴππι (οἰ οι ϊατη βατοπιπι. ἦ ϑεπιίπαίε Θηΐπι, 1π- 

{τ σον ὶς αὐ {ισεεΐαπι, (υϊά ογπὸ αἰ οἰαν]5 ἢ 
«υϊά τοπποι ρϑιιαὶ ὁχογιιοῖαδ, [10 οἱ ᾿α ον ] 5. σ0η - 

ουάοησ μυμάπ νἱϊα δι 5141 ἢ ϑουιρίμπι ποθὴ [6- 
ἰδ: 4 γ716διι 5. πιοπιϑτι ϑοπιεπι δΉ ΡΥ εἰἰνἑ ας πε - 
(ας ἢ ϑὶ Ἔγϑο οἱ τι β]ουίαιι ὁχ ἀἰν 15 αυτογῖ5, οο- 
βποσδες «υΐα πιο τ5 ὁδὲ τ}}}6 {ΠἸΟγ πὶ 4πι05 ΡῸΓ 
πη δου σου ἴατη ἢΠ105 δου δου 5 ῬαΙγοπι γοσαγὶ 
{πᾶπὶ τ }} 6 δυγθογιπι ἀοτηϊπιιπὶ ἀἰοϊ. Ἐαοι]ταῖο5 
πᾶπη ας τοὶ ἱπααθηίιν μἴο, οἰϊαπηδὶ πο] πλι5 : ΡΟπο-- 
ΓᾺΠῚ ΨΟΙῸ ΟρΟΓιΙπὶ ΟΠ οἰ ΟηΪα ΠΟ] δου μογρὶς αὐ 
Τθοσαΐπαηι. Εἰ σοηδίάογα Φυδηία {01 πο ογὶϊ σἱο- 
εἶα, απ [6 ὉΠ Πἶ5 ΡΟρ 115 40 ΟΧ ῬΓΟΙΩ ΑΓ ῚΪ5 {5 
Ρᾶϑίυ5 οδὲ οἱ σγοΐδοϊιιβ, ῥγὸ {γ] 0 ΠΑ}} πηασηὶ ΠΠΠΠπ5 οἱ 
Ἰυδ ιβδιμαὶ { οἷς οαΐογγα σοῃδιραηίο οἰγουμη αὶ, 
οἵ ΡΑϑΙΟΓΘ ΠῚ [6 50|ΠῚ 0 1υΪΌΓΟπὶ  τπ| οἱ τηϊδοτὶ- 
σον οιη ῬΑἰΓο ΠῚ Ομηπὶ σΡα ΓΟ ϊη ὙΌ66 [ο5 α Πα, 
Οὐιοά 5ἱ πηαρὶϑίγαϊι5 1ῃ {Π|0Δ 1115, Τα πη}5 οἱ ι ]οις, 
οἱ σἰαάίατογηθιι5, ἀΠ Πσφαο Πα πἰδιπο] σοπογίθιι5 μο- 

ΤΏ ΠῚ1ΠῚ.,. ΤΟ τι πὶ ῬΑ ΡἸ ΠΠΟὨ ΠΏ διιῖη ἰΑΓρ τ ἃς Ρτο- 
Ο ἀἰρῖτ, αν απΐτ5 ποτα ἔανόγοιι γυ]ρὶ δοαυῖγαί, π 8} 

5101 α] τοῦ 5. ργοξαϊαγιιπα, τὰ ἀθ 5. οἱ οὐποίαν!5 

ΠῊΠΠΠ Ο115 6556 ἴῃ Πα ϑοοιηοαὶ ἰΔγ Ὶ ΠΟ θι15, ᾿ῃ 4η- 
Ρὲ5 [πάοχ τοϑίάθὲ Τοτηΐπιιβ, [αγθπίϊατη εἰ δροΪά- 
πηδητἼπν ὙΠ] σι5. οσὲ ΔΠΡῸ]1, Ὁ ΟἸΠΠΟ5. 4] ἃ 58:- 
οἴμ]ο ἔπογαπε βαποῖϊ, Ἰαυἀαίοτοβ οἱ ργαϊοαΐοτος {πὶ 
διιηῖ, ὉΠ] ]ατ5 οἱ ἔα ΠῸΠ 5πητι οἰμπῃ αἴ οὐσδαΐ, 
561 οἰπὶ 5θΟ}}}5. ΡοΥπια ποῖ, ὉΒῚ σοιΌπα {{Π0Ὶ πὸπ 
αὐτὶ, 564 Ππι5{{π|π ἀα ταν : 1 ποπς ΠΟΠΟΓΟΠῚ τ ηἶ1|5 
015, 56 οαϊογιπι γοσπα τηουοθογὶ5 ἢ Ετ μα οἷπ- 
πἶα ΟΠ Πα Γι τιγ' ΡΥ Π. θυ σου ἴὰ5 Ραμ ρογιιπ, 45 - 

Ὁ Ῥοηϑαϊίοποθ ἱπα ] σθητ πη, ἴῃ Ζαΐθιι5. Οὐδ᾽ φογγιι1-- 

ΜΙ] 15 ργοεῖο, Ἰποουτ ΡΠ οῖα τορσηὶ ορϊοτιιπι β]ογίδιη 
τοῖο Πα ΠΊΖΙΙΟ ἹΠΟΓΟΔΓῚΒ, 

ἀ. γοηὶ ογσο, 5ἱ ν᾽ ἀοειν, 51 Ποσιπι {1185 ΑἸ οἾ πλῖ5 
ἀριᾷ τὸ Πάθος γοιὰ οϑί, αἰν 15 ποδίγαβ σοπδιιο εἰ 

τ Π του" αἰσροπάπηι5, ΡΥ ρΤΌΠηι5. πονὰ οἵ ργθοϊα- 

τἰσϑίπηα ππιπογα. Επάαπιι5 ρυίπιαπὶ οαῃἀ ἄδην ἴῃ γο- 
ϑἴϊια οἱ ἱπά υμποπεῖα πιιἀογὰπι : Βοοι ηἀ4Πὶ γΟΓῸ ΠῸῃ 

τηΐπιῖ πο ]οπ, [οϑδαβ οἱ Ῥογοιιηΐο5. ἴἌΠΠ6. ἈΠΙ Πα 5 

ΓΟρΑΓΟΠΊι5. ΟἸ του ΤΠ Θά 115 ὈΓΌΘΙη δὲ ΓΟΙῸ ΓΑΠΊι5 605 
αυΐ ποὸ δα πηϊδογ ον ϊαπι αυΐάοπι ροβοοηδπι μου 

Ε ἀοθΠΠταΐοπι νϑηϊν Ῥοϊπουτἢϊ, ῬΓαΡ5ΌΠΊι15. 5.ΠΉ ΠῚ, 

4υσοιπιαο 5ιιπὶ ποροδδαγία ἰαγρίαπιιγ. Νφο ἴο ρὲ 

βοαὶ νἰδίϊατο τ ρτιιπι, ΓΟ Τα ΟΡ οἰ πίοι πι. ΜΙ οπιοηῖο 

«ιοηΐαπι οἱ πο5 οὐπὶ ἀσοιιπι θΟΓΌΠΝ5 ἴῃ στα θαΐο πο- 

ρ 

30 ἐος 410, 13, 

ΑῬγου. 33. 41. 

- 



5.0, ΟἿ} Ο55ΟΠ1Π5. (0005, οἱ ΠΟ ῬΟΒ5ΒΠΉ15. 1ρ5] 

ΡΥ Π08 ἵγθ ὦ Ποῖπι, Ποῖ ἴρ56 νΟΠ1} ἀκ} π05. ΝΊ σι 
οαΐπι ΕΠ ΠΏ δυπιπι 1Π 51π}{Πππ|  ΠῸΠ σα ]5 ροσοατ!, 
{1 ποθ 15. ἔλα ΠΠ οἰ θυιπι βοίρβιπι. Πρ56. δδΐ ΘΠ ]ΠῚ 

Ῥαη5. ὙΠτα αι 46 ο810 ἀοϑοθηά!ϊε, οἱ ἀαἱ νἱΐαια μπῖὸ 
τι η40. Ετ ιο ογο, αιιϑο, 4αὰ πη} οη 118 ρᾶ ΠΟΙ 
6 οα]0 ἀδορίοπίο5, ΠῸ5 ράποπι (6 [ον Γὰ ΠΟῚ (ἈΠΠ115 

{ναι 15 ἢ Ουοά 5ἱ αάθιιο. ΠΟΡῚ5. δα ΠΟΙ οορία γ0α- 

ΤῊ ΠΠΟῺΪ], οαπηι5 οὐδ πὶ {|| πὶ ΠΟΥ ἰ551 Π]ᾶ πὶ, 50 ΠΟῊ 

ταϊπτι5. [Ἀν ου α Ὀ]] πὰ ΘΠ ΠΟΠΟΩῚ : Θάτηιι5 δ σατο 05, 

γι Ἅ]ητι5. ψ ποίοβ, ᾿τι πη 15. ΤΉ ]50 1115 οἱ ἀΠΘΌΡΙ 5 
ΘΟΠΟΙραπλι5. [ἢ 1115 ΘῃΪ ΠῚ ΟἸΠΠ 115. 0} ΟΠ διι5 

ΘΟΕ, 4] οὐμπι 511 ἸΠΟΟΙΏρΓΟΠΟΠ510115. βοοιιη Ἢ τιτη 
(οἰ τἀ 115 πατιρ άπ, ᾿Πγ οη οί αι Τὰ μος 05 ἴθ ΡΟ ΟροΙὰ 

ἘΠ} [56 .] ΘΟ. 1 : 056. οπῖπὶ αἰχὶϊ, ᾿ Ομΐα ὁ5ιὶνὶ οὲ 

ἐἰοαϊοιὶ πὶ πιαι μον : οἰεἰνὶ, οἱ ἀφα ει πὶ ιὶ 

ὑϊϑονθ: τις {πἰ, δὲ ὐδο δὶ Πλ6 : (ΘΓ {μὶ, οὲ 
ἔτι σαΓΟΟ16, οἱ συοηϊδιὶ αὐ πϊθ. Ὑ Ίά65. αλ] τα πηι - 

ΒΟΡὰ ΡΙΟραγ ας ον. π10 «ἐν ηῖι5 Ὁ ΠῚ Πι ἰδ Ὁ] ΟΠ 05. ἀσοὶ- 

Ῥἴπη!, οἱ ο]δάϊαίονοβ, δὲ βογ! οπηπο Ζιοά ρου ἀ 115 
ἀἄλιαχ : ᾿ἶσ [ἢ 5115 ΘΙ ΘΠ Π]ι15. οἱ 5 {6 η 1105, πὰὶι-- 

αἴ5, ὥρνῖβ οἱ νἰποι 5, ΟἸ νυ Ἰδίτι5. 50. 550] ΡΓΌΠΙΟ- 
τὰν, Οὐ ἀρ15, 0 ἀἶνοβ 9 φυϊά οορ τα5 9 αι] ἀ6}}- 
ορα5  ΟἸἸδῖο οδινιοπίθ τὰ Πουγοα πα οἰαια 5 
ΠΏ Π10 Π60 οἸαιι 15, 504 τηϊηονὰ (δι γιι15, οἱ τπὰ]οι ἃ 

ΘΔ ΠΠοὰ5 ἢ ΟἸυἾδίο Ἰπά ρθη γοδεϊτι, τὰ γοδίοδ ἃ 

{1015 ΘΟΠΒα πη ηταν ἢ ΟΠ ἰδίο οροηΐο, ἁυ απ αι 15, 

Δαν} ἀο5᾽ ἀογὰ5,. ΔΙ ΠῚ ΤΟΟΟΠ 5, ΟΠ Πα ΔΙῚ 
Ὑἱἄοβ., ἀυχιπὶ {01 οἱ νἱβ ]αητὶ σορι αι] οσὶ, οἱ 
δομιηΐα, ἀἰουπίοη ̓ ς 5᾽οαι οηΐι 1ἰ αὶ ρον Ἰηδὰ- 

ἩΪΔ ΠῚ ΠΠΘηΐ6 ἐΡΔΏΒ] ΑΓ δι1πΐ, ΠῚ [8Π1 ΓῸ5 1ρ5855 50( 
Ῥάββι ἢ 5. διιὰ Ὀ] απ  ἀβῖαδ ὙἹάοὴΐ τ ἴὰ οἰϊα πη ΠΊΘΠ5 
ΑΥΑΓῚ 501Π0} ὙἹΠΟΙ 15. ΟΡ Πα 115. ἀϑιγ οἵα, ΒΟΠΊρον 
1111}... ΞΟΙΉ ΠΟΙ ΔΙ ΘΟΠΓΙΠῚ νιάοι, δΟΠΊΙΡΟΙ το ιι5 

σομηριαι τ Θσα Ππ15. ἈΠ ΜΉ ΤΠ οἴ τι" 4ι ΠῚ 50] 6πὶ νυ ἰ- 
(101, ᾿ρϑὰ οἤτι5. ΟΥ̓ ἍΠῸ οἱ δ} 0] 1οαιῖο δὰ Πλοιιπι ἀπ 1 

ΦαΟΡΙ Σ ΟἹ Ὑ ] Ποῖ ἀἴαψιιο ΟΡίαγ ΟΣ 1 Οπηηα Οἱ 1ῃ ἃιι-- 
ΨΊΠῚ ΘΟ Οὐ ἐοΡ ΠΤ, Τ)οΠΊ ιιο αιιοι ροίοδὶ, [ὙὩ] 16 }}- 

ἴμμλ ἴῃς ἀπ ΠῚ γΟΡΙΟΓο σΟηδίι, ὙἹΠ ΠῚ ἰἢ ΔΙΊ 

πχεἴαϊ, Ἰληὰ οἱ ἁυισιιη} οἰ ΠΟΙ τι. Ο πη Ὲ 15 [υιιοῖιιδ 6115, 

ΟἸΠΠΟ ΠΟΘΟΙ ΠῚ, ΟἸΠῸ αι πον οἴτιν, ἴῃ υ γα γοι- 
αἰλαν το Ἰῃτο ἁται. Οἱ} τιδιιιῶο ἃΥ 16 ΠΟΤῈ 55 πὰ ΟΧ 
ἦρ50. ἃ:Π1Ὸ ἀπ Γιμ Παβοϊτιυ, ϑ0α αι] ἀρ 5 9 Νοὸ 5ὰ- 

«ἰοῖα5. ππιαιιαπι, Π60. Πη 5. οὐἿτ ΟΡ 1411. Νά πὶ ἰη- 

Του τη. ῬΟυ 5. 5] πἰμα τα. ἀοα ἰἰς. ἱπά τι} 5 Θμλὶις 
(ἀοσ! ἀοναῖοβ οἰ θῸ5 ἃΥἹ Ππ15. δι μηονῸ, τὰ Πἰ πηϊοῖαο ἰρϑᾷ 

ϑδαῖίαι Πουτοβοδηΐ, οἱ ἀν ου αι! 56 ἀο ΤΌΠΙΦυΟ 41} }ιι- 

Ταβοοιη 1 οὐμρὶ ἀἸταῖο. Αὐγαν! τα ἰάπχοῃ ἢ 81} ἰαΐο 

εἸΜαῖ). 55. 55. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙΕ ΜΛΟΝΙ. 

Δ ραῖπαν, 56 ἀυδηῖο Ρ]115. Ἰπνοπουιῖ, ἰάπῖο ΔΠΊΡ] 15 
αν. 504 φυϊἃ ἀἴοῖς δουίρηαιγα ἀἸνῖπα ὃ" δὶνι- 
εἰ οἱ αὐήιαπι, τιοῖϊ{6 σον ἀρρόπόγθ. Τα -γοτο 

Παοπίοθ. αν 1α5. ΟΡ δίγα 5. οἱ ΘΟΠΟ 15, αὐ Ἰηίγα 

ἴδοιι5 ἴπι05 δία ΠΆΠΓ05 ΘΕ ἸΔ πὶ ἰγ ΡΟ Π65. ΟρΟΡΘηΙαν,, 
πᾶ ἀοηΐαιιο ο5ὲ φαοά πιιηο οἰϊαπα ᾿ιογοα τὰ τα]- 
ῬηΣ οἱ εἰδ]οἰτ πη, ράΓοΓΠΙ5. ΠῸΠ οοπίθηΐα ΟἸδιιϑί δ, 

οἱ ἁνἱῖοθ. [ΡΠ] Π08. οχοριίοηίο5. ϑ66. 4] ἀἰοῖ5 9 
αγογα τερεἰϊξοανο. Διὶ μου σα 5 Ἰποου πὶ 65. 
Οε5 Π|0Ὶ1 γοα ἀΠΠ σα πα] ἰοπῖριι5 Ἰμἀ]! σοι ἢ Υ Θ]οοίιι5 

οὨΐπι τὰ (6 1σο 15 Φυδ πη 114 οὐ ροπίαν, Ὑ ογιπὶ 1116 
Β ἀϊνο5. Βα θοαϊ νὰπαρ οἵ πη] σηδ ΟΡ ΠΟ ἢ 5 ἢ ποπὶ 

Αἰρπαιπι οἱ ἰου ἢ Πι11} ΘΟΠρο θη ΠῚ. 
δ. Ὑο5 διιΐομ), Πα Ρ65, δὶ ΤῊ} 1 ιιβοι [α115, γ656- 

γαΐο δά Ττπ|5 ῬΡῸ ΠῚ ΡΠ ΑΡΊΟ ΓΙ ΠῚ ν ΘΙ ΓΟΙῚΙ ΠῚ, οἱ Ἰὰγο οι 

Αἴν 15. νοβιν 5 ἀἴαιια αὐ Πιιοπιῖου οχὶτα5 Ῥγοοτ γον, 
4ααπι ἀνά αι ἔιοναΐ 4 Όο511π|5. ἸΠΘΤΌΒΒΙ15 : ἰΔ ΠῚ ΙΔ ΠῚ 
Αἰ Θ ἢ 1551 Πγῖ15. Πιιγ ιι5. δ βορθίοϑ ΤΙραηα5. πλλ {15 

ἀογΙγ αι] Π 115. τρα μα τ ῬΟΙ ΟἸΠΠΟΠῚ ἰοῦ Γα1η Πιϊβουὶ- 
οογ ἴα γοϑίγα ἃἰΠιοητ1α. Αἰὰδ ΠΟβοΙ 5. Φαϊὰ. οἱ γ}11- 
τοογιη ἢ 411, 5] ἔρο Θητπι5 Πα ην ται, οἱ Βα Πα υῖοσ 

οἰποῖτυι" οἱ ἀριιημἀαπίΐοῦ : αι 5ἱ οἵἴοσα γομηδῃβο- 
Ο σἰλ οὐ ἱπηπηο }}}} 155. ̓ π {Π]Π1ον οἱ σουεαρίϊον ἤδὲ ἢ Τὰ 

οἱ Ραοιηΐα 5] φοδβοὶ οἱ Ἰασθαΐῖ, 1ΠῸ}}}15. γ᾿ ς δὶ τροὸ- 
γοαϊαν οἱ ΟΡΘΡΟαΙ,, ΘΟΤΏΠΙΙΙΠΟΠῚ ΟΠΙΏ 115 οἱ α}}}Π|ὰ- 

ἴοπη ΡΙΟ[ουὶ οἱ Γριιοίππη, ΝΘ 6. ΟΡΘῸ τ] 005 Ῥ ΘΟ ὨΪΩ 

ἀπο ἔριιο ι5, Ογα 0005 αἴθ ΡΔιιρογιΠ., Ἰ ο  Ο55]0- 
ΠΟΙΏΖΊΙ6 ΒΔ ΠΟΙΟΓΙΠΙ, 4] Ρ1Ὸ ἴθ ΟΥ̓ΠΟΙΟΥ ΠῚ που πὶ 
ΠΙΘΙΏΟ 5, ἀρι Ππδίυια. Πα] σο πὶ Π)οιιηὶ αἸρ ἢ Ϊ5 ο06-- 
ΓᾺΠῚ ἰυογιιπὶ Δ]ΠΘρ αἰ ]ΟὨ ]γ115. ροϑίμ! θη. (Οὐ νθαπι5 

τον ΟΧΟΠΊθ] τη Αγ 1115. Ἰδέϊπι5, ΦᾺ] πππὶ ΡΓ:βθηΐοβ ἀν ὶ- 
τἰὰ5 σοπο 11, οἱ ἄς. {πτυγ 15. ΞΟΠ Π]Ἰ οἰ τἀ ἴπο πὶ σου, 
αἰν1Π15. Ῥάγιτον ΔΡυορίιι5. οἱ νἱΐα, ρου ΡΒ τ δα νῖ- 

Δ Ῥαπα] Ἰιου τ Ποῖῖπι, ἴῃς 400 ἀροιιδαῖγῖκ αι! άο πὶ ο[115 
ἀϑδὶ 1Π ρα 11 αιια οἵ ΤΟΎΠπ5. ν τα 6}115 ΘΟΠῚ65 οχ- 
51 ἀνανιτα ; ἀοίδηβοι: γΟ]Ὸ οἱ ἸΠΙΟΓΟΟΘΒΟΙ Πιι5- 

4ααιη. ἩΠΠιι5 ἀρραχοῖ : οἰνοι Πησροοίας ΠαιηΖι6. 58Π- 

οἴοναιπι πα ππι τ πο πὶ αν] 15. ἀν] 18} 1}0115 ἀϑϑίδίοη - 
[0 Π1, οἱ ᾿π| θη 115. ἂς 50} ΠΠ0 115. ΘΟ. 15. οἰ ΓΟ ΠΝ] ιιδίναϊ, 
51 Ζιοιι [τὶς ὙἹάοαῖ οἰμα στη 5101 οἱ [21] 1 θη) ἴῃ 
Βιὰο νἱΐα Ο πο 1115. 5115. [ΟΠΠῚ, ΠΟῸ τιϑάιια πὶ (ἃ- 
τηοπ ΕΠ παι ἰηγ θη. ΝΆΠΠ 5. οδὲ αὶ ἄϊοαῖ, Το] - 
ΠΟ, αἴρηϊι οδὲ οἷ ἰβποβοαβ, ἀἸ]οχὶς οηΠ πη 56η- 
ἴθ ΠΟΒΙΡᾶ ΠῚ, οἱ οοοοδία πὶ ἴρ56 Ὡἀ ΠΠοανὴΣ Π0}}15. 

Ε ΝΌΠ}α νιάιιο αι ρΡοοἰουῖο5. οἱ Πδηΐοθ τοροηὶ 

μοῦ Ῥοίνυμη , οδιοηἀσηϊοβ. γοϑιϊπιθηΐϊα διὰ, αι 

οἷ5 Ἰαυϑῖτ5. ὁδὶ αἶνοβ. ΝΌ]Π5. ΟΓΘῸ ΜΔ] ΒΟ τι" 
οἸ15. 41 ΠΘῺ οδὲ 150} 115. ΘΟ ρ ΠΠπι οδὲ ΘΏ ς 

2 Ῥρα). 61.114. 



ΠΟΜΙ1. ΙΝ 00 ΜΠΟῸῈ : ΟΨΌΒΌΛΜ ΡΙΨΝΙΤΙΒ ἘΠύΟσΤυΒ, ΕΤΟ. 

᾿ Βϑαιὶ πιϊδογιοογάες, φιιοτίαπι ἱροὶ πιϊςογἰσογϊατη 
οοπϑοοηιιθπίμ": εἰ ἰϊογιιμι, ᾽ 2 αῖο, εἰ εἰανίζι υο -- 

δὶδ, δὲ χια πιδηιδιιγα πιθπϑὶ {εγι(ἰς, θα πε γὸ- 
πιειϊθίι υοὐὶς. 56 ἠς ἰνου [ον 5515 δἰ γ Ουβι15. ΟΌ πὰ 
τοπηοΓ οἱ ἱπιιηθγίῖο οοασουγαγο νἀ ραιη, 5ογιηο- 
Ὧ65 ᾿ρϑῖτι5. ρουοιποίοπη, οἱ γ᾽ ἀθάπηι5 ουτη οἱ ἔνιι- 
Οἴτια σοῦ ἩΡΟΓῸ5. αἰ} 5561, 4υ ἃ δοηῖῖῖ. Εδοὶς 54]- 

ἴοπη ἰος, φιοά υτἴᾳιιθ οἰΐαπι ἀνάτο σομροιοθαὶ 
ογαῖηθ Πϑαμ οἱ ἀδρυθοδίιν, αἱ [υποῖτι5. ἀ πηαίυν! 
ταίοπι 5ἴης [ϑίοπο ρουγοῃίαπί, πὸ σγάηο γογθβογοῖ, 
6 ἴπτθο γαβίοὶ., πθ ῬιόΌς0}1ὰ βιθνογίαι ὃ σόϊ θηὶ 
δηΐπὶ οἱ μβαθο ἔγαρ ]θιι5. σέο ρ6 τηδίιιγ 5. ἱποίάονο. ΝῚ- 
ἈΠ μογαπι, δοὰ ἀοβίγιογ ρᾶγαὶ μοῦγθα, οἱ ᾿πα!ογὰ 
γοξαϊῇςαγο. 

6. Ετ ἴρδα φυΐάοπι ἰπ οογάο 5ι0 Ἰοχιίίωτ ; 5οᾶ 
4υἱ νἱάθε ἴπ οσοι το ἰηῖγα 56 Ἰοφιοηίοπι,, ἀμ 1 ἴῃ 
οὔ] ἶδ; ργορίογθα εἰ ἰπάθ τοϑροηδὰ γοάάαπίιν, Οἷα: 
ἀυ ἴα Π} 5ιπέ αι Ἰοαυΐτν "5. “πίπια, ἰηαυΐῖ, ἢ αἶνος 
ϑοπα πιιῖῖα, πιαπαίμιοα, ὑῖϑε, ὀριιίαγο. ΝΌΠΠο, 5ὶ 
αἰεὶ ροιεβὲ, παντὶ ἀηΐ πη} 15 ὙῸΧ ἰδία οϑὶ ἢ 81 βηϊπὶ 
διιϊπᾶτι ἃπίμπατα ΠΑ 5561, αι οἱ αἰ τ, 4ιιᾶπη 
πιδηπαοαηά! οἱ ὈΙΡοπαὶ ὅΡοπα ἱπιρογαγο ἀθθιιοναὶ ὃ 
ΝΝιιπο δυιΐθμι ἰοἴτι5 ΔὨΪπια 115 ΠΟ πη0 6ϑΐ οἵ [Οἵ τ15 Οᾶ ΓΠΘΙΙ5, 
αἰ ΔΠ ΠΑ ΠῚ διιᾶτη σα ΓΠΆΠ 0115 δὲ σΟΓΓΙ ΠῚ} 10 115. οδοὶβ 
τοϑιϊπηοὶ 6556 ραϑοοπάαπι, οἱ δὰ 4118» ἴῃ 56 Ο 5511) 6ρο- 
ταηΐαγ δηϊπηῶ Ῥγρατγοὶ δά υΐθη τι τ οὐ 15. ὉΠ Ζιιο 
παΐωγα 4 }15 οὶ, αὐ Ὑἰγία δ ιι5. αἰαΐαν, αὐ γῦρο Ποὶ 
βασι ποία, τα ἱπ| 6] 6 οἰ θι15. Ρ 115. οἱ στο]! οσὶ5 415- 
ΟἱΡΙΪπΐ5, αἴφιιθ Θχ οι ο 15. ὁχοοϊαῖαγ. 8: φυϊὰ ἰα}6 
μιαθο5 Βοπιπι, ἰθθο Βοηᾶ δὶ δῃηἰπηαπὶ ἀοἴοι. Ὑ ὁ- 

ταπη ΕΠ] φαοπίδπι Ποιι5 Ὑθηΐον δϑῖ, οἱ ἰοῖιι5 βογ- 
ΥἹΒ 65 ον ἢἶ5, Δ] ἀἰσηαπι ἴ6 ἀρ}! ] ΟΠ 6 ΠῚ, {πὰ 
16 πο Βοπιϊπιιπὶ αι βαιιατη., 564 ἰρβο Τ)ομΐῃιι5 
ΔΡρΕΙ αι, αἷΐ οπὶπὶ ὁ : δεμίε, ἰλθ6 τιοοῖδ αἰ Ἐγοίτγ 
αἰ6 απῖπια ἔμα; οἱ σα ργθραγαςίί οὐ) ὀτιεπί ἢ 
Ἰρϑὶβ {Π|15 ιθνη δ οὐιοἰατ θ1}5. ΤΠ. }0 1 6ο1 δι] 116: 
ποίᾳ. Οὐ οπΐπη Ῥάυ]ο ροβὶ δγαΐ γὰρ οπ τι ο Υἱία, 
4 οὐσίαι 5. 1) 6δίγιιαπι, ἱπψαϊτ, ἄόγγθα πιθα. Οὐιὶ 
6ρῸ γτοϑροπᾶφθο, Εἰ σθοῖο υϊάοιπ ἴδοϊς ; πᾶ πὶ ὙοιῸ 
ἀορίγιιογο ἀοθο5 ᾿ογγοα ἱπ  {114115.. οἱ θα. 411: τηαΐο 
φαϊ βοάγογαϑ τη δ η Ρι15 ἀυ}5. ἴρ56 50 Ὀνογίονο. Ποβίγιιο 
Ῥτοτηυαγῖα 6χ ΖᾺ]] 15. ΠΌ]]Π 115. πα βου! σου ἴᾶ πὶ σοη56- 
4αυϊυ5. εϑὶ; ἀο]ϊοο 6 51} γι}6 πηδτη ΠΟ πῶ ΟΡ δοιγα 
οἱ τοῖτα ἀοιηῖο!!ϊα. 1) 6σίγιέαπι, μι}, χόγγθα πιθα, 
εἰ πιαΐονα τοαϊβοανο. (οὰ 5ἱ οἱ ἰδία τ ρ! ον ον ὶ5, 
«υϊά, φιιαδο, [δοϊαγιιβ. 65 ΠΟΡΙι ΠΣ πο ἀι)}ῖο ἀο- 

1 Ματ}. 5. 7. 

31υς. 6. 58. 

3.0ο..12. 49. 

Ἀ ΑΙ. ναυὰ. 
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Α βίγιιοϑ, οἵ ἰζογαπι το Ποαθῖ5. Ἐξ αιιῖα Πη15 Δνει 15 
δία εἰ Ια Πονῖβ οἱ ναπὶ 9 Ἰηκίαπίον τάϊἤοαγο οἱ ἰπβίαη- 

{π|5 ἀοδίγιογο, 81 νὶβ ἐβὸ οδίοπάαιη {Π0Ὶ μογγοα άπι 
Ῥαγαΐα : Θϑ.ΓΙ ΘΠ 111Π} ΡΔΙΡΟΙΙΠῚ ὙΘΠΐΓΟΒ ; 1ἢ 10,515 

ἴχ05 σοηοϊάς {μοϑαιιγοβ, 1 8]65 δηΐπὶ {01 {Πποδαυγὶ 

5ογνα] παν Ἰῃ ο 5, ἔπ φυΐθιι5 ἡ Δίεηο ἐΐπεα ο0- 

πιθαϊι, πέημ ἔαγος ἐξίοαϊππιε εἰ Γαγαπίι, ϑεὰ 

αἰοῖβ, Οὐπὶ βοοιπάα. Πογγθα τορίονογτο, απο ἄαθο 
Ῥάυρονῖθιι5, ΤοηθῸ5 {Π0Ὶ ργοπη {15 ἀμ ΠΟ05, οἱ 5αῖῖ5 
Ἰαῖα υἱϊα: σραῖία ρο] σον 5. “Τα ἴα ἰδία ργο π᾿ 550 ΠῸἢ 

Γαϊιγαπι οοητποῖ πὰ σηδη αἴθοπι, 50 ρυτρβοη 5 ταὶ -- 

δογιοογάϊα ἀϊ]αιτοποιη. Οὐ οηΐη. πῆς. τηΐ56- 

τιοογάϊαπη Πογὶ γοῖαι ̓  Εσιιπιθηϊὶ σορία ο5ῖ, ἰδπι- 

ΡῸ15 ΔΠῈΪ ΡΓΟΒΡΟΓΙΙΠῚ; 65. ΓΙ Θμΐ65 ργωϑίο βιιηὶ Πεπῖοσ, 

ὨΜΑῚ τὸ οἰγοιιπιδίαηϊ σοΠιοηΐο5, νἱηοἱ! 46 συ ΟΊ θιι5 

οἱ Ὡρτὶ ἀς ᾿δοία} 15. ΤῊ] ΒΟΓΑΒΠΠῚ ἴθ οἱ ΠΠ }0}}]} Ἰαπιοπία-- 
τἴοπο οἰγοιιπιδίγοριιηῖ, Ταχ. πιἰδουϊοογἀἴάπι αι ἦτ 
ογαϑίϊηιιπὶ αἰ ἴδ. 5,. οπὶ πο 6 γι 6}15 οἵ πη τη ΐ56 - 

ΓίοΟΙ5 59 Αἰ δα! 6 πὶ 58 Ρ  ΘὨ 551Π|1} ΘΟΠ51Π 111 πὶ 
Βα]οιη 5 ὃ: 6 αἴοας, ἱπαιῖ, Ζ}ὲ πιιπο, οἰ τϑαὶ 

ἐγασίϊπο, δὲ ἐἰαῦο {ἰνῖ; ποπὶ ἐπῖπε σοῖς φιά μα-- 

τίαιϊ σιρεγνοπίιγα εἷος. ϑεα πὸ μὰ ϑπιοά! ππδη-- 
ἀαῖα 5ιι5οὶρία5., ἀιιΓθ5. ΠῸΪ οὈβίγις ἀναγίτα. Ναιη 

ἴθ Ορουίοθαὶ στα ὰ5 ἄσογο Τ)60, ὀχϑηίαγο ἂο ἰαίαγὶ 
«ποἀ πο ἴρ56 πιθηάἰσαῃ5 Αἰ ἰθπὰς οἰγοιῖβ [ον 05, 5οᾶ 
ΑἸΠ ἀηΐο ἴπᾶ5. ἰαπιιὰθ βϑάθπξ, ἃ ἴδ τη] βο τ οογ ἰὰπὶ 

Ῥοβιυ]δηῖοβ ὃ Τὰ γοιὸ αἰ ΠΟ 1115. 65. δα ργωροπάμπι, 
οἱ σοπιγϑίαγὶ5 ἂο 460] Πὰ5. Ὧ6 415 {Π0| βᾷι]ο τπο- 
Ἰοβιϊοι. οοσθηῖθ προοϑϑιίαϊο ραιρογίατὶ5 οχϑίβίαϊ : 
4ιαβὶ πῸΠ ΡΟἰιιϊδδοὶ ΠΟΡῚ τὰ 65565 ΠΠῚ15. ΟΧ 5 4 
δῃΐα ἰάπυᾶπι [8 ΠῈ ἔτη ΡογάΠἰ ἰαοοηϊ. Ἐπ τὰ φαϊ-- 
ἄοιη 5αιὶ5 ἀἴβπο : πᾶπὶ γοΐο δὲ τποηΐο ἃς ργοροβίίο 
ῬᾶτΡον 65, οἱ 1ουϊ5. Βοηΐ οβθηι5. (πὶ δηἶπὶ ΠΟ 
Βα οα5 σπαγιταΐοιη, οὐπὶ 4 οδῖν ἘΠῸῚ Πυππδηΐῖας, 4 οσὶῖ 
{4 65, ἀο5ῖ} 5005. 1η 1)60, οὑπὶ {01 ἀο51: τηϊδογίοου- 
ἀϊα, φυϊᾷ τ ορεβίποβίιβ ἢ αὶ ἴθ τποπά!οῖι5 9 Ῥὰγς 
χα οὑπὶ {{π0|5 οἵ τηπγῖθι15 ΠΟΓΓΘΟΓΙΠπὶ ἔπο τα πὶ τῸ- 

ΒΟΥ θι5. οὐἷτ. Οὐ τις. 5ἱ 14} πο νἱάογος, 5ὶ 
ΠΟΙ ΠΟΥΓΠΠῚΡΙ δᾶ ΘΟΓΠΟΙῸ5 δὲ σΟΠΒΙΠ]ηΪ, 4115 [6 μοι - 
διδᾶονο μοσϑοὶ ΑἸ 4 ᾿πάς ἰαγα ! ὃ 

Ἰ. δεά ἀἸοῖπ : Οἷα Ἰη]δίσμη 651, δ᾽ οὐιπὶ Δ] οπὰ 
ποη ἰηγδαπι, ργορτία αἰ} Πρ ὁ πε 5 5οῦνὸ ἢ Ὁ ἱπιριι- 
ἄσης ἀϊοίαπ ὃ Ῥγορτία ἐἸεὶ5 ἢ Οὐκ οχ φαΐθιις γὸ- 

οοπα εἶς ἴῃ πὸ παπ απὶ ἀοιι δι ἢ Οὐπαπάο Ἰαπο 

Ἑ ἰπρ Ο55115 65 Πππ06Π|, 4ια πο ἄς γοηΐνο πηαιυῖδ οχίϑιΐ, 
4 1]}05, 4550, ἔοι 11} 115, 4υ θιιβαιιο 5} 051 118 

ΑΤιὰσ, 15...50. 

5" Μαι}Ν. ὃ. 30. 

ΒΡΙοΟΥ. 5.28. εἴ 37. 1. 
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δι] ρατι5. {ΠΡ Ό55115. 05 Λάγοπίαπι τππππ 1ῃς ἸνιπῸ 

τυ μι. ἀἴδοο. ἂἷν Αροβίοο Ραι]ο ἀἴσοηϊο : Δ λὶὶ 

οηΐη ἱπιἰἰπις ἴα ἵπισ παιτιάμιι., ςο ποὸ 

ἀμ βεντο φιιίάθηι εϊα ροσϑτίηιις, Παδοπίος απι- 
ἔοι υἱοίτιηι οἰ τνόορίϊέμηι., μὶ5 σοπίοπϊ ςἱ- 

γηῖις. Ὅουγα σοπηηηἶζοι οπηπῖθιι5. ΠΟμηΙπ 115. 4ἃ-- 

1 ΡΙΟΡυ πη ΠΟπῚ0 ἀἰοαὶ,. «πο 6 οοπι- 
ἡππιηὶ Ὀ] δια πὶ 50 {ΠΟ Ο Οὐ Β.ΠΉ ΠῚ... Οἱ Ψ]ΟΪΘΠΙΟΡ 
ΟΠ οητι οϑῖ. Ὗ Οὐ Δ ΠΊθ ἢ ΠΙΜ{1|5 ὁ Χχ ὙΘΠΙΓῸ 1ηΔ1}}5 

Οχῖδιῖ, πιμτιβ5. ΘΠ ΠΟ. γΌν ΟΡ ΟΡῚ5 1Π ἴογναιη. Εἰ 5] 

ἀπ ζοιη τοῦτα ΟἹ μη Π τι} ρ15 ΟΡ Δ]1Ὸ 511 0501 {1550, 
ΤπῈθ τ15. 057 4Ε] ἸΡΠΟΙα5 σΟπα ΠΟ γθ πὶ Π)οιιπι. 51 γΟ]Ὸ 
ἀΡΠΟΒ5015 θοποί οἴτιπι ἰΔΥΘῚ ΤΟΥ15, ΒΤαςτ15 οδῖο ογθαίουῖ, 
Οἵ Δ ΖιΠ1Ὸ ἀρι (οι πο  Π 511} ΓΔΈ]ΟΠΘΠ7 οἷ" θ] 15 {1}0] 

4υαπὶ ΘΙ ΟΥ 5 ΡΥ ΘΓ ΠῚ. ΝΕΠΙΖΙΠ Δ ΤΏΙ υ1π|5 δι Τ)οιι5, 

ἈΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 

οδὶ 

τ ΠΟΪλ]5. ΠΟ Φ ΠΙΆ ΠΟ αἸβι θαι ψίϊαῦ δι 5: {1α, 

αἰΐ τὰ «αἰ ο πη οϑϑὸδ ἃ ΠΠιιοπ 5 οἱ ἀπ ἀδη 5, [115 γοτῸ 
(ἀἰοοδβοῖ, οἱ σροροηι ἢ Δὴ ἸΦΟΙῸΟ παρ δ. απϊὰ οἱ {ΠῚ 

ΝΟ] ΡΟΠ Θὰ 5. δι. ἀσοιπηθηΐα σοηίουο., οἱ 

ΔΙ Ππὶ ρον ν᾽ αΐοπη ῬΔΠΙΘΠ 15. ΘΟΥΤΌ παν ἢ Τιι ὑοΓῸ 
5Π50ΟΡΕ15 [οἱ πλι ΠΟΥ ]}115 Οἱ [Π 51 ΠῚ ἔππ|11 Το οι, 

ἩΝΠ1] 16 Ραϊα5. ἀΘΌΓΟ ΤΠ] ΌΤΙ, 81. (Δ ΠῚ ΤΠ ΔΠ]ΤΟΥΊΠΠ 
ψ Ὁ 5 5 41α 50}1|5. ΟὈΠΠποὰ5. ΟὐΠ15. ΘΠΪπὶ ἰάπὶ ἴη-- 

Ἰαδιιβ, ἴὰπὶ ἢ Ἰην 115, 1 ΠῈ Δ. 15, {Δ ΠῚ 4] 111} - 

ογα ΠΠ ἃἰ ἐπιθηϊα 5Π1|ΠΔ ΠῚ [8ΠῚ 11511Π1., 50({ Δ ΠΠ - 

ἀληεαπι οἱ ἀο] Ἰοἰα5. ἴοι} ΝοΖιιο Θη ΠῚ Τὰ ]01}5. ο51 
οὐ Ἷπα] πὶ5 Πα] Π11 ΤΟ]] ον, {018 1, ΟἿ Ρο5515 οἱ θιη- 

65, 1] Θη 5. ἀοποράγο. ᾿δαυ ΘηΓ ππὶ ΡΔΠΪ5 οδὲ 
«ποπὰ ἴτι οι Πο5., πυυἀονι γΘβΕἸππ θη 11} ὁ5ὲ ποα 

τὰ τϑο 15... πο ΓΌυα πὶ το θυ 0 οδὲ οἱ ἀρϑο]αιῖο 

Ῥοσοιηἷα ιαπ ἴα ἴῃ Του τᾶμ) 46 15. ᾿Γ ἀπίουιιπι ἴὸ 
ΟΥΡῸ 505 ᾿πγλάονο θΟΠᾶ., 4 ΠΕ 5. ΡΟ5515 ρυϑίανο, 
δὶ ν ] 15. 

8. Ῥοπα Φυ οηπ βιιηϊ.. α158, γ θα, 50 πο] 5 
οδὲ δυλῖιπι. ΝῚΠ1] ΤΏ ΠῚ1ΠῚ, ΠῚ δ᾽ 4015. ΘΠῚ ἱπιριὶ- 

ΤΑ]. ἀνέ. 

ς ΒΑΘ λΟνι. 

Δ ἀϊεῖς ἄο μιυιάτοῖα, Ἰοχιυιδίαν,, οἱ βοουῖα νπρονοὶ οἱ 

ΟΧΡΙΌΡΓΟΙ,, 1ἰ Δηΐμ] 411]0}5 ΠΡΙΔΟ ἀοπαϊ παίιι., οΧΣ 
ἰρ5ᾶ Θοπη ΠΟ ἩἸΓοπθ. ἃ [πη ρι4 ἸοἸ τ πὶ παι] 10 ΔΟΥ τι5 
ΔΟΘΟΠΑιηἰαν : 56 {Π0Ὶ Πτοσιπη ἃηΐο ἔαοίοπι ἁἀἀτιοᾶπι 
ἰρϑ85 Γατατὶ γι 4 101} οἱ Τουτηαδ., εν ἵπ|0 }Π1ρὰ5 4υΆ]05 
{01 Θομηἑτι5 τοσομ 5. Ὁ αιιὰπι παι} 1 ῬΡῸ ΠῚ Π0 1 ἴπ 
αἷς γι ΠΟ} βουῖηο 116 γι 4 θιταν, ἄο 40. 5. ρου 1115 
ΑἸΧΊτηι5., 40] αἷὶ τ: ΚΖ ὁπῖ6, Ῥοποίάϊοιϊ Ῥαιϊγὶς τηεῖ, 
Ρέγοϊρίιὁ τοσπιηι χιιο σοὐὶς ρεωρανρανῖς Ῥαίον 

Ὡς ὦ σοτιδίϊ τόπο πιιιτιαϊ. Ἐισῖνὲ οπῖτα, Θὲ 

εἰρεϊϊ εἰς παῖδ τααπιάπισατο: εἰζἰνὶ, οἱ ἐἀθαϊοιῖς 

ταὶ θἱδογο: πιά μις {πὶ οἱ ορθγιιῖς ες τα. πὰ - 

ΤΊ5. 101 δυπρδιιπὶ ΠΟΙ ΤΌΓ ἡ 4 Π5 46 δον, {ιά]οσνο 

τοΠογα διιροῦν ομΐοη ἀπ αἸ ΠΕ] ΘΟ Πἀοπα ΠΑ] ΟΠ] 5 111Π|5 

Βοη θη αι {πὰ ἀἰοιταν : 7) ςοοάϊι6 α πιο, πιαῖο-- 
εἰϊειὶ, ἐπ ἰοποῦτας Θυίου τ 5. {πιι6 ργυραγαΐφΦ 

διιτι ἀϊανοίο δὲ απϑοϊὶς ὁ}ιι5. ἘΞιιγῖνὶ δπῖηι, δὲ 

χιοτὰ «ἰοαϊ εἰς ταϊιὶ ππαπεϊπισαν : εἰ ἰνί, οἱ πὸπ 

ἀοαϊοιὶς πεϊδιὶ δύθογ Σ τυιπι5 {μὶ, Θέ τιοτὶ 600- 

Ροριϊςιῖς τῖθ. Νοαιο οηΐμὶ ἴῃ [115 νΟ Ὁ 15, 15 4ἱ 
ΙΊοπα ᾿πγαϑιῖ, ἀγϑιϊαν; 50 5. 41 ΠῸΠ (ο1η- 
ΠΉΙΠΪ ΟΡ τιδι15. ὁ5Γ ΠῚ5. πὸ ΠΑ], ΘΟΠΔοπηπαῖιν.. 

Σ Νὸ5 4υϊάοπι «οα α{|6 ογοά ΓΤ Πγι15,) ΘΟ ΠΠΠΠΟΠΙΙ]ΠΊ15. 
51 {π||5 ἀαΐοπι ΟΡ ἰτ6 γᾺ}} αἰ ν 1 Π15. ῬυΟΟρ 5, ΠῚ 

Ἰσπογαϊ ατι85 518 ΤΟΡΓΡΟΠῚ 551 ΟΠ. ΠῚ ἹΠΟΓΌ05. ΟἹ] ψουὸ 

ΟΡοά το ποη γα]τ, οἱ πορ] 1, τηδηϊοδία δὲ 15} 15 

ΦΙοΓΠΐ ΘΟ ΠΣ ΠῚ Πα 0, οἰ} 15 ΟΡ γ05 ἸΠοΧ ρου ῖο5 οἴΠοὶ 

οἱ ]Ἰοπο5, οἵ οἰϊιρογο βπαβ ἱπῈ 0115. ΓΟΡΙΟΠῚ 5588 ς 

(χοϊοπίο. ΠΠι4 αυοά βουῖρίαμη οδ 9 τα τΘ Π}110 
ΔΠΠΠΑΓΙΠῚ ΨΟΒΙΓΑΓΊΠῚ ᾽πὶ αἸΥ 6 γοϑίνθ, οἱ δὰ 

ΡΓΩραναία ρου σαΓ15 ΤΌΘ Πα ΘΙ 6511, ΠΤ ΘΙ ΘἸΙΠῚ 41} νῸ5 
νοσανὴ (εἰσί ι. {Φο5ι πὶ [)ΟΠΙΪΠῚΠῚ ΠΟΘΙ ΠῚ. 

οὐἱ Θ]ονία. οἱ ἱπιρουϊαπι ἵπ δίροα]α, διθου Οὐ, 

Ὁ Αἴμθη. 

. 

ΠΟΜΠΠΙΑ ᾿ν. 

126 Τηνϊαϊα. 

1. Βομιιβ 6δὲ Τ)οιῖδ, οἱ αἰ ρ ἢ 5 ἰαυρί τι" {πα Ποπὰ 

5ιηῖ. ΝΆ] ιι5. οδὲ ἀἸ ΡΟ ι15., οἱ πα} Π1ὰ πὶ ιια πα 56 π10] 

ἾΡ56. ΘΟΠποορὶϊ , απο οἰϊαπὶ ΠΟΠΙΪΠΙθ1ι5 «οοοῖ : οἱ 

δσιιξ ῬΡΌΡΥ ΠῚ ὁδὶ ΠΟῺΪ 1)ο1 ΤΠ Ογα Πτὰ5 οἱ ἰὰνρίεἴο,, 
Ἰΐα Ῥγορυίαμ οδὲ ἀἴά 0011 [νον οἱ Ἰην ἴα. Εν ἴάοο 
ΟἸΟΒΟΓΥ ΘΠΊΔ15.,. ἔν 05, ὙΠΠῚῚ ΠΝ} 15. ̓ΠΟΙ Β.1Π17), ΠΟ 

[οί Ῥαν ]ΟἾ 065 ΟΡ οιιιπὶ (ἴὰ 001} οἴ οἰ απιιν, οἵ ρατὶ 
ΟΠ 60 50ηϊοΠ ϊα ΘΟΠ ΟΠ  ΠΟΠπ 1". 81 Θηΐπὶ ει οαΐιι5 
οδῖν οἵ δι ρου)ιι5, ἴῃ [υ ἀΠἸοῖτπι οἱ ἴῃ ἰαιοιιπὶ ἱποῖα 
ἀἸά}00}} : ιιαπίο πὰ 515 ΤΠ ν 1415 ρΡομαπι ΠἸΑΡ0}} οἱ 
5ΟΠΓΘὨΓαλὴ ποη ονδοἱ ἢ ΝΊΜΙ Ἰρττιν Πα π] 8 Πα ΔΗ Ϊ πη: 
ἰηγ "1 πλᾶ]ο ΡΟΙΠΙΟἰοβ ιι5. ἀοοΙογο ρμοίοβί. Οἱῖὸ 



ΠΟ ΗΠ:,, ΠΕ ΙΝΥΊΡΙΑ. 109! 

τη] ττι. Ἰα τ «υἱάσιν. ραχιπὶ αι ὰ οἰϊαπι ο05. ἴῃ Α σιιοτῖβ 56ὶ τοπηδάἑιπι ἀιιοῖα, δὲ δαπὶ ἀυΐ ρᾶμ]ο ἀηῖς 
4105 ἱπιοη ἴτω, στανιβ γογῸ οἱ ῬΟΓ ΠΟΙ Οδῖι15 ο05 
ἃ Φυΐθιι5 ῥγοσοάϊι.,, ἢ Πρ τ. δῖοι! οπΐπι ὠγισο ου- 
ταιπὶ, ἰΐα ἰηγ ἴα ἢΠ απ ᾿ρβάτῃ δηϊπηᾶπὶ ἴῃ ἡ ο5ὲ., 
ἐπιονίματ οἱ σΟΠδιιτη ; οἱ βίοις αἰσηΐ Ὑἱρογὰ5. ἀ{]ὰ- 
σογαϊο οἱ Ἔχόβο {ΠΠ0 ἴρ50. πιαίοσπο υἱογο 4ι0 οοη- 
τορία 5υη1 παβοῖ, ἴα οἱ ἵπν τἀ ἴα: παΐιγα {Π|8πὶ ᾿ρδάπι 
ἈΏΪΟ ΟΠΠΙΠῸ5 ἥπὰ σοποορία ο5ϊ, νοὶ οχ 4ιὰ σοπογαῖαγ, 
Δηΐμημ) ΘΟΠδαμΐ οἱ ρογάϊι, τί δε ἃ παιηάιιο εἰ 
πιοτὸ" αιϊάδηι ἄς ργοβρου ται 1}0115 ΡΓΟΧΙ ΠΟΥ τι πὶ οϑὲ 
Ἰην ἀϊα υἱείυμη ; εἰ ἰάθο πυπιφυδιη ἄθοβθο μοίοϑὲ 
ἰηνίἊο πηογοσὶβ οσοαϑίο. 81 ἀρῸῦ ῬΓΟΧΙΠΙΐ ΟΡ 5 
γα θιι5 Ἰιυ5 ἰϊ, οἱ ἀριυπά οι 5ισοοβϑίοη 5. [ἃ- 
οαΠ  δξιιπι , δὶ Ἰϑιοίτι ΔΠ1Π|0 οἱ ῬΓΟΒρΟγ [Α 1115. σαι!- 
ἀοαὶ, μαο οπιηΐα γοῖαϊ ρα θυ! πὶ φιοάάαπι οοὲ οἱ 
ἐγ πηοπίμμη Ἰαπ σοῦ ἰην 418», Νοο αἰ ον Ποταΐπο 
ὨλΔο 60. 4υΐ ροίεδὲ [6] 15. ππάϊ αι ἱποιιγβαμ 5 
ἰγδηϑίοαϊ. 8:1 νἱγιπι ἰογίοι υἱάφαϊ οἱ σοθεβίαπι,, 
ἀηαπι ἰδία γι !πι5 οὶ Ἰην 1, ΤΠοσογιιπι Δ] ἔπι γἱ 
4οι, οἱ ἴογππα ρυθοῖραπιπι : αἰ ἰδία Πἰν 14] τοὸ- 
Ἰυμὶ 65ῖ. ὙἸγιαΐς ἀπ μη] Οἰατιι5 Θϑὶ 4115 οἱ γι ἀοηϊία 
Οὐρίου 8. ΘΠΙΪΠΘΠ5 ; 5ΘΙΙΠΟΠΪ5. ΠΟΙ ΡΟ] αἰ πο ἃο 
γἰνταϊα τη αρη ΠΠου5: 5οοαὶ 0 4ΌΟΠ16 πιᾶχίπιο [ἢ- 
γἱάαπι,, οἱ ἰπίουπα τπθηῖο ἀἰξογιοίαι. ΑἸΐὰ5. ἀυρο- 
50Θη 15 ἀἰν 115. 515. σΟΠ5.}{6 ὉΠ ΕΣ, οἵ ΘΘΠΒ.Π 
8:01 ἃ Ποὺ ἀαιιπὶ Θομπηη ποιὰ οὐ πὶ ἐπα ]Ρ 6 η 110 115 
ἴαοϊς,, τηϊδουϊοογάϊα οἰάσιιβ οἰϊοίτασ', οἵ ἰπ ΟἸΠΠ πὶ 
Ἰαιιάα ἰνπιπιδηϊ τα 15 θα ποίϊοιι5 οο  εγαΐαν : ομμπῖα Πδρο 
οογ ἰαν αὶ [ον Ὡϊ, οἱ 60 βῷνίον εδὶ υἱβ ἀο]ογὶβ., 
4110 οἵιπὶ Π6 Ῥτοίευγο Φυ!άθπι δ6 ρῸ]ἰοαγο ροίοδι: 
5οἃ οδὲ φιυΐάοπι 56 Προ 1Π ΒΟΠΆ ΓΙ 115. δὲ ΤΠΟΓΟΓΟ ἃ0 
πιδηΐο σΟΠ Ὠ5015., οἱ ἰοῖιι5. τπὰ]ο ὙΠ σταβδᾶηε 5 4}}- 
ΒΌΠΙΝ Γ., ΠΟῸ Ἰηἰουτοραῖιβ. ἰαπη θη μοίοβὶ ᾿ηἀἰσατο 
Ἰδηριογοπι. Ἐσιθοβοῖε δηΐπι Θπιιπίϊαγο ἴῃ ρι ] Ἰοιιπὶ 
{ἴα τἀ οβοῖς ̓ ην!ἀϊα., 4αΐα διηϊοὶ θΟΠὶ5. οἱ βιισοθβ- 
δῖθιι5 Ργοχίμηὶ ᾿ρ56 ΘΟΠΒαμα τ, ἀυΐα {τα τὶς θΟπᾶ 
58 τηᾶϊα βιιηῖ, Ηφθο θηϊπὶ ἀἸοἰαγιι5 οὶ πο ἀυθῖο, 
δὶ Ὑ6} 1 4υῶ νογὰ βιπὲ ἀἴσογο. Ὗ ογιπὶ φαοηΐαιη 
δευθοβοῖς Βογιιπὶ 4! 4 υ1 οομ ἢ οτὶ, γθοοπα!ι οἱ οσεἰαὶ 
ἱπίγϊπβθοιι5 ππου θαι ᾿ρ58 6115 ἰπίογπα νἰδοογα οοη- 
διπηρηίοιῃ. Νοαια. ογσο τπράϊουπι ἰληριογί5. δι 
ΑΘΒΌΙΠΘΙῈ., ΠΟΘ ΓΟΠΊΘΙΙ 4] αι ᾿πγ θη ροίοσε., 
οὔπα Ρυοῖραο. οπιηθ5 ϑογιρίαγα τρί οἰα σἰπὶ ψοῖ-- 
01 αἰνίπὶ τηϑἀ!οδπποπίογιμη,, 4αῖθιι5 Ῥοβϑίπε ἰβία 
ΟαγΑ ΤΊ, 

ῷ. δεοά ἱπάς «αυϊάοπι τοπιθά πὶ πο τοχαϊνῖς. 
ὕτπιυνπι διιΐοπι 5110} 5ο θη το Ππὶ ρυΐαϊ, 5ἱ 
ἴογις. οἱ οὐἱ ᾿ηγῖδος τη αιιδίιπι ΑἸ] 41 ἀροίάαι, κἱ 
ΑἸΠΖυ 5 ἰαρδ5ιι5 οσουγγαί. σου Ἰληϊαμητοο αὐ ἰαη- 

: Ῥοπι. 1. 39. 

Β 

ἢ 
ο 

" 

εἰσι ἃ θοαίι5. μαροθαῖαν ἱπίοϊοεπι γιάσαὶ ἂς 
ἀοίξοϊιπι : ἀπ ἴάπὶ οἱ ἀπιΐοιι5 οἴ οίτισ, της οἱ 

Πείιι5 505 δοοίαξ , ἴππῸ οἱ ᾿ΔΟΙῪ ΠΙὰ5. τη δ 11, 
οὐπὶ οὐπὶ οαἱ ἰηνίἀοναι Πφηίοπι νἱἀογὶς εἰ Ἰυροη- 
ἴοπι. Εἰ ραυάογα αιυϊάοπι οἵπὶ σαυάρηϊο πο ρογ- 
ἀὰ}1ι,. πυης γοτο σαυάϊο Πἰ οὐπὶ Ποπίο. ΝΌη 
οηΐπι ἰν πη  η114 115 ἰΔΠΊΖΙΙἃ ΠῚ ΘΟΠΉΠΙΠΟ5 0451}5 Π10]:- 
ἰΑἸ τὰ πὶ πα δου αῖτ 7 ΠῸῸ αἱ ἀἰδίογραϊ δηΐπιο ῥγίου 5 
ΥἿΕῚ πιο.) 5οὦ αὐ σγαν το πὶ ἰάρ50. 56η51πὶ 
ἀοίοτῖβ ᾿ηΠΊρσαῖ. 81 ἔονῖς δοοίάαι ΠΕ οὐ ας, της 
δι  ἰπι5 ἴθ ἀοζαηοιὶ ἰδ }νι}5 σομητηογαίαγ, οἱ τη} }ς 

ῬυΡοΟη 15 πιαρ ον ποαὶ μιοῦαπι,, αΣ γψαϊται ἀσοοτι5., 

αὖ ἀοοῖ Ἰησοηΐο, οδ αά οπηηϊᾶ ἀρίι5 οἱ ΘΟ πο ι5 ; 
οἱ Ἰἰαιάαι 'ρ5ε ἀοξαποίαπι , οὐ}115 γινοπεῖ5. ἰαινίομι 

6. ἃ} αἰΐψιιο αι ϊάοπι ργοϊαίαμη. ἴογεθαι δὐυάίγο. 
δοά ἴῃ Βοο 'ρ80 οἴῃ ἰαυάαϊ, 5ἱ νἱάσαϊ οἰΐδπι ἅ]1ὸ5 
γῈ} Βπη Πα νοὶ οἰΐαπι ᾿γιβίαπίίογα βοηίϊγο, οοηξῖ- 

Ὠ110 ΘΟΠΨΟΓΚι15 του} υπὶ ἀοππ σίγα ᾿πν άϊαᾳ». ΜΠ - 
γαῖαν οἱ Ἰαιάαι αἰ νΊ145., πο ροϑὶ γυΐϊπαθ, ἀοοοιοπι 
ὙὨ 5. οἵ σοΓρΟυ5 τορην ἴθ ἰππσιονὶβ. τηδοῖς οἱ 
140 ὡρυϊτυάἀ πη. ῥγωήίοαϊ, οἱ ἴῃ μη 15. 1Π παῖς 

οὐ 56. ᾿ΓαΚΟΠ ἢ 5ογγαΐ, ἁτηϊοιιπι γΟΓῸ βΘΓΘΉῚ - 
τἰὰπη. 

ὅ. Οὐἱά Ἰρίταν Ποο πποῦθο το τίτι5 3 φαΐ Ἰπ πὰ Πα» 
νἱϊαΣ Ρογη! οἱοβίιβ 9 αὶ ἴᾶπὶ παΐαγα ἰηϊπιίσιμα 9 
44 ἴᾷπὶ ἴ)60 ἰρδὶ αἀτοῦβιιμ ἢ Νοο τηΐγιιπι, Πδ πὶ οἵ 

Ἰρϑύμῃ τα Πα ρα Ἰποῖροπι αἰ θο πὶ αἱ γουβιιπὶ δι -- 
ἸΠΔΏΙΠῚ ΘΌΠΙΙ5. Ὠἢ 1] ΑἸ τνὰ {πὰτὰ ᾿πν ἴα που θι5 
ΔΟΟΟΠΑΙ . οι Πῦπο ΠΑΠΊΠ 16 5ιπιι[αἴτι5, οἰΐαπη Ποὺ 
ἀιιδιι5 ὁδὶ σορυσηανο, Ἐτοηῖπὶ δάνογοαπι Πδατῃ ἐπα 1- 
ΘΠΔη5 ΡΓῸ ἰιῖ5 (0Π15 4ιια; Ποπιΐηὶ οὐποσϑβογαΐ, 4ιο- 
πΐᾶπι ἴῃ ἴρδιπι Πριιπὶ ἩΪ}}} ροίογαι, ᾿οπιϊηὶ ἀιιοπὶ 

ΑΠΠἸροθαὶ ρογηϊοίοπ που μάτι πιο] ἰἰιι5 οσι. Εδάοπι 
ἘΠ ΝΠ] Οπαΐπιι5 οἰϊαπι Ρ τί πεῖ ἀϊαθο }] ἀἰσοίρι 5. ρογρο- 
ἰγαντῖ, 410 ἴρ50. οἱ Ἰην 1 4145 νἹεϊυτα οἱ ᾿οπηϊ οἰ αἴ οριι5 

οἀοοίυ5, 5οοἷα 51] οἱ σοβῃαῖα οἰ πηΐπα, 400 οἰΐαμι 
βᾶποίι5. ΑΡοβίο! εις. γοΐες ἃ 56 ἴηνίσοιη ἱπα ἰσβοοίαϊα 
5. π|}} ραγ[ογά6. σΟΙΠποιπόγαηβ, αἰεὶ! : " ΤΙ δεὶ 

ἐπνιάϊα, Ἰιοπιϊοιϊὶς, Δϊά ογσο οβὶ χιοά ἴθ ας 

Ραγίο ορῖϊ ἀϊαθο 5, ον ποποόγοπι αι ἃ Ποὺ ἀΐεις 
δὲ Βοιηϊηὶ, οἵ σοπίϊπιιο Ἰποδηδιις ἱπγἀϊα οβὶ, οἱ 
Ἰηιογιπηογοὶ δὰπὶ 4ΐ ἔμπογαὶ μοπογαίι5 α Ποὺ δίπο 
Φυρῖο οἱ δα οἰπὶ γοδιιπάδγοι ᾿π[υγῖα, φαΐ ργαβεῖιο- 
ταὶ βταιϊίατῃ. Ὑ ΘΓ πὶ 4ιοηϊαπὶ δἀγογϑιις Ποηπὶ ἴρ5α 
Ῥυβπαγο πο Ροίογαὶ, δάἀγουβιπὶ [γαΐγοπὶ θυ σηατο 
διοιηΐποπὶ ἀθου, ΕἸρ Δμηι5 οΓρῸ, ἔγαγοσ, ὙΠ] [νιι- 
7115 οδτιδάπη, {τις ᾿γίπια ἀνουβαγὶ Ποο ἀσοι!, ιια: 
Ῥαυτί οἰ ἀ1] ΟΧΈ|1 πηαῖον, ιαΣ παΐαγαν [γα σοη δι 

ΤΙ 
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45. ἸδΠοΡαΠΕΪαΠῚ ΘΟΠΒΔΠΡ ΙΓ ἱπνοχ ί, Ουϊὰ 

οπΐπι σοηδ ἰδία γῖ5. Ὁ ΠΟΙΠ0, Οὐπὶ Ὠ1}}}] πλὰ]} ρογ τ 

Ρόθ5115. 515} Οὐ Ἰπηρυ Π85. ΟἸΠΠῚ 41 {οὶ ντάθιιν 

ἴῃ ᾿οπὶ5 ἄδρονο, ΟΠ ἴ6 ἴῃ ΒΌΠ}Π1Ὸ “οἰταιάανοῦι ὃ 

Οἰὐϊά οἱ «ἰφυϊα οὐἴαπα ΕΠῸῚ ῬΡο τ, Π1}}}} νά θυ ῖβ 
ἈΠ ἀρόουο {18 Π| {π||Π]6 1 ]}}511|5 ΠΟΠ]5. Οἱ τι} } 1 4 11]}ι15 

την !άογο. Τ]15 οναϊ οἱ δῖ], 4] θοημοἤοία Τὰν" 
Δα ΟΟΟΑΒΙΟΠΟΠῚ ΡΟ ΒΘΟ ΠΟ Π15. 6}115. ΔΟΟΟρΙΓ. ῬεΪΤηῸ 

«αϊάοπι χιοά ρον 5ρ᾽ εἸπα οι 1114 πὰ οἰ ΠΠαγαπὶ αἰν]- 

Ὠἰτπ|5. πηοαι]αἴαπι, οἱ Ρ]θοῖγο βαποῖῖϊ ΒΡ  τπι5. ΡᾺ]. 
58Π|, ἃ ἱποι βίη ἀφ ἸΊΟἢΪ5 ΠΠλΘυαἴτ15. οϑῖ. Ὑ θυ τη 

44 δα Πὰς ΠΟΠΟΙΟΙΪ πποπιοῦ τοροη "Ὁ ΡτῸ Ρ]6- 

ΟἴνῸ 5 Πα ἘΠΠΟγῸ., Πα δί4 ΠῚ ΤΠΟΡ ΕΟ ΠῚ ΤΟΙΟΓΖΙΟΙ ἴῃ 

Τθαν "4. Τιιπι ἀοϊπο. [06}}} ἀἸ5ου Π}1ΠῸ 51 ππ}}} οἱ ορ- 

ῬυΟ νο ΠΠΡοΡαῖι5, ρυοδίναίο (118 οαϊ Π}]} 115 ῬγῸ-- 
ψοσαητὶ ἀυνοῖναϊ ΟΟΟΌ ΘΓ, ΠΟ Δ ΠῚ ΡΓῸ ἤ00 τπιι-- 
Του τη ΘΧΒΌΪ ΓΔ ΠΕ ΠῚ ΟΙΟΡῚ ἴῃς ΠΥΠΠΠΙ5. {ΡΠ πη 0 }α}}- 

Μ115. δ οὐπὶ 4] δοῦναι (γον, ΘΟἸ]Οοατα: 54 ΠῈ{|5 

συλ πὶ ΤΟΙ ΈΓΘΠ 65. ΦΙοΟθδηΐ, ὑ Ρογοιι οἷ. Πανιά 
ἐπι ἀθοθηι ταὶ ἰντι5, οἱ δαϊϊὶ ἐπὶ πυτὶἰἰθιι5, Ῥτο Πὰς 

50 [ἃ γόοο {8 ΟΧ ᾿ρ5 ΨΟΡΙΓαΙΟ ΡΓΟΟΟΘΒΟΡΟΐ, Δ 1η5]- 

ἀϊαβ οἱ ἱπίου ἔπ πὶ 6115 411} 54 {π|6Π| ῬΑ γα σοῃΐυ]6- 
ταὶ, ᾿ποϊτατιι", ΕῚ στη Οἴτῃ ΡΓΟΓΙΙ τι πὶ Δί ι6 ὁχίου- 
τοῖι Π ]ιι5 ραν 15 [θοἶσ55θι ἃς 56 11|0115, ποο 5 Ζα]- 
πὶ οοσβαυ ᾿ην 1 41ὰ, " 504 οἱ ἃν Παῖο5. ΠΏ 11 ροϑὶ 

ἴρϑαπι, οἵ ΑἸ Ζυιαπ40. τ11}}6, ΑΙ ̓ υια ΠῈ 0 {ν]}Ρτι5. π}}]}- 
1015 σαπὶ Π6]]αἴουθιι5. ᾿πϑοοίατιν. 56 οἰβὶ δά ἀ6- 

ΒΟΥ ΠΟΙ ρΙς, οἰδὶ ἀριια ΔΠ]ΟΡ]Υ]05. Ἰαῖοῖ, πὸ ΠΡ] 
«αϊάοπι. ράνοῖ᾽; 5ΟΠΉΡοι ἰηδ᾽ ἀἰδίουοσ ΠΏ 1 ροϑὶ 
Ῥρϑιιπε ; ΘΟΠΊρον 4015 οἱ ἔλο ΤΟ [0115 ΟἹ ΤΟΙ ΠῚΥ ΘΗ] Οιμππ 

οὐ π5. ΒΘΠΟΗο1}5. ἰηῖγα ΘΟΠΒΟΙ ΘΗ ΪΔΠῚ 5.18} 56. ΠΟΥΪῚ 

ΟὈΠΟΧΙμ ΠῚ. 81 ΟΓΡῸ ἱπιουΓΟρ οι 485. Π0}}1 οατιβᾶ 
οδῖ, 414 Δ] 10 Τοβρο 611, πἰδὶ Βοπο οἷα νυ] οδτι- 
51 Π| 510] 6556 Οὐ Ἰουιπι ἢ ἡ Οἱ οἰ ἴὰΠῚ 60 ἴρ50 [ΠῚ ρΟΓῸ 

ΟῚ 10 ἴρ50. 4, ΌΡΘΙαν ἃ ΠΟ ΙΟΠ), ΠΟοίτι ἃ}} 60 

ἀονπηϊοη5 Πρ ΟΠ ΟΠ 5115, οἱ ἀθΒαιο ὉΠ ἀυ τα τοη 6 

ΘΧΡροβίτιι5 δ ᾿πτου τ τὴ ἃ ἐν ἀΤ{π|5 1 πηαητ5 [πη ]οἷ, 
τ βουγαῖαν ἰλτηθῃ. οἱ ᾿Πα 1} σοῖι}", οἱ ἃ ΡΟ ἢ ΟΠ ΪΑ ΠῚ 

φοιλ τ. ἘΠῚ οϑὲ οἱ ΤοβΕ ΠΟ ἢ]0 νοχ 111, ἴῃ ητιᾶ 

ΘΟΠΙΠΙΔΟΙ] ΓΟ 5115. ΠῚ Δ ΠῚΙ5 5115 ἴῃ 5 ΠΡ Π0 Ρ1Ὸ- 
41 οἱ ΟΧΡΟΒΙ 5:0] ῬΟΡΒΘΟΙ ΟΡ. ΡΘΕ Πα: πος ἰὰ- 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 58. ΒΑΒΙΠΗΠ ΜΛΟΝΙ:- 

Δ Ἰπἰ πιο 1115. αἰ ΠΟΙ Ππ5, φιὰ οχ ᾿ην 4 ϊα ΔΠΊ Δ 5ϑῖ π|Ὸ 
ἔοπιο ἀοδοοπάπηι. Οποπίαπι αυίάοπι μἰ 41} 6Χ 4115 

ΘΟΟΑΒΙ ΟΠ δ ι15 ἐπ] πη ]οἱ διμηΐ, 51 ΑΙ ἔου το ἀρ το ἸαῖιΓ 
ΔἸ τουιμη ΠΟΠΟἤ ΟἿ 15 γἱποονο, ΘΟΠ πιο ἔδγοοἰ (45. Τα {- 
σαταγ τ ἴῃ ᾿Πγ ἀπηὴ ἃυιῖο πὶ δὶ θοποίϊοἰα ΘΟΠί ΟΡ ἈΠ, 

ΤΠ Ὰ]Π1Ὸ ἀΠΊΡ] π15 1Π|ΠΠἀπηπηαίτ" ; οἱ φιδηΐο Ῥ] ατὰ ἔπ ειὶ 
ΘΟΠΒΟΖΙΠ 115, ἰδ η10. τη Δ [Οὐ 115. ̓ ΠΟ ΘΠ 115. ΘΟὨΠαρτα- 
Μ11. Ναρὶβ θηΐπὶ ἰγάβοί ταν οἱ 40] ει, φιοα 4} δ θομὶ 
ΔΙ᾿} 4 σΟΠδθ αν, {το πὶ ΠΟ] 1 φια!ἀαιιαπι Ροηὶ νοὶ 
Βα ῦθ γ6] ρόβ56 ριτβίανο. Οἰιᾶπι ἔθγαπι ΒΕ] ]08Π|, 

4.105 ψοποηδίοϑ ΒΟ ρΟΠἴ65 ΠΠΟΓῸΒ 511 ΠΟῚ 5ιρογάηι 9 
Β (ὑλπο5 Βοποῇοἱ! ΠΙΟΠΊΟΓΟ5 Υ [Θα5 : ἰΘΟΠ 685 σε ΓΘ 4116 

ἔδρα πη ΓΤ βοιηΐ οἱ γἰποιιπίιμ" Δ σΡα ΑΠ τ 5011 ᾿ην 1 

Ῥοποί οἱ 5 σ ραν ἢπ15 1Π|Π ΠῚ ΠΏ ΙΓ. 
Δ. Οὐἱᾷ οἴἴαμπη [ου ἰβδίμησιτα. {Πππὶ οἱ Π0}}1551- 

ΠῚ ΠῚ ψἑταπὶ {οϑΘρ νι βορυιιπι ἔθοῖ! ὃ ὁ ΝΌππο ἰην ϊα 
[ναΐγιτη ὃ [πῃ 4τ0 οἰΐαπι Δἀπηϊγαϊίοπο ἄϊρηᾶ οϑὶ γὰ- 
Ὠἰτα5 ᾿ρβᾶ σοπηπιοηΠ1. ῬοΡΕΪπ]θβοθηἴο5. ΟΠΪΠῚ ΟῚ πὶ 
ΒΟΙΠΠΙΟΓΙΙΠῚ, {τα ΓῸ ΠῚ 51} Οἱ πὶ 5 Ρν ἐπα] τ: 410 56ἷ- 

Ἰίσοι βθργιιβ οἰϊδοίιιβ, ΠῚ ροϑϑοὶ ἃ ΠΠ0 6015 δογανὶ. 

ϑο4 5ἱ φιίάοπι γονὰ διιηΐ βοιηηα,, ιϊά ρροδερὶϊ 
ΔΓΘΌΠΙΘΠΙΙ σ6η059 81 ἱπιρ]ου] Ποοο556 65. ιοα ργᾶ- 
ἀἰοίιπι δϑῖ, δ ρου τια οδὲ οἰ βἰβίθη 5. Ἰμτθη0. : 5ὶ 

γογο (ἈΠΠταν" Δ ἀο  οβοοπϑ ἴῃ 5ΟΙΠ} 115, ἔγιιβίγα ἰην 46:15 
οὐγαητ. ΝΌΠ ἰπν]ἄϊα, 50. τη! βθγαιίο πα αἰ ηϊι5. 6ϑῖ, 

41 ΠΠ͵πάτταν. 56 πλι] 10 4] 118} 4118 πη ΟΡ παραπίαν, 

ΘΑΠΠΠΔὰ ΘΟΓΙ ΠῚ ΘΟΠμπΘηΐὰ αἰνίηςο Ργουιθηιι: ἀ5- 
Ῥοηβδῖίο ἰεπηρογανὶῖ. ΡΟ θὰ ΠΑΠΊ]6. ᾿ρ58 ργδά!- 
οἴογιπι ἢ Πἰ5 δ γα ταν" Οἱ Πρ] ἴθ, Ρ6ν {δ ματα θα τα 

ἈΤΟΟΥῚ ΟΟγ τι πη οδΓ ΘΗ ΪΠῚ 4ι11ἃ ὨΪδὶ ὙΠῸ δ1115 [πἸ5ϑοῖ 
Ζόβορι, απῖψας ἴῃ Εἰργρίαπι ποθὴ γϑηϊϑδοῖ, πθὸ ρὰι-- 

ἀἰοῖτϊαο ἰθμαχ ἀομαϊης ᾿5ΟΙ γ 6 ΠΕ15. ᾿Π51 4185 ᾿πο] ἀ15- 
56 : ΠΟῚ ἔπι 1550 ΓΟΙΡΊΙΘΊΙ5 ΤΠ ΟΑΓΟΘΙΟΠῚ, ΠΘῸ ΤΉ] 5.15 
ῬΊμαγδο [Ἀτη 1} Π|Α}]0} ΟΧ 5.1 {1556 , ΠΟ 5ΟΠΊΠΙΟΥΙΠ ΤΡ 5 
ἸΏ ΟΡΡΙΡῸΒ {Ἰ115561 ἀβοῖι15, ΘΧ {110 ΘΕ1ΔΠῚ 511ΠῚΠΠ|8 1 ΡῸ- 

τοδίαιοιη τοσοπάα ργρεὶ τηοἀογα πα ιι6 ΒΟ 5 
οδῖ; οἵ ῬγῸ {νη η ταν αἰ ΒρΟηΒΙΟΠΟ. ἃ ἔγαι 1 15 
5115. ΟὉ Ποο Ἰρϑιιπὴ {ΠΠπιδ ῬΓΟΡΟγΑ 0115 Δἀοναίιι. 

ΟΡ ΠῚ ΓΔ Π5ΘΔΠΊ115. Δ ΘρΡΘΟΙ6ΠῚ 1}}}1|5 [ΠΥ] ]α:, {τι 
ΟΠΠΠ6 Ρἰδολ] ΘΌΠῚ15. ἈΠ Δ Π85 ΟΠ ΙΠΙΟΠ15 ΘΧοΘα τ, 
Τυάωουιπι οαττπι ἀνογϑατη 54] νου ΠῚ ΠΟΏΠΘ 6Χ 

ἵν 

Ὠ 

τπθῃ [εἶδ ΤΠ 115. 0 ἰΠΠ}0115. ΘΠ Ο 15. Τηθη5. ἰὨΥ]ΑῚ γ.5 ἱπν [414 ἀδβοθηά 1: 9 Ετ Ζαδ ογαξ οαπιβὰ Ἰηγ 41 ὃ Μ]Π]- 

Ποοτίτυν : 561 ΥἸΡΒΊΠῚ ἸΏΟΥ͂ΘΙ ΔΙ], ΕἸ 511ΠῚ ρΟΓδ6- 

δα ΟΠ 65 ὁχοιίαΐ ποαιίογο5. ϑοα Π] ΒΙΠΟΠ Πτι5 ἴῃ τπᾶ- 

Π15. {ΓΔ Ίτα : Οἵ ΤᾺΓΒΊΠΠῚ ἴῃ ΒΡ] πο ΟΡ ΓΟ ΠΙΘηδιι5, 
ΟΡΡον αι ητ5 ΠῚ Προ]. Τη 4110 Ρ]οῖα5. 4} θπὴ οἱ πηΐβο- 

τἰοονάϊα Πὰν] πη 515. Οἰανοβοῖε, οἱ 541} τηα] 1 γοὶ 
ΟΥΕΔΟ 185. ΤηΔΠ δι Ππ|5. ἀθοΙαναταν, ΝΙ]}] οὐρὸ Π 5 

τ. Ἀερ..3.8...7. 

3.ἃς, Ἀδσ, 98. 5. 

ΤΑ 1 Π1ὰ 5᾽ 5 πουιπι. (} βιη0 1 γΘΙῸ ογαπὲ τη γα 1 }1ὰ ὃ 
8415. ΔηΪπηαθ., οἱ ΘΟΓΡΟΙ ΠῚ δαπἰα5, ῬΑΒΟΟΡΔΠέμΣ 

ἘΞ ΟϑυΡΙΟηἴ65, οἱ 4αϊ Ῥάβοοθ αὶ ἹπιραΡπαθαία. Ὑ τὰ 
που 15 το ἀοθαΐι", οἱ 15 411 γ απ {Ὁ ΊΡ θαι, ἴη- 
51 4185 ν 1 ῬῸΓ ἸηΥ]ἀἴΔΠῚ 5:15. 1Π6]γαϊ. Τ) ΠΟ Π05 ἔπρὰ- 
Ῥαηταγ, οἱ προ γᾶ} ἀ  ]ΟὨ 115 ΟἿ] ἃ] πο πα η ] 15 

3] 14, 

ΠΕ 



ΠΌΔΗΠ,. 

τδηαο)αηιιιν.. Τμορτοϑὶ περ πι αἰ γαπίι, οἰαιιαϊ ἀπα- 
Ἰαΐναηι, ιν αὶ αὐάἰοραπι, οαροὶ νι ἀοραην, Οὐ μι 5οο- 

τηοᾶϊ σα ίαπη [τα ἰ οἰ θατυ Ποτα ἢ 115, ἃ} ποτα ἢ θιι5 
Παρτ5 5ογν ΠΠ Πθη5. Γυρα αιαγ, ΑΥΠΙΊΡΟΡαπὶ οὰπι αὶ 
τόνδ ΠΡ 5 νοπογαὶ πο ον ΠΠΠρογ αἴθοπι : οἱ [Ἰοα θαηι 
Ἰνοπηΐπο5 [Δ ἴσοπι πηυπά!, ΔΑ οἸεΐπειι πὶ γοΓῸ 60 τισάιιο 
ἕαγου οἰδοιΐ ρτογιρίξ, αἰ ἀπιοίογοπι ὙἱταΣ πιουῦῖο παι]- 

ἰανεηΐ, ὅδ᾽. οπιηΐα πιᾶϊὰ ὁχ να ϊοο παβουηΐαν ἰηνὶς 
αἶα», οἵ ος ὑπὸ ταπη]ιιαπι γα 1 1551Π|0 ΠλΠΠΟΓΌΠΟ τἰδι15 

4» 1ἸηΠ0 πιιηαϊὶ παῖς δα σομδυτη πα οποπὶ 6115, 
ἀϊα!ο ιι5 Οπηπ65 ροπο ἀηΐπιὰσ ἐγιιοϊ ἀανὴϊ ας ρου 111. 
ΤοηΐΖιι6 ὨΠ}}}} οπμἑ{Π1, φαΐ πῃ ΡγῸ οὸ φιοά ἰρβς ρμᾶ5- 
δίοηθ ἰην ἀϊ15 ἀο᾽Θοἴτι5 651, οἰἴδ πὶ ὯῸ5. ἰαρϑὶι 5110} 15 
ΠῚ ἀο ϊοογα βειάφαι. Τἀοἴτοο οἱ ϑαϊοπιοη βαρίοη- 
τἰβϑΊ Πη 15. ΟΠ ΠΠῈ,  οπὶ Ποιηΐπ6 ἰην [ἄο πος οὐπαπ- 

ἄμιπι φυϊάοπι συιδάοι, γε] δὶ σον νίππι νοηϊοηυπη: 
ῬῈν Ποὺ οδίοπάοῃϑ αιιοα ἰοίττ5 νἱϊα: Ποϑί τ [ΟΠ ΡΟΓῸ 
ἃ ΘΟΏΒΟΥΠ5. ΠΟπλππὶ ἀπ] ἴῃ Πυ] ἰδοοιηοα! γ 15 
ἼγΡοι 1 σαπί, 4] ΘΠ] ΡΓΟΥ 5115 οἱ 5οσ τοι 6556 ἀοθοα- 
1Π|15. Θ1ΟῸΝ Θηΐπὶ ἀν! ἀαπὶ 4υΔΠΊ4 116 [γὰρ ΠοΙΠ τ πιὰ- 
τουίοπι βἐυθ πὶ ΠοΪν 5. 6δὲ ργοοι]} }} ἴσπο βἰδίιογο : 
Ἧτα οροτιοῖ, φααπίωπι ἤονὶ ροίθϑὶ, 4] πη θ5. ἰηνὶ- 
ἄοτιιπι ΠΟ 50{1π|πὶ ὉΠ. ΟἿ Ε115, ὙΘΓᾺ ΠῚ οἰΐαια ἔὰ .}15 
οἱ ΘΟἸ] 1115 βοσγοσαγὶ, οἱ γο ῖ ἃ πη] Πὶ5 οἱ γθηο- 
ἨΔ 5 [4 οι} 15 οσου ταν]. ΝΠ ΘὨΪπὶ ρΟ55 10 116 δϑὶ Δ τοῦ 
ἸπουγΡογΘ ἸΠΥ Δ ΙαπῚ., ὨΪδὶ ΠΟΙ Ἶα: δὲ ἕλη Π]αν τος 
οἰίοηίι ; 4ιιοπίαπι 4υ]ἀοπὶ 5οοιπά τη ϑα]οπηο πὶ 5 

ΒΟΡΙΠΟΠΟΠΙ : ᾿ ]πνίαάϊα αἷγο αὖ ἀπιῖσο 5 δεῖ. 
εἴς οηἰπὶ ἰϊα 56 το5 μαθοὶ. Νοη οηΐπὶ ἰην οι τ ου- 
ΝΟ δ γίμα, αὶ Βγι'δηπο Τπάτι5. φιπυ]αίιν : 5 
ἘΠΕ5Π 5416 σΘΠΕ15 5ιια ΠοΙηἰ ἢ θ115 οἱ σομΓ {1} 115 
7ηνἀοῖ, οἵ ἤοπ ἴσποῖῖς 4] Ὀιισηιιο, 5οα νἱοϊηΐβ οἱ 
ῬΙΟΧΊΠΙΪ5 80 [ἈΠῚ ΠΑΡ 115. 5015, ἱΠῚΠῚΟ ὙΌΓῸ [}ῖ5 αι 
γα] ἀτιϊ Ποῖ οὐδέ οπι ν οἱ οἵου! γε] ρον 5 οχβισίυηξ. 
Αὐπηδὶ οἰϊδην ΓΟ Χἑ πηὰ5 τοἴαϊο5 ΤΠ θι15. ἰπν ἀἴτ ποη- 
ΤΠ ΠΙΠΙΔ ΠῚ, οἵ ΡΓΟΡΙΠΠῸ5 ΒΑ ΠΡ Π15. : αἰάιιο ἰηΐον 
Ἰρϑᾶ 5ᾶρ6 ἔναίθγπαι σογπη Ὠ 14 {15 [τὰ σραβϑαίιν, Εἰ 
ῬΓΌΓΒΙΙ5 ςἰσαϊ ΤᾺ ΙσῸ ΡΙΌΡΓΙΘ [ὈΓΓῚ ΘΟΥΓΌΡΕΟ οϑὲ, 
ἦϊτᾶ οἱ διῃὶ οἰ! αγιιτὰ ρΓΟρεΐα σογγιρίοϊα ἰην ἴα οϑῖ. 
8εἀ οἱ ΠΠΠυἃ ἴπ σαυ54 ἰαησιονῖβ ᾿π}τ|5. γοὶ δ πηῖγανὶ 
Ἶαπι 4ιῖ5 ροίου!! νο] Ἰαιιάαγο, χιιοά φηαηῖο ἀπιρ!  ὰ5 
ΟΙΌγΟΙΙ , ἰάπίο {Πρ οΓΠ] οἷο] ΟΥ οἱ οὐ ογοβοῖὶ ὃ 5᾽ σας 
δηΐπὶ ΟΠιπὸ δου! πὶ 40 γο]νοπιοηῖ 5 ἔπονῖ! ἰπίον- 
{ιπ|, 5ἱ ἔογίο 'π δἰ ἰψιιοα 5 ] Πάλι οἱ ἀτιγιιπ ΘΟΓρ 5 
1] Π5ογῖτ, [ἢ οὐμπι σοῃΐπιιο 41 ᾿δσοΓαΐ ΓΟΡΟΓΟΙΙ551 πὶ 

Ἰδοαθπι γοϊογαιιοίι ἂο ΓΟΒΙ ΠΕ : [1 ΘΕ[ᾶ πὶ ποῖ 5 
Ἰην ἀσηι5. οἱ ἀπίππουιηὶ ἰ6[ πὶ οὐπὶ ἢ 81} ποσυοῦὶς 
οἱ οἱ ᾿πιοπά τὰν, σα] πὶ ἰάπηοη ἴῃ ν ̓ ἀοπεῖα οἤ]οί τιν. 
Νόπιο ΠαΠΊ]ιΟ {γἸ5.} {14 σιιας ΠΠΙΠ ΠΩΠῚ ἐπη ΠῚ ΠΠΙΟΓῸ 

ΦΡιον. 35. 6. 

ὈΕ 1029 

Δ Ῥοπὰ ργοχίπι ροίαι : Ὡιηυ]λ Π5. [Δ ΠΊΘΠ. 50 ΠΊΘ Πρ 5.1 

1800 οοηίσοϊ! την 5». Εἰ ἐρὸ φυϊάομ ἀἱγου νοπο- 
ΠΑΠ5. δὲ ΤΩ ΓΕ ΟΓῚ5. ΒΟΓΡΟΠ 115. ΠΟ ΓΌΪ 115. 6556 

νοποηᾶ ρστανίογα. Ναὰπι 4}0 1115 αἰυπὶ σι" ΡΥῖτ5 

ἸΠΟ 5115 σογρογὶ ἀοἤ χογπῖ, ρου γα]πι5 ἀοπίϊαπη γὸ- 
ποηὰ αἰ πάϊ : ᾿πν τα ἀπίοιη νἱγιι5 ἰηἰογάαπι οἰΐαπι 

βοΐο ἀϑροοία ἱπΠιηά ταν σοΌ]ογιιπι : ΠΟΠΏ ΜΠ ΖΔ ΠῚ 
εἰἴαπὶ 5010 σοποῖρίτον ἀὐάϊιι. Οὐπείπιιο παπηητδ αἱ 

σν άογῖι αι 5. γῸ} ἁυάϊογῖς δὰ πὰ: πο ψαΐ ἄς ἰνΐς5 
4υθι5 ἱπνίάοι, βἰαιπη αἰ] ιτατ, βἰατίπι σον, 

5ίαϊτιπη τἀ Ποσοῖῖ : οἱ ΦιαΠΊ Υ Ὶ5 ἀσοοΥ γα] ειι5, ΦυλτΩΥ 5 

ΙΝΥΊΌΙΛ. 

Β 5014] ἃς 5Δη1 511 σογρουβ, γεροηΐς ψοϊοϊ ἰοία5 νοπο- 

Ὠδἰϊ 5ΘΓΡΟΠ 5 ΠΙΟΓΞΙΒῈ5 ΘΟΠδμμηΐτγ οἱ ἐαθοσοῖ!, γὸ- 

Πΐ5 ΠΟΧΙΪ ΓΘυμηΔ 15. ΡΟ ΟΟΙ]05 π54ι6 4] συγ 5 ἂν- 
οαπὰ Ῥδποίγ ἢ θι15, 86 Υἰβοσγι ἰπίογίογα γαβίδη- 
{Π]θ5, 564. 650 ΟΠ το 141} ἀϑϑογιϊοηθ αἰ : γα! ραγὶς 
οηΐπὰ Ὑἱἀοθ τον σόγηο, ΠῚ 4 ἰἀπηδὴ ἄϊοο, 4ιοη απ 
Δάνουϑαυ! να πηᾶπὶ σοηουῖς ἀτιιοηθβ, οὐπὶ νυ ἀογῖπὶ 

Ριοροβίτμη. Πομηἰηἷ5. 5.115 5ιι 4115 ἀρίππι, δ οἴηπο 
[ἀοίπ5. γΟἰειπίδι!5. 5ιι85 60 γϑλ ει: ΟΥσάπο ἰλατιητιιτ. 
Ετ φυϊά ποῦ ρεγβουγοβοὶβ πη βίοι. οἴιοὶ ἀφο πποπιιπι, 

504 τοοὶρ᾽5 ἴῃ ἴο πα! πὶ ΡῸΓ αιιοᾶ ᾿Ἰηϊπιΐοιι5 οχϑιβίαϑ 
( ἰνῖβ 4ιϊ τα πο ᾿:βϑουυηΐ, ἰηϊ πιίοιι5 φιοχας Ποῖ ἀρὰ 
46 ΟΠΊΠ15 ΒΟΠΙ͂α5. ἀΡ5αιια ἰην  άἸα: τηδοι!α οϑὶ 9 
Επιρίαπηι5. ἰηγ!ἀἴᾶπη, Οθίδοπι μ᾽ οἰδι15, οθδίδου πὶ 
τοβῺϊ ΘςἸΟΥιΠῚ, ὙἸᾶΠ| σοΠοπηῶ, ΡΊσΠτι5 εἰ ᾿ΓΙμ ἴα5 
ιαϑράαπι ραῃς ρογροίμα:. 

ὅ. Εποίαπιιβ. ΦαΪΏἾπιο τπά] πὶ 4ποα πηδαίβίογίο 

5ΟΓΡΘη 15 οἀσοίιιπι ὁδὶ, {110 ἃ ἀςο ΠΟ θι15 ᾿πυ δΘπ πὶ 
οβί, φαρά ἰπίτηΐοι5. ΠΟπ]0 ΒΟῊΪ5. Παὶ βθπη!πίθιι5 βιῖ- 

Ῥογβουῖς. 864. οχ ἴρθο 4υοάιο Ἰηϊογάσιῃ. συ]έι 

ΠΟῚ Τηΐπιι5 πα] ἀφοϊαγαηίαν. ΟἸ βίγιιβίοτος. μἷ5 
Πρ ΤΟ. ΘΟ], οἱ ΟὈ5ΟΙΓΙΟΓΟ5 ΒΌΠΩΡ : ἀοπηίβδιιπι οἱ 

Ὁ τῖβίο βιρογοι τη. Αηΐππα αιοαιθ ᾿ρδὰ ῥαβϑίοπο 
ἀεσοια, οἱ ρϑηΐι5. ἱποιγναΐα, Νυιβζιαπὶ ψογί [αι 
πα τοίνπι ἴῃ ΠΟΘΙ 115 βοῦν ἴα : ΠΟῊ 5ΟΓΠΊΟ α}{π|5 ἢο-- 
Ποβίι5 οἷ5 Ὑἱάοίυν. αὐ οσγάΐι5. 181] ἀριιὰ δὸς 

ΠΌΡ1]6, Ὠ11}}} οἸαγιπὶ ργοθαΐιν : 5604 5ἴουϊ γὰ]- 
[065 Μισυηάαᾳ αι οἱ ἁπηηα ἰοοα ἰγαηβθιηΐ, 

οἱ βυιαγ βίη οἄοτίθι5 τοάοϊοηιία ἰγαησνοϊδηὶ 
Ργαα, δὰ [ὐάα γογὸ φαθαιο οαάαγοτα, οἱ 1οὸ- 

οἃ ἰοίτῖ5. τορ οἵα πιἀουῖθα5. ςοηνοίαηι : εἴ βίοι 
Πτιδδα», ΟἸΠ 550 58Π0 ΘΟΓΡΟΙῸ, 510 Ὁ}01 α]οιι5 ὁδὶ ὁοποὶ- 
τα ργοὶ ρ [Ἔσο σοηνθηϊαπε : ̓ΐα οἱ Την 4] δὶ φυτὰ 

Ε αἷν ΑἸΐψιο 'π μᾶς υἱία θοπο αι θβίππι οϑί, 5ῖ φα!α ργα-- 
οἴαταπι ἴῃ δοῖίθιι5, ἴπ νου θ᾽]5. ργοθ 1}, ἴπ ππουῖριι5 
δὐἀπιϊγαπά τη δϑῖ, πἰΒ}} ργουϑιιβ γυἱἀοπΐ, π|}}}} γοῖνγα- 

εἰδηΐ : 5συθὶ αὐιῖσπι φυτὰ ἀὐῖ σα] ρα ὈΙ τος σοκίσῃν, 

αὶ ἱποαυϊο βοσπιοπο ργοϊαλπη, αἱ Πυχῃπ ]ι}5 ἀςοῖ-- 

3 Ἐρεῖς, 4. 5 



᾿094 ΑΡΡΕΝΌΓῚ ΟΡΕΒΚΌΝ 5. ΒΛΒΙΠΠῚ ΜΔΆΟΝΙ. 

ἄνα 5011, ἰὸς ριοίογιμτ, 3. ἴῃ Ῥα ΘΠ] ἴσθι γ θη 11. Α ΤᾺ}1, οἵ ΘΟΠΏ ΠΛ ΠΟΙ 5.1 Π1Π. Ὑ]ΟΙ τ. ΟἿΠῚ ἔγαι γι 5 

Ἰφηῖ : οἱ ποιιτἴαπη ὙἱνῚ ΠΟ 6Χ ΒΟΠΪ5 Ρ65115 ἀἰοιβαιο, 
56 δχ πλἰπῖπι}5. ΡΟ Β1]158. Ποὺ γοϊιηῖ. Ὅτ0 

τᾶ 10 414 ποάυῖι5 ἢ 414 τιν 5 ὃ αι! ρογῃ οῖο- 
5115. 4ἀἴοδπι ἢ ΟΠΝ ΟΡ οἱ γϑιοονο οὰ 4 Ια 6 αἰ- 

5πᾶ 50Π| : ΕἸΠΊΑΡῚ ὙΟΡῸ δοὶ αι Ἰηγθηΐαΐ {ιῸ 
Ορτι5 ὙἸρτα 15. ὁχ. ΔΟΟΙ ΘΠΓ5. Ομ] ρῶ ΘΟΟΑ 5] ΟΠ θιι5 οΥ - 

υϊπϑίαν ὃ Πρηΐψιιο 1511 4165 πηδο ΠΔ ἢ Πλμ1η Π.16Π|-- 
416 ΨΊΓΊΠῺ Ῥγοιουν πὶ γοσᾶῃΐ : σοΟμδίδ ἢ 6Π) γεῸ οἱ 

Ραϊϊομίοπι, 5ῖπο αἰἴθοιαι οἱ βθῆϑιι 4ο]ου 5 ΔΡρ!]αηι. 

ΘΟΡγ ππὶ ἀὐιΐοαν ΔΘΟΡ τι πὶ ἀἸοιιηΣ ; [δία ογι6- 

[δι : ρυπἀοηίοπι οα]]Πἀππὶ γοοληῖ. Αὐνοραηίομι 1]- 
ῬοΓι ΠῚ Οὐ] ΠΔΠἴ αν : ΠΠΡΌΡΆΪΟΠῚ γογῸ ΤΠ ΧῸΌΓΙΟΒΙ1ΠῚ 

ἀϊδαηι. Αὐναγυπι Πομλ πᾶ ῃΐ ΡΑΓΟΙΠῚ : Οἱ ΟΙΠΠΘ5 ὙΠ - 

ταϊιπη 5ρΘοῖο5 θοῦ Οὐ ΓΟ ΘΟὨ ΓΑ Ὶ]5 οἱ ἃ ΠΙᾺ 1 ἃ5- 

ΒΕ ΠΡ ΕΪδ ἀΡΡΟΙ Πα Ἰ ΟΠ ΠΡι15. 5 Θδί πιη} : 11ἃ τὶ δῦ ρο ΟἸΪΔ ΠῚ 
ἰην ο5 α θι5 ᾿ρ51 ᾿πυ ἸΔθηΐ, ποπηϊποηΐ. Οὐ] 1ρ1- 
τὰν οδὲ ἢ Τὴ δοσιβαίίοπο οἱ ΟΡ δοίη 6. ψΊΠΠΟΓΙΠῚ 

ΒΟΙΙΠΟΠΪ5. [ΘΓ  Πτιπ (Δ Ὀ Πλι5 ἢ δ Ποο ὁχ ραν γ0- 

705 τηο!ππὶ οδί. Νάμι. Οϑίθ ον 6 «ΡΟ ̓Ὸ ΤΠ ΠΠ ΠΔΊΠΘΠῚ 
ΠΟ}, οἱ γι μος ΘΟΠΟΙ ΓΘ. 6}115. 5010 1 ἸΠ τη, 
ΠῸ ἰΔῃρ ΠΟ ΓῚ5 ὙἾ πη ΠΟΡΤΡαΓ, Ρὰγ5 νἸ Δ ταν. πιθά οὶ 

ἢ. ουιπι 51 ἴῃ ἰιος οιπὶ ΓΟΙΙΙΘ. 5. σ Δι, ΠδῸ 
ΤΟΙΠΘ Ιου οἰ Πι ογῚ5 Ὑ]8Π), Ἡ 11} ΑἸ 114 65: 4ιιδια 
5] αἴθοπι ΡγΟ ΙἀἾ5586. Ιαηραιθηι]5. Οὐ ουρῸ ὁδὶ ἢ 

Οὐυοπιοίο νοὶ] νἱϊδηάτι5. 651 τπου}}15. ΠῸ ῬΑΓ ΙΔ ΠῚ, 
ΜῈ] 5ϊ ραξιπυν ἔιριοηά τι5 ἢ Ῥεηιο, τὶ πλ}}] γἱάο- 

ἴα, δἰαϊπουο ἀο]νοπηλ5. ἀρι ἀπ πι05. ΠΟΒΙΓῸ5. Π1Π1]} 

πιᾶρ ἢ Ποῖῖπὶ ΠΌ΄τ16 ὀχ ροϊοηιπι 4] ἀατια ΠῈ 6558. ἴῃ 
γΌιι5 νἸΒῚ 1] τ15. : ΠῸῚ ΟΡ] ΘΠ Ια} παραὶ ροηἄοτο, 

ΠΟΖιῈ ΠουθΠ 15. 5]ΟΥ Ια ΤΠ ΠΠΟΓῸΠῚ ΤᾺ ΓΑΓῚ : ΠΟῚ ΤΌ] 

οἱ γαϊοιυἀἰπομι ΘΟΓρΡΟΓΙ5. ΝΊΒΙ Θηΐπ ΘΟΥ ΠῚ 485 

Τοπηρον]1α ϑιιηΐ οἱ ρυθίογθιπι ορ᾽ πα πά τμη οδὲ θὸ- 
Ὠμπι, ΠΟΖΙΙδ ΟΠ ἶπΟ Πουῖιπὶ ἰ Ἰ{ι 1 αιια. ὙἹ Δοπηι5 ; 
Ζιιοηΐαπι 4115 νἸΔομ τι", Το πηρονΆ Πα. διιηΐ, 4 ἃτι- 
ἴοπι ΠῸἢ Ὑἰ θη αν δ ὍΣ Πὰ διιηΐ. Τά60 ἜΡΡῸ δἰιπὶ {τὶ 

Αἰ αὐς ἀἰν 115. ἀἰσηαπη ΠῸΠ Ριι θηλι15 αν Τα : πο- 
486 15 Ζαϊ 5} }Ππηϊταῖο ρυάθ ΟΠ}, ἐπι] δ ϊοπο ἀρ Πιι5 
Πα] πα 5. ὁσῖ, ῬΡῸ πιαρ ἀπ ΡΟ οσία 15 οΓαβιϊηῸ 

ἩυΒΖιιαπη ἔπιτανοος δ0( ΠΘΖΙΤΟ ΘΟΡΡΟΓῚΒ ν Ἰγιι15. δὲ πηᾶ- 
δηϊποιπι γοθαν Δ] ἸηνἸἀἸὰπὶ νοηϊαϊ, τηῖτι5 ἔθ ν -- 

οὐ α σΑ]ΟΥ 115. γ ΒΟ ΘΠ τη, ΕΪδὶ ΤὈγίο {115 ν αὶ 

Ὑἰχία 5. ΟΥ̓ΡΔΠΪ5. ΠΝ αἰαιαν Δ ὉΠ||05. ἀἴάιιδ ΟΡ Πη05 
δοῖι5. 15. θῃΐπι 411 ᾿πἀ τ! τὰ 51:0] σου ρου δ Του Ὰ 1πῸ 
ΔΡ ταν Δ Ἰπυρῖᾶ 0 ῬΓΟΐΟΡ ἃ ΤῊ] ΠἸβίθυϊα., Ὠ181] 
ΔΙ Ϊα οδὲ φυᾶπι 51 415. ἀσσορίιμ. (1 ΠΟΒ Ό ἢ γῸρ6}- 

Ἰουιάτιπι 9] Δ Ππιπ, 1ῃς διιιπὶ γουίαί ὀχ τα πι, Οὐοῖ 

51 4115 ΘΟΠΟΟϑ585 510] ἃ Π0 ἔλοι] 105 ἴῃ Πα] ΠΙβιου ἰς 
᾿πα Προ ηΕἴυπ δὲ ῬΑ ΟΡ ῚΜΠ 5.Ι5Γ ΘΠ ΔΓΙΟΠΟ αἰπροηϑαῖ, 
1516 π0ὴ ἸΠγ} 1αὰ ἀρ Ήτι5 οδΓ, 50 ΔΠΊΟΤΟ, {{ὶ (ΟΠ 1ο 15 

91 ΨΟ] Δ) 14 11]0115. 51115. ΠΟΟΟ55] 8 101} Πα τ ΠΟΥ θΡὰ- 

ἔροῖ. 
ὁ. Τυπι ἀοίπάε δπιΐποὶ αιῖ5 μοι ρει οηείαπι, οἱ 

δορορία σραῖα νου Ὁ] αἰ ῚΠὶ δῦ ριυ να ΒΘ Π511ΠῚ ἀρ ΘΙ» 
οἱ οὔβοιν τα 65. ἀἰν τη] οἱ ΡΡΟ ΡΠ ΘΕΪΟὶ ΒΘ ΠΟ 5. Θχρο- 
ηἰξ : 4015 πη υδπι [4 }Π}0ι15 Δαν θυβοῖαν ὃ Ο15 αἰν τὶ 
ΤΠ ΠΟΡῚ5 ΒΟ ποθ οἷα ἔδγα 5 Ἰην ἀϊ 1806 σοπίαπηϊποὶ, 

ΠΑ ΧΊΠ6 5] δὰ {πὸ ἀἸοιιπίι ρον 5 ποῖ ΘρΊνΙτ5 40- 
ΠὰπῚ οἱ σταιίδπι ἀδρΡοπιδηΐι, δὲ Ὁ] 0 διϊᾶ πη ἃὰ- 

ἀἸϊονιιπι ἴανου οἱ οο]]αιιαιῖο μγοβθαιαῖιν 3 510 μὰ- 
Ῥοῖο τι φιιαδὶ ἰπππα 51} ἰδία Βοπιπι, δὲ ΕΠ] ΡῈ 
ἔγαΐνομι ἃ Ποὺ ἀοοιγιπο ἀ δι! ηδτιπ 51: ἀομιμ - δὶ 
ἰάπιοη ΠΠΡΘΠί ον ριορίον τ βιιβοὶρίαβ. Ταμι ἀοϊης 
γομάπὶ Ζυϊάοιη ἔομ 15. ἰὰΡοῚτι5. ῬΙΌΠΘηῖθια. ΠΆΠ]15 
οταγαῖ ᾿ πο ἃ 5015. ΞΡ! 6 μονα {}}π|5. ΤΠ ΒΠ] οῖαν 9} - 
ἰαίαδ : οἵ πόθο ἰην 61 4}1} 5οΊθιη νἸ θηϊὶ : ΠΟ 5.106 Ὁ 
οδἴοιοβ, 56 οὰπὶ οἴου ῖβ μά θογο οἱ βαπο: ραντῖ- 

οἰρίαπι. ᾿πιοῖβ. ΕῈ τὰ, γουθ0 Βρ᾿γ τ4}} ἴῃς ΘοΟ] δῖα 
ῬΓΟΠ θη. οὐ Ῥδν σα πη βᾶ ΠΟΙ ΘΡΙ ΓΙ 15. ΡΙοἴα [15 
ἀοριμαΐα ργΟΪυψιοηῖο., ΠΟ οἰπι΄ [τ 1 ἃἀΠΊΟΥ 65 

οἱ Δα} ΠΡ}5 δυνά! πη, οἱ ᾿ΠϑἰυΘΓῚ5 ἃ0 ΡΓΟΠοΙ5, 5 
πιουοι το οἱ βιϊπη ]αλ αι θη! πη ἴαγοΥ : οἱ ορία5 

δὶ ΠΌΠΙΟ ῥγοΠοογοῖ., ἰαπΐμτα τ ποῖηο ἰαιάαγοι. Εἰ 

4185 ΟῚ  ]νι} 15. Τὶ Θχ οι βᾶ το ἀρ σον ἀ τιπὶ ΠΟΒΙΓΟ- 
ταπὶ ἸἀἸ σοι. Τλοῖιμι ἢ 51 οὐσο,, αἰ αἰ χίπηιι5, ἀθιιη- 
δὶ 4αῖ5 ἴῃ. [Δ υ Δ1 0115, ἀθατ1τιν ἀα θιη. Οἷ8. (8 Πὶ 

ΘΟΠμΙΠο 6 48 Πι 5ΌΓΠΊΟ αἰ ν  Πτι5 ΘΟ , ΘΟΠῚ ΠῚΔ ΠΟΠῚ 
510] ΘΟΘΠΒΙ1ΠῚ οὐ ἱπΠ ΠΡ ΠΕΡ115 ῬΡΌΠΘΠ5, ΠῸῺ ἰηγ  ἰὰ 
18}15 δῖ, 5 οναυιίαῖο ἀἸσΠ 15 Ἐδὲ οἱ ἈΤΊΟΓΟ. 81 γ6ΓῸ 
Ὁ ΘΟΠϊγαΓΙΟ ἃσαῖ, Ἰά 6ϑῖ, αἰ [δου] ταῖο5 415 Πομοσίο 
ἀἰδροηδᾶγο ἀοθιιογαῖ, ἀἸλα 11 μου Πα χανατ ἂο ἔπ 0 ]- 
τ ἴποπὶ ριΟροΓοῖ, π6 510 4υ]οπι ἰην ἴα, 564 τῖ- 
ΒΓ οΟΙ ἴα ἀἰρηιι5 οϑ[; Φιιοπ απ αὶ οπὶ ποο [αι ς 
αἰϊψαϊα. αἴξπαπι, 5θὰ ργο]υ δ. οἱ ὙἹΣαρΟγΑ ΙΗ θιι5 
βοῦῖτ. δι τον οἱ 15 4αϊ ἀθαπάαὶ ἴῃ γογθο, κί ψαῖ- 

ἄοπὶ Ῥον βναιΐδπι 58 ποῖϊ ΘρΊ ΓΙ [π5 ἸΟΖΌΪταΡ : 5 ν τῶ 
510 ΤΠΘ 10 σοΙηπηθηάαϊ, οἱ ῬΙΌΡαὶ γογὰ 6556 4 
ρυωάϊοαι : δὶ ποὴ γοξναρ ἀηΐιν (οἰ Πα σορ}]5 5 - 
βία ἀσοΙοΥ δ ὃ δὶ ἀοηῖ ας πο Θρ Ἰτιι5 σᾶ ποῖ νο]αη- 
ται παϊῃἰβίγαπι ἰδηταπιπιοάο ὀχ ῖθθοῖ ΠἸηριιὰπὶ : 
ἰηνίάονο (ἈΠ ]λιι5 οἱ ἀγουβαγὶ, 181] αἰ τἃ οσὶ αδμὶ 

ἀἰϊοοιο : ΝΌΠ]οπὶ πιαπάαϊα Π)6ὶ Πομλ Πῖθιι5 Ἰηποίοβοο- 
το, ΠΟΙ]οπὶ ΠΟΠΙΪΠῸ5. (ο ππουίο δ βΆ} 0115 νἴᾶπὶ τονο- 

ολνὶ. 81 νοῦ ἴδ αὶ Ἰοφαΐταν,, ΠΟῚ σοι πιιπι Π)οιιπὶ 
Ἰοχυΐτν", ποο ρον ρα ίαμν Π 6] ἀοοοῖ, 564 γοῦνα ργὸ- 
ἔουτ ᾿υπηδὴὶ ἰδῃ απ. 00 ἸΠΘΘΗΪ ἀγί6 ΘΟΠΊροβ ϊὰ : 
ἘΠ} ἴῃ ᾿ρ515. ἀϊ νἰπὶ 5ρΊγἸΓ0}5..,. 81 ἀαοα οου [ο- 
ἀἴαϊ, σοπδοϊοητίαιη ρα δοῖ, ἸΔΟῪ πιὰ πὶ πιονοδὲ : δὶ 
ἀοηΐαιιο νἶτα ππουόσάιιο ἀσοίον 5, ργΟ]α 5 γοίγασαη- 
τὰν ΟΙοαα 5, δὲ ΔΙ ΐοπα, δαπὶ ἃ] ΟῚ Ρι}5. οἱ πον θιι5 

5115. οὰ πῶ ἅ]Π105. ἀοοοῖ : Ποσια πὶ αιια50. οΥρα 



ΠΟ, δ ΙΝΥΊΌΙΛ., ἡ09Ὁ 

τα!ο5. οχοίτοίαν ἰην ἴα. Ἀ οο]απιαὶ οαΐπι ἰνῖ5 οοητἰ- Α ους Ποπὶ5. σοΥΡογοῖς ρει ον οπάνηη. οϑῖ, οὐ" απο 
αἴπιιο ἀροϑίο  ἰοιι5. ϑουιπο, οἱ π᾿ 95. Θου μη 0 [ἀοίοιη 

γοιου αυιοίι" ἀἰσοπ5 : " Ομ αἰζεην εἰοοδ5, ἐοίρϑιιηι 
ποι εἰοοῦς ἢ Οἱ ργιαϊοας τιοπ Γισαπάιϊιπι, [ασώ- 

τὶ ἢ Ομὲ αϊοὶς ποσὶ πιωοϊιαπάπιπι, πιοροϊιαγὶς ἢ 
Θειΐ ανομειϊπατὶς ἰάοϊα, σαονιερίιπι [αοῖς ἢ Θυΐη- 

ἦπηο τη Ἰδοναϊίοπο,, αὐ αἰ χίπηι5, οἱ ᾿ποῖι ἀἴραὶ διυηὶ 
5:1. ΤῸ γουῸ διαὶ σοιμηποποιίομι ἰ6 1)αν ἃ μοι ϑ0]- 
ΥἸ τὰ πὶ βαποίιμη, οἱ ἀἸοοηίοπι :" οὶ ἀπιι] τὶ ἵτεῖ ον 
πιαϊἰσηπατίθς, πιϑηιι8 απιεϊαίιις {μνὶς Γαοὶοπίος 
ἐνὶ εἰζαίοειπ : φιιοπίαπε οἱοιὲ ἤωπιιπι οἷτο ἀγὸ- 

ϑοθπῖ, δὲ δἰσιὶ οἷογα ἰιογϑαγιίηι οἰΐο εἰοοϊοπι. 
Τηδοοῖ οὐ σῸ δθυνιιπι Τ)6ἱ ποις Υἶγ 5. ΒΟΠΪ5 ἰηγ ἄονο, 
οἱ διροι [α]515 ἂς δἰ πιι! τα ἀο]ογὸ ; οἱ ΟΠ}. 0 Π0ΠῸ ΠῚ 
ῬΟΙΐι5. δα ᾿πηϊϊαπάα Ποπα, αιιαπι ἴμν ἸαπῈ Θά ρον. 
81 ν᾽ αἴβεὶ βοθυ πηι, δ᾽ ῬδΙ θη ἴοΠῚ , δὶ ΘΟ βίη θη ἴῃ 
ΘοΡ ΔΙ ὨἾθι15. Ρ οἰ δι15, δι 4 4ο οἱ τὰ 14}}5 65, ἀ1- 
Ἰῖσο οἵ {Πππὶ αυαδὶ αἰ τουιμ ἰ6. 81 νου ἀἰ Γψυ 4 60] 
ἀοοβῖ, ᾿πηϊ ταν 6 Οἰπ οὐ 115. Ὑἱάπι ἸΔυι 4} }}}0πὶ ν] 405. 
Ἦοο δυΐοπι 5ίι 11 πποάο οἱ ἀριν τοπηοι!ρδιιμ ρτοί!- 
οἷ65, οἱ ἀρινᾶ 605 411 τὸ γἱάθηι αι 4}}}}15 ογῖ5. Πῶς 
ΘΠΪΠ δϑὲ Παίμγα ΨΊΡ 115. τιὉ 000 ἀ ῬΠΓΡῚ ΠΟΥ Ταΐ ΠῚ 

ἃ 4υσοιπιια. γ ΐθπίθ οἱ [ον πΐθ θΌ5511 ἀ τ], 
Τὴ πουῖ5 ΠαΠΊΖιιο ροίοεῖας. Πμ} 115. δίμα 1} δία οβὶ : 
μᾶπι αἰν} 5, ρα ΟΠ ιν τἀ πο ΘΟΥΡΟΥ 5, ΤΌΡι" οἱ 

οἰἴοτα Πα ϑιποαϊ {185 Ρυϊαητιν 6556 ΠΟΠὰ, ΠΟ 
65 ἴῃ ποϑβίγα ροϊοϑίαίθ τὰ μά] 6γ6 ῬΟϑσδίμηι15. 50 οἱ 

τηλ} 115 ΒΟΠα πὶ Ζιοά νοῦ Βοπιιπὶ οδὲ, (ὦ οδί, ὙἸτίι5 
ΔΠΪΠῚΐ, ΤΠ ΟΣ 410 ΟππΠΐθιι5 {αὶ τοοίς [Ἰοαηὶ, οιη- 

: Βοῃ. 3. 91]. 

2 54]. 56. 1, εἴ ἃ. 

5. ΠΠΠΉ πὶ οἵ γογο Βοπιη οδῖ, οἱ ἴῃ ΠοΟβίρα οδὲ Ρο- 

δἴταμη. ροιοδίαϊο, ΠΟρ Πα Ίπηιι5. ἱπηϊτανὶ : ΡΓῸ Ἰνῖ5 γοΓῸ 

ῬΡοηὶβ 4 [α]5ὰ διιπὶ πο ἤπγὸ θοπᾶ ἀϊοιυιμίι, ἴατα 

Ἰῃ θη 15 δια 115. ἀρ᾽ Τά πλιν5 αΠ ργὸ [εΐ5 ΡΟΓΠ οἰ οβίβδὶ 

χὰ» Οἰλαϊ συισουμη θατηι᾽ ἐν ἴα ἢ 

Ἢ. 804 πὸ {Πι4 φυϊάσιη οομπμμοη ΠΟ η 6 πὶ ποδιτὶ 
ΒΟΡΙΠΟἢΪδ5 ονααι, Ναη. Ὑἱἄο5 ἀιια πα πι τπά} μα. ἴῃ 

γἱτα Ἰνοπαΐπιιπὶ ΟΡ ἰποαὶ δἰ πηι] αιῖο ἢ Τὰ ως ἄς ἰηνὶ- 
ἴα 5εῖτρο ρυοσοάϊε ; πάπὰ ΟῚ] ἸΠ ΟΠ 6556 ΠΟΙΠ ΠΟΙ 
οἱ ἀαρ οἱ ποηῖο, πο ΔΙ Πιπ 6 ιιαπὶ ἰηνἰἀἴὰ πᾶδο]-- 

Β τὰν, ἴπ ργοϊππο παπηηιιο οορ 15. οἄϊιπι τ6ρῚ:, ἴῃ 

ΤἸΑἸυἸου απ ὙοιῸ δι ρονΠοίοπι οοἸογαΐαπι απ! Ἰποπι 

πὸ ΡΤΌΓΟΥΕ : δοουπάτπι ΟἸἴθοῖο5 τηαυη5. ΠΟ 115 560-- 

Ρυ]05, 4υΐ οχίσιια ἃ] τι» ΧΌΒρΟΓΒΙΌΠ6 ΘΟΟρΟΓΙΪ, ἴσπο- 
γΔΏ Π115. οἱ που 5. ἐπι ρτον δα παι γασία, ΠΟΠ Πα η-- 

τὰν", 816 οΥΡῸ διἴαπι ΠΟ 5 ΠΟΡΪ5 ἴΠ616 νο ει: ὁΧχ πηλ}1-- 
δηῖ5 ΓὈπ1Π0ι15. ἸΏ Π 1} : [ἃ οδῖ, οὐπα ἀθοοά πηιι5 ἃ ΡῸ- 
πὸ, πῃ ἁἰϊοηὶ οἰοίμην ἃ Τ)60., Ομ 54 ΠΟ {4115 

οὐἀϊποπι ῬΑΘΟΠΊ 116. ΟΠ ΙΔ Πλτ15., οὐπὶ ΤΟΙ 15. Πο- 
ποδία Ὑἱτ {πγὰ ν ΟΠ] απηι5, ΕΠ Δ Πιι15. οάπὶ οἱ ἃο- 
4 υ οσοαπι15. πη 515. 5ιδ ἀοη1 ΑΡοβίοο οἱ ἀϊοοηιὶ : 

" Νοῖϊιο οἰγοὶ ἱπιατιὶς οἸοτί οιρίαϊ: ἱπινίσοτη ῥΓῸ- 
νοσαπίος, ἱπινίσοπι ἱπνιοπίθς : ὁ 596 πιαρὶς ϑοηῖ- 

δπὶ, νϊδογιοογῖος, ἀοπαπίος ϑονὶς ἱροὶς ἀοἰϊοία, 

σἴομε οἱ 1λοηις ἀοπανῖι υονῖς ἐπ Ο]ιίσίο Τ65ιι1)0- 
γηηύπιο τιοσίγο Σ οαπη 410 οδὲ Τ)η60 Ῥαιὶ οὐ ϑρ γε τι 
δα Ποίο οἱουία ἴῃ ϑίθοι!α διθ οι ον). ΑἸΠθη, 

ἴν 

5 6]. ὅ. 36. 

Δ ἜΡι65. ἃ. 52. 

ΠΟΜΠΠΑ Υ. 

7π ργϊποὶρίο Ῥπονογ ίογιηι, ϑαϊοπιογεὶς γ “ίαπι αἰαὶξ οἰιπὶ ὁ55οὲ ΡΡΟοί,γ 167, ἡ δηιῖ Ερίσοορο. 

1. Μαρπὰ οϑὲ οθ αἰ θη τα ΠιουΌο5 ; οἱ ἰάοο οἸίομι- 
ῬΟΙΌΠΙΝ5. 5. ΠΊΠ10. δα οογουἱ οἱ ΒΟΠ ΙΒ Πἰ5δῖπηο μα τὶ 
ἀροπο5. ΠΟΙῖ5 {ποβάδπ ἀ ΟΙΟ 115 βάποιϊ ΒΡ Ί Ίιι5 
ΡτΟροποηῖΐ : 4ιι ἰπιαιιδι τη 5,0 ΡΟ 55 1Π|1}5 
ψοπαίουιμι, ἴῃ ἰοοῖβ ἀβρου 5 οἱ αἰ ΠΠ ΟΠ ΠΠ}ιι5. 46] 6- 

οἴαταν, οα τα ΠΟΥ ΠῚ 5.10 Γῖ πὶ ΟἸΓ5115. ῬΙΌΡαγο, ΡΙῸρο - 
5110 ἀὐΐοπι ΠΟ 5. ἵπ ρυϊποῖρίο Ῥγογοη)ἰογιιη τπ0-- 
γΟΓῸ βου ποπ}. (τιάτ γοῸ ἀΠΠ1Ο 1115. οαρίιι 511 11- 

5 Ἐρ!νοβ. 6. 19 

Ῥεῖ Πνι}115, 14 οϑῖ, ρυόνου) 15 ΒΟΥ ΠΟἢΪ5 1Π|0]]οοίτι5, 
ΠΌ]Πι5. ᾿βπογαϊ δογιιπὶ 4 ϑοΡ  ρ γάσιμι Ὑ 6] ποιὶ- 
τἴατπι νοὶ συνά τα μα θοηι. Ὗ' ουυπίαπιθη πο ᾿ οἶτοο 

γουοραμάτι5 οδὲ Ρ65 ἃ] ὁμηηὶ οοπαῖιι, 564 5ροπὶ ἀ1-- 
ΘΟΠΑῚ ογίρονο ἀοϊοιαιι5 δ Π)οχμΐ μι γον ΟΥΑΓΟΠΟ5 

διιμαμηΐ 5Δοολ ο115. ραϑίου 5 ΠΟΘ ΣΙ ὅτις ἀοίυν ΠΟ 5 

ΒΟΙΊΠΟ ἴῃ Δα ρΟΥ ΟΠ ΟΥ5. ΠΟΒΙΙ]. ΤΊΤΟΣ ἰδίοϑ ΠΡΟ 

ΠΟνπλτῖ5 ΡΥ ΠΟΙ ρα τον δα ρ Ομ ἰδ ιπὶ ϑα] πιο 5., 

" 



τῦ90 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΛΌΝΜ 5. ῬΑΒΙῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

Ῥιονου)θίονιπι οἱ Ππρο] οἰ βϑίθη, οἱ ιιαΣ ἀἸσαηταν ὕδπ- Δ ροϑὲ [6 ποτὶ Θυϑιτροί οἰ ἰς εἰδὶ, Ἐπ τίογαπι, 4126- 
τίοα (πε! ον π]. (Δ ΟΓῚΙΠῚ ἘΠῚ 5] 5116 σου ἴα. 80 

ῬΓΟρΡγΙαπὶ ΟΠ Ποῖ ΤΓΊΟΠΘΠῚ : Ὁ1Π|1{45 ΤᾺ ΠΊΘη Οἱ ΡΙῸ- 

5ρΘοίτιδ [40 ΟἸπ Π })115, ΘΓ ΕΚ ἸΘΠΑῚ Π}11Π18 ΠΙῚΤῚ. 56 Π511} 

ἀἴζαο ὀχοο ο παι ππουἉ} πὶ ν δ ηι. ῬΡου θυ Ια 15 ]-- 

1π| ΘΓ Ἴ10. δδ τη 8 }15 οἱ θηηθπείαι 9 ὙἹ ΠΟΥ τι ἃς 

Ὑἱτα ῬΡΟ ΑΒ }15. τόρ αα., ΒΔ Π05 δοίτι5. Π|ΠΠοὰ 4118 -- 
ὅαπὶ αἰ σθη5 οααίίογο. ΕΟ] 5] αδίοβ απιΐομ 46 Γο]ι15 

Π Πα ΡΆ 1115. ἀἸ5θου, οἱ φυδηΐα 51 ἴῃ Ποο πλπηο 
ὙΔΠΠΔ5., 4 ΙΔ ΠΠΊ 116. ἴπ΄ ΓΘΌτ5 ἰπᾶπη6 ἀοιποπβίναϊ : 

αὖ Ροι ΒΟΟ ἈΠΟ ΠΟΖΙΙα 18 Π0 ΠῸ5. Π11Π10 ΤῸ {18 Π| 
γδη]ϊαίοιη ἀοολ, Ρογϑυδ αὶ Δα ΓΟ, οἱ ΟἸΓὰϑ 

ὨΟδίΓᾺ5 ΤΌ ι15 [Π ] ΘΗ 0115 ᾿πα οι Οοοιρᾶγο. Οδητι- 

ςἃ ΥΟΙῸ (ὑΔΠΕ ΘΟ 1} ΡΟΡ ἴδοι Ιοποπ 4 απιπιοο 

οἀοοοπὶ ΔηΪ ΠΤ Π1. (ΟΠΒΟΠΔΠΓ]Δ ΠῚ ΠΑΙΊΖΙ16 οἱ 60 - 
}πποι] ΟΠ 01 5ροηβα ἀθβουιηΐ δ] ΒρΟΠΒιΠη., 4 

οδὲ ἃη πη ΔΩ ψουθιπὶ Π οἱ οοηποχῖο, 866 84 ριῸ- 
ῬΟδιτιπ] ΤΟΥΘΥΤΔΠΊΔ). 

ὥ. τ Ργονογνία, ἸΠ(υ1ι, ϑαϊοπιοτιῖς, {{ὲ1 ]αυϊά, 
φιὶ τοσπανὶξ ἵπι 157 αοὶ. Ῥυον ον Οὐ τ π ΠΟΙΠ ΘΠ ἴῃ 
γΟΥ 15. γα] σα 1115 Πα 6 ΘΟΠδιιο 40. ΠΟΠΊΪ ΠῚ ΠῚ 50- 

Ἰοῖ, [ἃ οϑί, δὰ ψιιὰ γα] σον ]υ: οχ τρδα Πἴοπο φυδάδιη 
ἈΠ ΙΧ 115. ἸΟΖαιι παν, δίοιις ᾿ρϑα ἀρ τοος 
Οἱ ΠΠΟ]οσ ᾶ ΘΠ αι ΠΕΪΑΕΪ 5ΘΓΠΊΟΠ 5 Οϑίο 11. Οτ0 ΚΘ ΠΟΓῸ 
ΒΘΡΠΊΟΠ15. ΑΕ ΓΙ πλτγ Δ τηλ] ἃ 4ιια [ῃ γἱΐα ἀοοϊ πηὶ 
51Π|111ἃ : γουιπι ᾿δθς ἴθποαΐ 6 ῬΓΌΥΟΙ ὮΙ ΠΟΙΠῚΪΠΟ 

ΨΟΪΘῚ ΘΟΠΙ ΠΝ Ϊ5 ΟρΡ᾿ ΠΟ. ΑΡυ ΠῸ5 νΟῸ Ῥυ ΟΠ} 

οδὲ 56 Π10 1{1}15. ΟΘΟΙ]α Τηἰγὰ 56. ΠΟΠΓΙΠΟη5., οἱ Πιὰ- 
Ῥοπ5. υϊ οπη. Αἰ Ἰι  ἀ} Πα 115 οἰϊαπι ἴπ ἀρουῦῖο, 
ΡΠ αν πασιπὰ [ἀπο η ἴῃ ΡΓΟΓ ΠΟ 56 Π 5115. ΘΟΠίοΡΟη5 οἵ 

1 Θσομ]1ο. Π)ΘΠΊ4ιι6 οἱ Ποπηΐηιις ᾿ἴὰ ἀἸοοΡθαΐ, ᾿ς 
ἐπι ργονονϑὶϊς ἰοψιμιῖτις διιηι υοὐὶς, 56 υϑηῖί ᾿ιο- 

τὰ ομηι άπ τιοτὶ ἐπὶ ρΓο ΡΥ  τἰς, σά ἰπὶ ραΐαηι ἴο- 

ψιιαν οὐὶς : ρον αιιοά ἱπά]οαϊ, αιϊα. ΡΙΌγοΥ 115 

ΒΟΙῚΠΟ ΡᾶΪ]αΠη οἱ ἴῃ ΤηΔη]οσῖο ποη μὰ )οα! ἰπιο}]6-- 

οἴτιπι, 5641 ΟΠ] {1115 «υΠθιιδάδ μι ̓ Πα 10 115. οἱ Θσ οι} 15, 
ΡΕᾺΔΟΒΠΟΥ 115. αι 5ιιο. οἱ ορα ἀ ΠΠἸΟν 115 νοι - 
Ἰδίομη αἸοθΠ 115 Ἰηδίπιοῖ. Ργονογνία ἰρῖταν, ᾿Π 011» 

ϑαϊοπιοπῖς, {{Π{ Ἰ)ανία!. τὰ ὁδὶ, γουΐα, τοιττ5. νἱϊ 

ΘΌΓΒ Ποοροϑασα, ΔἀαΙΔ1 ἁυίθμι. οἰϊα πη ΠΟΠΊΘΙ 

ΒΟΙἸΡΙΟΡ 5... ἘΠ Διο ου τα 16. ρουβο πε (51 Φογ τιπὶ δἔτι-- 

ἀϊαμηαιιο. Ἰορθη 5. ΤΥ 161. ΘΟΠΙροι οηΐπὶ “οοιου 5 

ΡΥ ΠΟ ΠῈ ΒΟ ΠΟ ΠΟμ 4] 6πὶ σοι πιο Πα] ]ο 

αἷς ])οηιΐηιις δαρίοτίαπι οὲ ρτιἀϑηίίαπι ϑαῖο- 
πιοτιὶ πιιιῖαπι αἴ, οἱ ανιπααπιίϊαπι 5655 

σοῖς, σἴοιιε ἀρϑτια “τι 65: αὐ ογαηι τπατὶς : τα 

τὰ πε εἰριϊσανροίτιτ φαριοπιία ϑαίοηιοτιῖς δι 67' 

οπητιθῖ ργιἰθηῖίατι ἰνοἸιΐνιιετηι οπιτιΐιεηνι ατιἴτίο- 

Τιιηι, Θ΄ 5Ιρ6Γ ΟΠιτι65 φαρίθπίες 7157, ιϊ. ΝΊά65 

αιδηΐαιη. νἱπὶ ΟὈΓΪΠοὲ ΘῈ ΡΟΓΒουἸ .10 ΠΟΙ 5} Ῥγο- 
νογνία,, παῖ, ϑαϊοπιοιιὶς Πἰϊϊ Πανια. Δα] ]οῖταν 
οὐΐδπι ῬΑ Γ 5. ΠΟΙΊΘΠ, τ ΟΟΡ ΠΟΒΟΔΛΕ] ΖΙΙΟῊΪΔΠῚ 58 -- 
Ῥΐδπ5 ογὰϊ ϑ4]ΟΊΠ0Π., ΟΧ 58] Θη16 οἱ ΡΓΌρ]ΙοΙα ρᾶγοηίς 

ῬΙΓΟΡΟΠἾΤ5, (ἃ 6δὲ, {αὶ ἃ} ἰΠ Δ Ὠ 11 ο5501 5Δ0}15 {ΠΟΥ ]5 

᾿πϑι[{πττι5, 4] ΠῸῚ τ ρΉτ πη γὙ6] θυ Ἰποῖ ραῖαπι ᾿πΙ {υὰ 
ἸΊΖια ΒΟΓῚ 6 5 5Ο ρον, γ6 [1 ᾿πΠἀο}11ἃ 510] τορ πα 
Ῥογνάβουῖ ; 56 ἡ Ἰοο [ιδῖο ρα γῖθ. ῬΙΌΡ μος, μον 

4αθμι ππῖατι6 Τ)οἱ γοϊιιηΐαίο γορηϊ βαθιὰ αἰ σὨΙΟΥῚ 
ὁχ ΠΠΠ5 τα ἀοθαίαν. ΗΪο οὐρὸ [αἰξ τὸχ 1ῃ «ογιιβαΐομι. 
ΣΝοο Ποὺ 4α!άοηι οἴΐοσο ἀἰοίιπι δοῖ. ΝΠ ΘηΪπὶ 50- 
Ἰὰπη ῬγῸ ἀἸδεϊποιίοπθ ΤΟΠ ἸΦΙΙΟΥ ΠῚ ΤΟΒΠΟΡΙΠῚ ΘΟΓΙΪ 
Ἰοοὶ τορῃᾶ ΠΟΙ ΠΔΉιΙΙ 5 561 τι ΘΓ Π| ΘΠ ΠΟ ΌΠῚ 

ΤἈπιο 5  551π|ὶ 1}11|5. 16 ΠῚ }1, οἵ ἴῃ Πρ Γᾶ πη ἔμ ΣΟ πα 

Ῥοπουιιπὶ 5ἴλιιοιῖ δἴπηι} ΠΟΒΟΘΓΟ5, δἵ ΟἸΠΠ τη 85 
ἴῃ ἃ ππ|)6 πη ΓΑ 1] 1101 ᾿Πϑ.Π πὰ διιπΐ, ΔΙΟΙΟΓΌΠῚ Ρὰ- 

ΤΟΠΙΟΠΊΖΙΙΟ. ΟΠ Ιδοογοβ. ΝΙΌΠ πὶ δυιΐοπη. ΘΟΠά οἱ ς 

δα Δι ρ] ο Θη ἀτιπη ἐΠ5Π 110 11 ΠῚ 5ΘΡΙΠΟΏ ΘΠ ΓῸΡΘΠῚ 
6550. 41 50.011. 5:1 οὨΪ 7 τὶ φυάαπι ἀοΠπουιηΐ, 
ΤΟΡΠΙΠῚ. δὲ ἸΘσ πιὰ αι ἀπ οὐρα οἱ ᾿Π5{ΠΠπ|110, 
ΘΟΥΓ ΠῚ δδὶ 41 Π5}ΠΠπ|ᾶ αι ἀΔητι ἃ} 60 τ6ρ0, 
αὶ ταπποη ἀϊσπθ ΠιοΥ ΟΠ 116 5ΟΓΕΪ 15. οδῖ, ἸΘρ αι] σἢπε 
ἰοποαπὶ, οἱ 5 ΠΟ: {νὰ γί νο Πα] : πηαχίμηο οαπῃ ἴα 
ἴῃ ΘΟ Πα Π6. ΟΠΙΠΪ 115. ΘΟη5]αΣ,, δὲ ΠῸῚ ΡΙΡΟΡΕΪΩΣ 
Πα Π|5. ἀοοονπαῖαν ἱπιπῖτι. ΠῸο οπὶπι αἸΠογῈ σὸχ 
ἃ ἴγγᾶηηο, 4Ποπίαπη μἶς ΖαΙ οπη ιιοᾶ 5110} 11}}}6 

δ᾽ σοηβ}1, 1116 4ιιοα Οπλη]}0ι15. 
ὅ. Ἐπιυιποναϊ οΡρῸ ΘΟΠΞΘΖΙΘΏΪΟΙ Τυδηΐα 51} 11- 

Ῥ.}}1 Πιυ] 115. αΠ 1145, οἱ ἀἸοἷτ ρυῖπιο, Φαϊα οχ ριον ὺ- 

Ῥὴϊ5. οδὲ 5οῖτο βαρ δητίδπη οἱ ἀἰ5ο  ρ] 1Πᾶ 1, 15: ἀπ 1 
5 ρ᾽ θη. ΑἸν Ἰηᾶτιιπι ΠιιΠῚ Δ ΠΑ ΙΖ 116 ΓΟΡῚ ΠῚ οἱ Θαπ- 

ΒΛ πὶ ΦᾺΠ]ΡῚ15. πᾶθο οοηδίδηϊ, ΔΘ Ή1Π0 6] βοϊοηιία. δὶ 
45 οὐσο ἀθ [)60 ἀ]Ρ᾽Π6 56ΡΙ ΠΌΠΟΙ ΡΙΟίον᾿, σπου 

βαρ θη απ, δῖοι! οἱ ῬΆΜ]ι5 υΐ ἀἴοοθαι :  ϑαρίθη- 

{ἰαπι ατΐθην ἰοηιιῖηιμι" ἐπεί ρϑΡ [θοῖος., δαρίοπ- 
{ἶαπι ὑθγῸ ποπὶ {επι}1ι5. πιιιπαϊ, πιϑητι6 ρΥἱτιοίρτιηι 

ἔλοι τ, δυιἀ του 1 ὙΟΓῸ ΔΠΙΠῚ05 δ δι] ογ πὶ ([651-- 751 μεγτις ττισιϊ σιιὶ εἰοει σιν", 564 ἰοᾳτιϊπειιτ' 

ἄογῖιπι βιιβοιίαι. ῬΡον οι] οΓΡῸ ϑα]οπιοηΐ5, {ΠΠΠπ|5 6 δ οὶ φαρϊοπίϊαπν ἐπι πιϊτιϊδίογιο αὐδοοπιάϊίαπι,., 

50 Ποὺ Δα 4αοιὴ αἀἰχὶς Τ)ομΆΙηι5 : ἡ οοο ἀδαϊ εἰνὶ 
ΔΟΥ σαρίθηι5 οἵ ῥγιιάθπς5, οι τιοτι {ἰξ ατι (6, οἱ 

ἐῬχον. 1.1. 

3 οαν. 16. 

5. δ, ΔδΡ. 5. 15. 

γιίαπι ργϑἀοείπιανὶϊ Το οιις απίς ςοιῖα. δοά εἱ 

ἰ5 411 οχ πιηάὶ ΘΟΛΔΙ ΟΠ οἱ οὐρα Γα ΠῚ ΠΙΑΘῊΪ- 

ΑἸμιά. ἃ. 39. οἵ 50 

δ.ὅ. Ἀοξ. 1. 565. 

δ... Ὅν: 5.8 
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τυάϊηο οοπάϊιογοπι ἱπι0}}ρὶς οἱ αἀνονεῖς, οἱΐαπι ἴρ56. Δ ρταῖα 55 οἱ δοσορία οορηοϑοῖϊ, 14 6βὶ, μογ ἰδινάοπι 
γον ᾿ν τι5 πιιι πα] 5 ρ᾽ οὨ πὶ Τλοῖιπὶ σορπονι. "7π- 
νἱδιϑιϊα οπίπι ὁ}τι5 α οΓΘαίγα πειτιϊ ρ6 θα ψι 

7}ἀεἰα κιιτί, ἱπιοἰ θεία σοπϑρίοίμπίσ, Ῥονάιιοῖῖ 

δυϊοπι πο8 δ ἴηι} Πρ οητίατη [)6ὶ ργονου 4} 15 561 - 
1|0 οὐπη ἀἰοὶὶ :" ]οπιΐπιις σαρίοπία {μπιάανὶϊ ογ- 
τάπι. Ἐκ συγϑιπ), ὅπ ργρατγαγοὶ οσίμιπι, ργ- 
56η5 ΘΓ αὶ οἵεπι ἶρ5ο, οἱ ὁ5Ὸ ὁγάπι ἀρια εἰιπὶ σοπι- 
Ραρίπαπς, οἱ εβξοὸ δγάπι οἱ αὐραιμάοναῖ. Πως 

ΘΠΪΠῚ ΟΠ Πἰᾶ 6Χ Ρουβοπᾶ βαρ θη 5 Π0]}015 αἰδρυ Δ η5, 
ΤΩ Δ ἢ Γοσεϊι15. ΠΟΙ 8. 6115 βοϊθηιτίαπι ἰγ811, [ἀπ Ζιιᾶπα 
ρδα ἄδ 56. Βυπιᾶηῖ5 ἢώο ἀν θιι5. ΡΥΟ]ΟΖιιοπίοπι. 
ϑεά εὐ ]ὰ φιοά αἷϊ, " Τοπιῖΐσις ογθανῖξ πιὸ ἱπὶ- 
{ἱπὶ υἱάγιεπι σαγιίπι, οἱ 46 Θὰ 4 ἴῃ τι}115 τητιη-- 
ἀϊ ὀρεῖο οβίθηἀ τιν βαρ  θητἴα ργοϊοαιιῖυ5 6ϑῖ, 465 
ψνο]υΐ νοσοπὶ φιοάαπιηοίο ἰρδὰ μοῦ οὰ χα νἱάθη- 
ἀπ ΘΠ {{|Ὶ, υΐα ἃ Τ)60 ἴλοια δἰ πὲ, οἱ ΠΟΙ διὰ 5ροηΐα 
ῬΓΟΘΟΘΒοΡΙηΐ , 4ιι65 1ΔΠ| δαριΘηΐοι οἱ 1ΔΠ| τα ΡΠ 06 
οοπηραρίηδία οογηηΐιιν. δος δηΐπὶ 4 (δἰΐ ὁπαγ- 
γαπῖ ρσίογίαπι 1)εὶ, δὲ {αοίμσαπι τη ατεειιπι 6715 
αππιπίϊαι Πγπιαπιθτιίιιι., Θμαγταηϊ ἁὐτοπὶ ΠΟ 
ῬῸΡ 5θηῖπὶ ψοοΐβ, 5664] ροι' Οροι 5 5 ρ  Θηΐοι ἀἸβροϑιτὶ 
ΤΟ οβϑίοηοπὶ,, ἡ οπ οηΐπὶ σηΐ ἰοηιείς πόηιιδ 
δΘΓΠιοτιθΣ αεῖϑιι5 ποτὶ ατιαϊατιίι Ὁ 66 5 ΘΟΤΊ ΠῚ : 
11ὰ διιηΐ «φυϊάδπη βαρ ΘΠ Ϊά: 5ΘΓΙΠΟΠ65 οἱ ΓΑΙΟΠ65, 
4116: Δῃῖο οἸηηΐα ᾿Π5ογ 85 51Π| ΟΥΑΙ ΓΙ 5, [4 οσί, 11 
ἦρδα σαιο ρὲ 4υάπι ἀπυτη οι ἃ δαριθητῖα ργο- 
οὐθαΐατη 65ι, ΡΟ 418 ΠῈ ̓ρ5ὰ οἰϊᾶπη ἰΔ 65 οἰατηαῖ, οἱ 

ΠΓΘΑἴΟΥΘΠῚ 5111 π| ΠΟΙ  Πιιπὶ ργοἤίοιτ, ῬγΪπηο ΘηΪ πὶ 
ΟΠΊΠ ΠῚ ΚΑΤ οἱ βαρίθπεϊα του πὶ ργοάιοία οϑί, [τὰ 
ἀοϊπᾶο ᾿ρδᾶ δι βίη! α;, οὐπὶ απ γαῖΐο ΘΑΓΌΠῚ οἱ 

βαρ οηα 4ιια ΡΟϑ5! πὶ 511}0}5]δίουθ Ὀυιροοϑδἰδδοῖ, ΡΟ 
4υαπὶ δα ἱπιο! !θοιιπὶ 4ΟΖιιο 50] 15 ϑαρίοπ 5 Ποὶ 
τηογί ατη αἰ  σογοία Ἰπ θη 10. 

4. Ῥεαίογθα δϑί εἰΐαπι ᾿ιιπηα πὰ ιαπη βαρίοθη- 
τἴα., Ἰά 65[, ΤΟΓΙΠῚ {01:5 1π ψ 11 ΟΠ ΠΊΝΠΪ ΘΟΓΙΠ ΩΓ 
ΘΧΡΟΓΙ θη 18, ΘΟ Πα πὶ 4 ιια ΠῚ ἘΠ 50} Π|54116. ἀγ 5 
Ῥουιο5. δα ρίθηϊο5 αἰοίπηι5. Οταπη. θ] αν πιὰ ογρὸ 
Ρᾶγϑ ΠΠρυὶ μὰ 5 δα οΟΠογίατοποῖη 58 ρ᾽ οπ ἴα σροοίαϊ, 
οαπὶ ἀἸοἷς : ᾿ϑαρίοτεϊα τι Θα τί οατείίιιτ,, πὶ ρ[ αἰοῖς 
αιίθηι χἰαἀιιοϊαἰ{{67 αρὶΐ, ἐπὶ διεπιπιΐς ὉΘΓῸ πε τὶς 
Ργιϑαϊοαιίιχ,. Τὰ 4υλθιι5 ἰὰπιοῖδὶ ργοία πα ίονα βαογὰ-- 
τηθηΐά ΘΟΙΩρ ΓΟ 6 πα 1, ἰάπιοη οἴϊα πὶ ΠΟ. ΠΙΠ]]Οπηΐ- 

15 50 ΘΟ ἢ, αὐ ΡΟ 6 τι παίιιγα Ποῦ ΠΟΙ Π θι15 

1 Ἄοπι. 1. 30. 

3 Ῥγχου. ὅ. 49. 8. 97. οἴ 580. 

3'Ῥγονυ. 8. 33. 

4 Ῥᾳ4]. 48. 1. 

ΨΨ:). 

ΘΡγου. 8, 90. 

ἼΡχόν, Ὑ. ἃ. 

Β 

ἷν 

δαρίοηιία: ργονοσοὶ ΔΠΙΠιᾶ5 οἱ ἰηγ τοῦ, αξ ΠΟη 56- 

Βη τον, γ6} γοπηΐ556 6ἦ115 οχροίδηϊ ἀἰ5ο 0} Π 85, οἰ} 115 

Ἰατ5 οἱ αὉΠΠΠ|{ὰ5 ἐπ οπμη θι15 ἱπνθηΐ αν", 14 651, ἴῃ γἱΪ5, 
ἴῃ Ρ]αιοῖβ., οἱ ἴῃ σπῃ ]ΟὨἾθι15. οἰ ν Ἰαε15. Ομ: βίη- 

συ ]α Ἰἀοἶτοο οπυπιογαΐ, αὐ πηᾶρ  Π οοπιϊᾶπη ταιϊοη 5 

415 ἴῃ ΤΌΡθι5. ΒαθοΙ, οβίοπήδι, Εἰχίτι5 οπΐπι οἱ 
Ρἰαιοα;, οπιῃΐβ νἱϊα: ποϑίγς ἱπάϊοαηϊ δοίιι5, ἴῃ 4υϊ- 
θὲ Ῥγου  ἀοπάιτιπι ΠΟΡΪ5 δϑὲ βθιηροῦ ἴπ6556 5Δρίοη- 
τίατη, δυο. πὶ γογῸ οἱ ΠΗ πηθη πὶ 56ιῖ σΟη 1 - 

ΠΟΙ πὰ Ὑἱΐ ποβίνα: ἀοδίσηαϊ ᾿π Πηυγ5, ἴῃ ΦΌΟΓΙΠΙ 
ΒΤ 16, ΠΟ ἴῃ {πιπ 4 ΠΊ ΘΠ 115, ΠΟι6 ἴῃ ἴΠ11115.) 
504 ἴῃ 5ιιπιπ|ὰ ΡΟ οοιοηο {Διο αΠ ἴοι" ἀρογο σα ρίοη- 

ιἰὰ ἀοδίαπαίαν. ΝΟ] Θη5 ΦυΟΖιιο ΠῸ5 ἔαμ Πα α5 ἤια- 
866 οἱ ὁΟῃβοοίαΓο βαρίοηϊῖδ, αἰΐ : 17.721. Ξαρὶ ἐπίΐαπι 

ΒΟΓΌΓΟΙΝ ἔμαπι 6556. Ἐκ ἰΐογυτη, ὃ πιά ἐάπιὶ, εἴ 

ϑόγναῦῖϊ 6. απ ἀοἰπ6 ΘΟΠῚ ΠλλΠ ΘΠ 6115 δ ΟΠ Π65 
τ ΠΠταΐοπὶ ἀθιποηδί 5 : 9.7 ρσπϊανῖξ, ἰπαυϊῖ, υἱ- 
Οἰΐπια5 5ιια5, Ἰὰ 651, οἰ ")05 ἰουίοβ 50} ]} 4 σαι ργῶρα- 

ΤΑΥΤῚ "5. ἴδ 411 ΡΓῸ ΡΟ55᾽ Ρ1Π|α16 5υπηοπά! Θχογοῖία- 
ἴο5. Βαθοηΐ 56ηϑι5. δὰ ἀἸδογοιοηθι ΡομΪ γα] πη8]}, 
 ῆϊδοιῖξ, Ἰπυϊ, ἐπι Γαΐ ογΘ ἴτε σιμιτ : υἱἷ- 

σαηι φιοα ἰιἰποαϊ οοΥ ᾿ιοπιϊμῖς. Οταίογοπὶ νοΓῸ 

ἰρϑιιπι γι Γ] Ποδίογιι πὶ ΠΟΙΏΪΠαΐ 581 οη 18: ΠΙΥ 5. 1ου} πὶ 
Ῥαγιορίαπη, πᾶς ᾿Ϊσοὶ Ομ ηἾθι15, ὩΡ Ου  ιι6 ἰδτηθῃ 
ΡΓῸ οαρία ψΊγ πη οἵ τη ΓΙ ΤΟγι πὰ Ργ ἴδοι θιι5. Πδυγῖγα 
4ιοά 5415 εδί. Ῥγωραγαβδθ Ὑ61Ὸ 56 αἴθ πηθηβᾶπι 

5181. πὶ ΠΟ Ο πᾶ ἢ Π|οἷ5. 4115 18 ΠῈ 5ΟΓΠΊΟΠαιπι ἴον-- 
115, 5ρ υ τὰ] 6 πὶ ΠΟΡ5. ἰΠ16]] οι πὶ σοοά 15 ΘΓ - 

ΒΑ] Πθι5. Ἰηϊγοάποῖ!, ἈΔΕΟ πα] 6 πὶ παπηάι6. οἰ θυπὶ 
Δ Πη85, οἱ ἰά] πὶ Ζυά! οπὶ μᾶπο Πα 6 Πη115 ἴῃ πη Ἶ}0ι15 
γον Ποῖ ἜΧρ παι ο πο πὶ, ρΓΩραγαϊ πὶ ΠΟΙηΪπΠαὶ 

ΤΠ Π58Π|. (πὶ προ πτὶ, ᾿ΠΖυΪ, ρ γι Ἰοα το π6 οοηγο- 
οΔη5 δἱ ἰηγ δη5. Αἰ 5 ργα σατο ποπὶ ἀἰοὶ, οἱ ἀτι- 
 ὲτα5 θο ἄς τηγϑίογϊο γον θὶ σείογνὶ " Ουοά δυΐοηι 

ἀἰϊοῖτ οἴὐπὶ οχοοῖδα ργωάιοαϊίοηθ, 81} Ἰναππ1]6, πἰ- 

1} ἀο]δοίιπι γ 6] ΟἸδουγιιπὶ ᾿π0556 ἀοριηδιίθιι5 58- 
Ρἰοηεῖα: ἀδοίαγαι. Οτιοπιοο ἀυΐοπὶ ἰηνίται ὃ Αὐά!. 

"5 δὲ φιειὶς 65, ἴθ, ἐσικίρίοπς, ἀθοϊιγιοῖ ἀεὶ τὸ; 
4 5[α]τα σαηΐ δηΐπι δι 15 πλι πα] νοοανὶῖ Προ, 
ἂς οοη παι σὰ ρΙοηἴ65. Νάπι δίους ἰπΠγπηὶ ἱπάϊσοηὶ 

πηράϊοἶπα, ἰΐα οἱ ᾿πδὶ ριθηΐο5 ᾿πάἸρσοηΐ βαρίοηιία. Αά 
αἀἴε ργωίογοα : "ἢ οἶς 65: θαπὶ πιθγοαγὶ, ψιίαπι 

αἰγὶ οἱ ἀτρετιίϊ {᾿οδαιιγος. Ἐκ" Ῥτοιϊοσῖοτ ὁ5ι, ἰπ- 

δῬχον, 2. ὃ. 

9 Τρ1ᾳ, 9. 3. 

1 Ης". 5. 14. 

τὰ Ῥγον. 9. 3. εἴ Ῥ5. 105. 

τ Ῥχον. 9. 4. 

3Ἄ γον, ὅ. 13, 

κ Τρια, ν. "δ, 

15. 



100ὃ 

«υῖτ, ἑαρί αἰϑιις ργδιίοσῖς, Θὲ οπτιθ ργθΕϊ οϑιίηι τιοτι 
ἐξέ θα εἰϊστεῖμη εἰ," ΖΦ, οἱ σαρίοτις [ιογὶς, εἰδὶ 5α- 

Ῥίδιις ογῖς, θὲ ργοαῖπιο ἔμο : οἱ, "δαρίεπιὶ Πϊο αἱ- 

χϑοῖὶ σειτιῖ ἀαοίτι5, οἱ τπαθ]τὰ ἃ]1ὰ, 4018 51 αἀΠΠΠσ π πι5 

ῬοΓουνΓα5 ΠΡ νῚ ̓ρϑῖι5 τοχίιπι, ἀἸοῖα ᾿πγ θη 05 ἦο 58- 

Ρἰοπεῖα. Ὑ ογιπὶ Φαοπίαπη ᾿ρ56. ϑα]οπιοη αἱΐ, ᾿ Θκο- 
γΐατα ἐπὶ τπαϊονοίαινι ατιϊπι τι πεοτὰ ἱνιίτοὐδὶξ ςα- 

Ῥίθηια,, ραγθαυὶ ΡΎΠ5. διάθε. μον ἐϊππόγοπῃ Τ) οἱ 

ΠΊΘΠΐ65. ΘΟΡῚΠῚ, 4ιι05 Δ 5ἐυ ἰπππ Βα ρΊ σπεϊα: Ἰην Ἰΐαὶ 

ἃς Ργογοοαῖ. ΝῸΠ ΘΠ]ΠῈ ἴὰ5. δϑδὶ βα] ευἴαγία βαρ ΘΙ 18» 

5ΔΟΓΑΠΙΟηΪᾺ 50 115 ΠΙΘΏΤΠθι15 ΡΟ ΠΕἸ5 416 ΘΟΠΊ ΠΗ] }- 
τον 6, γῸ] πη ραγαῖοβ αἴ αιι6 ᾿πο. }}}}65 5Θη5!θιι5 ἵν, οἱ 

τοί ΠΙ5. σι] 0} }}}}15 ἀοοΥΡΙΠ. Οἱ ΘΥ Ἑ ΠΟ Πἶ5 ἱποχρον- 

ἴ65. 5011 5 ρ᾽Θηῖ: ᾿πσ 6 Ῥουϑιγ μοὶ. ΤαΪο οϑὶ θη ΪΠῚ 

{0416 51 {115 ΡΟ] ]το 8ο Κκβε 4 ο γάβοι]ο πιπα ἀθη τη 

διῶ ἃ6 Ῥ δ ΙΟβιπὶ Γθοοπαϊ. Ῥγορίθρθα ογσὸ αἱ : 

4 Πεϊπιηι ἐαρίδπίϊ ἀἰπιοτ ])οπιϊτιὶ. "ΤΊ ΠΙΟΥ ἀυίοπὶ 

Του Ϊη] ῬΡΙ ἢΠ ΘΔ 10. ΔΗ] πη: Θϑὲ : δθοιπάππι 4ιοα εἴ 
ῬΙΟρΡμ δία ἀἴοῖ!: " Ομ 56. κα {ἱπιοῦδ ἔϊιο ΘαΓΊιΘ 5 

πθάς. Κὶ εἴα! 51 ἀἴσογοι, χιυΐα ΡῚ τπηοῦ Ποῖ δβῖ, 
οαηπο δὶ {ΠΡ Ὶ 1Πππὶ οασϑαΐ : ἀπ1Πὶ ΘΟΓΡΟΡῚ5. ἸΠΟΙΏ γα 
γο]Σ οἰαγ 5. οοηῇχα,, Δα] ΠῸΠ]Π 15. τὰγρὶ τ 115. γῸ] 
5666 ΓῚ5 πη] ἰδίου πὶ ΠΟΙ ΠΟ Δηΐαν. ϑ᾽οαξ ΘΗΪΠῚ 15 
«1 Οἰαν 5 ἔδυγοῖβ οοπῆ χα εἰ ἀο]ογο ἰου Ὀγαῖιβ, δά 
ΠΟΓΡΟΓΆ Πα ϑαϑία. ΠΠπΙΠΟΡ1}15. πηᾶηοῖ : 1ἰὰ Οἰϊαπη τὶ 

«ποσγιιπὶ τπηον Ποιηΐ πὶ οογάα {γα ηβίχτ!, ΠΟ τι6 θοιι- 
Ἰυτῃ ππούογο δ δὰ 45 ΠῸη Ἰϊσοὶ βοϑϑιπὶ., ΠΕηῸ6 
τηδηιπι πὶ ΠΙΪἰδίθγιο ἔπη οὶ δα σοσία ποίαν, ΠΟ 18 
ῬΓΟΥΒι15 αι ΠῈ ΘΓ ΓῈ ροϑβιιηὶ φιοα ἀἰγίηα ἰοκ 
Ῥγο]θ οὶ : φοπἰαπὶ οἰανόγαπι ἀο]οτα οομχιιβ οβί, 

4οπι ἀ6 ἔπτιν} 4101} Ἔχ βροοίδιοπα Ρογροιϊ ἐν. 
δ. ΟσπίαΠηΪΠαἴοβ ΟΓσῸ οἱ ἸΠ4ΌΟ1}65 ΔΠΪΠΊῸ5 ἃς γᾶ- 

ἴγοβ ϑαριθηιία ἃ 51115 δ ΠΟΥ θιι5 15], οἱ ὁχοὶα- 

ἀν ἀἴσοηβ: μὲ ἀιίθπι εἴτε {πλοῦ σιεσιξ., ἀτιίδ 
Ρογίας ὀγγαθιιπῖ. Ἐκ τϊογιιη το Ομ ρείμ σαρὶθτεῖα 

ἀριιἃ πιαῖος, δὲ τιοτεϊπν επί θίμτι, Ἐκ τίονιμι : 7 Θ μώ- 
τ ΤΟ πιὸ πιαϊΐ δὲ ποτὶ ἱπιρθηΐθπξ ᾿ ῬτῸ 60 50]Π]τοὶ 

4ιοα πυ}1ἃ αἰ γῖπα {πιο }5 ΡῈ Πα. ΙΟ 6 πιιμἀαηξι.. 
Ἰιάχιιο 5ϊ 4115. δάϊγα βϑ]τανὶ5 Βα ΡΙ Θῃϊϊα5 ἀοοϊἀογαΐ 
50 ΠΟ 5... ΡΓΠΠ5. ΡΟΣ {πποΡο πὶ 1)6ὶ ἃ}} μη πὶ τὰ} {65 
ἙΟΠΙΔϑΊοΠ6 μι ΠΠοαϊι}5 ἀοοοίαι, Αρράγιϊ ἐγρὸ πο- 

Ῥ}15. δι ὰπὶ ΔΠ1η4 θομπ πὶ οχ ΡΥΟυ οΡ Ὀϊογι πὰ ἀοοίνηα 

ὙΘΠΪΘΠ5.7 ἈΠ] 115. ἀππον}5 οἱ δα ρ᾽ θη ϊα ἱπϑιϊτατῖο - 

γον. 9. 19. 

2 Ῥγονυ. 1. 18. 

3 5ᾶΡ. 1. ἃ. 
ἈΠ ΑΙ . βοπβιιβ. 

ΑΡγονυ. 1:-Ὁ7. 

5Ρς, 118. 30. 

6 Ῥγον. 13.606. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 8. ΒΆΒΙΠΗ ΜΛΟΝΙ- 

ΑΙ δΙβιι5 Ἰηϊγοάιιοῖα. Ὑ ΟΡα μη ΟΠ Δ] 5ΘοιΠἀι15 ΞΘ Γ ΠΟ 
ΡΓΟν ΟΡ ΒΙΟγ πὶ ῬΡΌΠΗΝ ΕΠ δἰ ἴαπη ἀἸ5ο ρ] πα 5οθμ δι), 
γ] ρα πηι5. 4014 510] ν6Π10 ΒΟ ΠΟ ἢΪ5. ἔρ5 1115. ὙἾΓΠΙ5. 

ΤΙΒΟΙ ΡΠ μὰ γ 6] θυ 110 6σὲ ᾿ηβτι τα 110 4ιοοἀπη Οἴιπὶ 
Ἰάθογο δ] Πα ἀηϊπις, ᾿ἴὰ αξ Ἰητου π Θὰ πὶ ππὰ- 

{πίω βου 5 ὀχριρροι, φια "5.4.6 ρτίδσθτι ἡιάεπι 
ποτὶ υἱάθίτι ἰιδιϊ{0 6556, δϑαὰ πιο τοτὶς : μοσίθα 
ΦΟΙῸ ραραιἑς5ἴπετεσι ΓΓιιοίμτι ἰιῖΣ ἡ τι ρ6τ' Θατὰ Θγιι- 

εἰϊεὶ σιιτῖ, το ϊε γειπεϊεῖΘ αὐ Ξαἰμέοπι. Ἠαῃο ἰρὶ- 

τι αἰ  ρ  ἵπαπὰ γε] ογι Ἰτοηοπι ἐπι 6] ΠΠσογο ΠΟΙ οἱι- 
}ιιβουμηάιια τη θη15 οβῖ, ρΓῸ 60 Φιο ππλ}1 α δὰ αι: 

Β ἱποιγγαπὶ πιο ϑβίαᾳ Ὑ6] ἐγ! 51, ἀτιπὴ ΡῈΥ Προ υ  Ἰᾶπε 

Ἰπουι 1185. το ῃ 15. ΠΟ ΙΔ] ΙΔ ΠῚ 6Χ ΘΟΓΡΟΡΙΪΟπ αἱ -- 

ἰοπὶ ἴγ6 Τϑυ πὶ ΟΧ τὰ πὶ ργον!θηϊ, ᾿σπαγα ΠΙΘΠΕΙΒ5 

ἀοδϑροναϊίοπα ἐοπιϊηο ἀεΠοἰδοιηϊ, οἵ Ππηραιοηΐο5 

δ διβιθυ αἴθ ΠῚ οἰ», ΠΔ 515 56. ἹΠ]ρ ΓΙ 1: [άπ - 
ὙἸθιι5. ἰγαάαηϊ. Ῥεορίθιθα ογρὸ Δα πη γαμάτιπι οἱ 56 
αἰβπδπι πὲ} ργοίθυιι μι νόσοι αἰ οθηῖο5 : 9])οπιῖπε, 
τι ἵπι ἴσα ἔα ἀγϑιιας πιὸ: πόμα ἐπὶ ΠιΤΌΤΘ ἔμο 

ὁοΥΤὶρίας πιθ. ΝΟ. ΘΠ πὶ σογΓορίϊοποπὶ γοία σὴ : 
564 ᾿γὰπὶ ἀδν]αηϊ. 81π}}}6 δδὶ οἱ "114 μὰς : "ον- 
τίρϑ πος, Τοπιῖπθ, σδτιιπιΐαπιοτι ἱτὶ γι ἀϊοῖο, ποτὲ 

ς ἴκ ἔγα. Ἐκιϊογιιπν ΑἸ Πὶ : "2 δοἰρίϊπα Ποπιϊπὶ αρ6-- 
σις ταϊ]ιὶ ατισος. ϑἴσαϊ δηΐπι ῬΘΡῚ οἰπὶ ΠΟΡΠ ΙΒ η- 
τἰὰ5 5 4115 Ορογαπι Προ πά υηΐ, 5ἱ ἔογία τπαρ]ϑίγο- 
ΓᾺΠῚ ἃς ρΘ ἀΔσΌσοΓι πὶ ψ ΘΙ θΟΡΙθιι5. ὁ οἰτο παν", 50]- 
Ἰϊοϊἴονο5 εἤἴδοι!, οϑ ρᾷοῖι5 αι οσΘηζαν ἀββιπημΐ : 
οἵ ᾿46 1} 5ΘΥ]0 7111 ἃὨΐ6 ΘΟΓΡΟΡΓΟΏΘ5 οἱ σου θοΓὰ ΠῸΠ 
υἀ!οθαΐαν ἃ ΡυοΓΟ, παπο σψοἰαϊ δυν θι15. 6115. σἱ 
ψοΒουιπὶ ΡαΙ οἴου. οἱ διά τιν εἴ σαρίταν, οἵ τππὸ- 

ΤΟΣ ΘΟΠΙΠΊ ΘΠ Γι" : 1ἴὰ ΘΙ Ππ| ΟΥσα 605 Δοοϊ 1 
4ιϊ νου υπι Ποῖ ποη δυάίιπε, ἀν Ἰπαπηχιιο ἀοοίεῖ-- 
ΠΑΠῚ ΠΟΘ] σα πΐ αἴι6 ΘΟΠΙ ΘΠ Πιηΐ, Οὐ πὶ ἔπ ΘΕῚΣ οἷβ ἃ 

ν θεὸ 1Π|ὰῖα οογγοριῖῖο, οἱ τυ]! ΠΟ Ὠ1}0015 δῷ Ργόββα- 

τἰβ δίδου! ἔαθγῖπι 466 }1811 : τὰπι ἀδιμη πὶ Θὰ {185 
ΒΘΠΡΟΙ Δι Ἔθαπὶ,, γ6] {ιὰ ὁΧχ αἰν] 15. Ριοορι δ 
εἶδ γθο ΑἸ απίμ, ἰάΠη Φια ΠῚ ΠῸΠΟ ῬΓΪΠῚΟ δ ἀιγο5 
515 4ἀοἰαία βιιβοῖριπης. Ργορίογθα εγρὸ αἰχιῖ: Ομῖα 
εἰϊξοὶριϊπα ΤΠ οπιϊτεὶ ἀρδγιεῖι ταϊ]ιὶ ἀτεγθ5. ὈΊ5ΟΙρ] πα 
οὐρο, αἱ ἀἰχίπιιβ, σοιππποηοῖ γ6] οογΓΙρΙϊ ἸΠαιιοο5, 
βίοαὶ Ποραὶ δὲ μὲν "" Δροβίοϊαπι Ῥαυ πη, οὐπη ἀἸοἷς 
ἀγα Ἰἀἴ556. 586. Φαθιμαπι βαίδπε τι ἀἰδοαΐ ποὴ θ]α-- 
βρμοιπαγο, γοϊαΐ βριοιϊαίον! οὐ άαπι οἱ σαν] ΠΟ τθὸ 

7 1Πγ1ἃ., 1. 38. 

8 εν. 13. 11. 

ϑΡΣαΙ. δ. 1΄- 

τὸ Τογοπι. 10. 34. 

τὸ Ἐπ. 50. 5: 

τὰ αἱ Πα πῆς 1. 20: 
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ἀνα! ῬῸΥ ΠΟ Πὶ σαν Ὸ οὐ οπι γα ίατα ἱπιου ταπα, ἈΞ ἈΠ Ρα5 αι ϑλπι οἱ ἔπ π 65 ΠΟίΔτΙΠΙ Πἐ ΠΟ 5 Φυτογιηΐ, 
ΒΡ Γἱτι5 ἀπ θη 5 γτ5 Πα πὶ ἀἴο Τοπηΐηὶ. ΑἸΪῸ5. γο- 
1ὉῸ ἴβοῖ ρ! πα οπηοηἀα!ος. [απὶ γονοσαὶ οἱ τ ϑε 
δα δα] υΐοιι, δου! {Πα πὰ ἀαΐ αἴχὶς τ" Ροσι οαρεῖν!α - 
ἴθπὶ πιοῆτῃ ΡΟ οΠεα πὶ ὁρὶ. Εἰ Τά ποσοσβανίπιη 
γἱάοίαν αἰδοῖ! πα Πνιῖτι5 υἰυτΐοπι βοπιροι ἀρ οη- 
{ἰπι5. ὉΠ αἴοπηψιιο ρογαυίγουο. Τρ56 ἰσίταν σαρίθη- 
τἰδϑίηνις. δα! οπιοη 5οΐθη5 {ὦ οχ δὰ σοιη μη 115 
οΥίγοϊαν, ργοορὶς ἀϊσοηβ: " ΔοΪλ σόσϑαγὸ ματρὶ 
ἔμηι ἐτπθπίαγθ, Ἰοὺ ὁδὶ αί αἰ 5ο  ρ] πα πὶ ΤΟΥ ΘΟαΙῸ : 

ιεῖα οἱ μϑγοιιϑογὶς θάπὶ οἵγσα, ποσὶ πιογ Θέτι, 
απι ἴπ εΐάεπι υἷγρα ρογομίϊος διίπὶ : απίπιαπι Ὁ 
ΦΟΤῸ δἦπις Πἰϑεγανῖς ἃ τπογῖθ. Ἐπ᾿ Ἰϊόγιμι : " Ομς 
ὁπῖπι ὁδί Ζ{ἰπ|5 φιιθτι ποσὶ σογγὶρὶς ραῖεν ἢ Τατα 
ἀοϊπᾶο οβίοπαϊε ᾿νὰπο ἀ 5 ΡΠ πα ππὶ ρ ο Οβίογο ΠῚ 6556 
Μιυ15. τη ΠῚ (ον ἘΔ Έ1}0}5 ἀρινα 65 αι σαηιπ 5ὰ-- 
Ῥἴαπι, οὰπὶ αἴοῖ!, ὁ διεεοίριο εἰϊδοίριϊπαπι, οἴ ποτὶ 

ἀγροηίτεμι, τεῦ ἐπι ἐθηι ρον {γι δι αἰϊοτιὶς τιοτι εἶ - 
Ποϊαεῖς : Ἰὰ ο5ῖ, οὑπὶ γ 6} σοῦ ρου 5 που ]5. αἰ Ποἴτηιιν, 
ὙῸ] ρτορίΖαουιην οἱ ΟἰματΟΓι ΠῚ ΠΟΒΙΓΌΓΙΙ ΠῚ πρρὸ- 
πλλν Δα γον 55, 6 Ποῦ αυϊὰ 6 ΤῸ αιατη μἱ εἴας 

"δὲ το! βῖο. Ῥοδίυ]αῦ, 5οῃ τ Πηι5 : 56 τι ἰπ Οπηπὶ ρᾶ - 
τἰοητῖα οοντοριίοποσ Ποιηΐηὶ ριῸ ἢΐ5 αι ἀοΠ 4υϊ- Ο 
ΠΊ..5. ΤΟΙ ΘΓΟΠΙ5. : δὲ ἐπὶ ἰΔηΠ (τᾶ πη απο ΡΠ πα Ρ] οἴαιῖς 
οἄοοιιι5, ἀἸοᾶ5 ἴῃ αὐ γογϑίβ, "]σάπι [)ονεϊνὶ σι ςίϊπ6- 

Ρο, ψιιῖα ρϑοσανὶ ; αἀ4α5 χιοάιιο ᾿ἰ5 οἱ ΠΠ04, 5. }ο- 
σείει ταὶ εὶ πιά Πιειτη ἰϊαϑεὶ πιθ, τεῦ ἀϊδοαπι γιπιῖ-- 

Ποαιίονες ἱμάς. 4}18. ὁγαὶ οἱ Ἀροβίο!ιβ 401 αἷο- 
Ῥαϊ : 7 ὅ7εὲ εαϑιϊραιἑ, δὲ ποτὶ παυτιἰΠοαίὶ : οἱ ἴτο- 
απ, ἥτατι αἰεΐοτη ατρι πεῖ, αὶ Π)οπιῖπιο οογγὶρὶ- 
Τλτ7᾽, πεῖ ποτὶ οτίπὶ ἤοο πιιπο ἀαπιγιθηιιν. 

6. Ουοηΐαπι οὐσὸ δὲ ΠΠΙογάσαπι ἀἰσοὶ ρ! πα ἀἸοἰ- 
ἴαν, ἰᾷ οδ5ΐ, γιά το αἴψιιθ ᾿πδι 10, Θδοιπάτιτη 

Οἵ ῬΟΥ ΔΟΓΟΠῚ 5 5 ΠΟΥ πὶ σα! οὐ] 05. ἀπιοιπι, γογὰ ἢ 5 
Τ)εἱ ἀἰδο  ρ᾽ πα αια ἀἰντηὶβ Πτονῖ5 τναα ἑτπτν ῬγῸ οἰο-- 
4ΆΠῚ δι 51 πη} οἰ ταῖο ὙΠ! ποτ. δοά δὲ ᾿Ῥοοιίοα νοὶ 
τ οίογιοα αἰδοῖ ρ! πα «Δ πΙ νυ π|οὸ5. Θσοι ραν: αὶ 

ΟΠ 5 ̓παϊονα ἀἸσοπα ὶ πποπ αοίτιμι οδι. Νοχιιο ὁπῖπὶ 
Ροριίοιπι Ὑἱἀο θέτε" Δ] 4 πἰσδὶ [θυ οσιπι ἐποῦῖς 

οἵ σοηῇοίμπι, ποηιο τ οιου ουιπὶ Πἰδὶ γί οἵ οα ἢ ἰ - 

ἴαΐο σΟΠΠΟΧιη, ΠΟΤ ΟΡ 5: ]1ουτὴ ὁγς αυ ἃ πἰδὶ 
ἀδοοριϊοδιπι ἔπιον: οἱ [Ἀ}]6π5. Ουΐα ἐρίτιι" υδπι- 

Ῥ᾽ ασι ταὶ 14} 05. 5115. Θοσιραῖ!, 1π πα] δοιαὶ 

«ποαιητηοο ΟΥΓΟΣ Ρ115. σΟΠΒΟΠιιου τι, πα] ]Πὰπὰ 6 
ἀπηοβοοηο Π 60 ἰὩθΟΓΟΠπὶ 5ιυἀΠππητ16 δι πηθηἴο5., 
ΠΟΟΟβ5α 1 ῬΓΟΥΟΓΙΆΠ15 5 ΠΠῸ 5.1 6.11 οἰ ΘΠ πη 
ἀἰβοιρ! πα, Ρο 4ιιᾶπι 50 οοηγοηΐαὶ ΦΠΡιι5. ΠῸ5 

γον τ} 015. οἱ ϑα] αν 115 ἀ ΘΠ θοα πλι5 ἀοάονο 
αἰδοῖ! ηΐβ τὰ φα θι5 γον γοἱτὶ νΔη15 οἵ ἐπι} 11} 15 
ἀοο! πᾶγο. Ῥοίοσὲ αὐΐθπι {τ ῬΙΌν ΓΘ 15. αἰ σοηΐον 

αἰτοπάϊτ, Τπ1ΟΠ]Πἴσογα διϊαπη νόθα ργιιάθηξίς : αἱ 51 
«4 οχ οἷβ ἱπνοϑιίρασο ροϊιου τ, Δα ἀΠ}ΠΠτἀ 10 ΠῈ δι 

δ ετἰ5 ἀοχυίγαϊ. ϑοίπηιι5. ᾿σιταν ΡΥ ΘΠ ἀπ τ Πα ΠῚ 
ὉΧ ΘΘΠΟΓΑΠ 015 6556 ὙΊΓ ΠΡ 15, ΡΟΣ 4ιιατη ΒΟΩΪ τπὰ- 

Ἰΐψιιο. σ πανὶ οἰοίμην", γ6} 51 υ 4 Πογιιπι Πθιιευιπ 
δὲ Ομ ρ οἰ πἴπιιι5, Ῥυιμάθηθ. ἜΡΡῸ ἃ ῬγΙΠοΙρα 5 
ῬυμΔοπεῖας γοσάθι!ο πυιποιιραῖι5. 6δὲ. δ Ομ] οῖας 
[ουίαβϑο τη ϊῃ] ΑἸ ἴχτι5 : "Ὁ πο πιο 0 ΟΓΡῸ ΒΟΡΡΘΠ5 ΡΤ - 
ἀμ ἐσ πλιι5 ΟἸπ ΠΙΌ Ὶ ἔιι͵556. ἀἸοῖτ5 οδὲ θοβι άγ αι, οἱ 
σαγβαπη ὅ ΠΟΠηΪ Πι5. [001 ΠΟ5. Ρυιἀθητο5 οἴΠοἱ βίοις 

ΒοΓΡοηίο5, οἱ ᾿[ογῚιΠ Ῥυιάθηβ 6556 ἀἸοιτιν ὙΠ] του 

ἱπί υϊταιῖ5 ὃ Τρ] οἶτον, ἀξ πα! ΐ νἱάθιαν, ρυπάθη-- 

ἴα: ποπῖοη ἰπι 6} Πρ οπάτπι ὅδ : γ6} οὐ 4115 ΟΠ 140 
Ἀ]τονὶ ποοοῖ τί 510] ρυοβιι, ντἀθη5 αιιοα ἢἰδὶ “]τΟΓΙτι5 
ἄατππο 5100] σοπβι]!ογ ΠΟῚ Ροδδίϊ, αἰ Γοοἷτ ᾿ΐο γ}}}}-- 

ἀυοα 5ογρμίιπι οδὲ ἄς Μογϑο, 9 ιυΐα οι τ|5. 65 ἴῃ 1) Οὐἱ5 1 01 14115. 510] Ῥιον άοπ5 ἀοπηῖπὶ (οἰ Ι πη θη εἶδ. 

οτηπὶ δα ρ᾽οηιία Αἐργριϊογιμ), αἱ ΠΟ 56 415. ογιι- 1532 41 ρυμάθηίον [δοῖσβα ᾿ρϑδὶυβ Πλομϊηὶ δοπίθηιία ἀ651- 

απο πῖθυ5 οἱ ἀἰβο  ρ! Πῖ5. Φυ]] 5} 10 6ὲ ραϑδίπι ἰγαάαὶ 
δ 5ι4αἱ : ἙσΟΠΙ ρ οἰ ΟΠΙοΓ ΡΥ ἰ Πλι15 ᾿δίο ῬΡΟν ΟΓ ἸΟυι πὶ 
ὙΟΥ5Ι ΟΕ 15 ΘΟΠΙΠΙΟΠΟΙ (ἸΘΟἢ 5 ΠΟΟΘΘΒΑΓ ΠΠῚ 6556 5011Ὸ 
βαρ Ομ ἴαπη οἱ αἰ 5  ρ! ἢπάπ, 11 οσὲ, τ ΠΠὰπὶ βαρίοη- 
τίαπι ἀἰ5ο 1 0} Πα ΠΊ 4116 5δοίοπιι", αι ΠῸ5 δα 5α] το 
ΟΡ Γἀ115 5ια ᾿ποο μου ιισαί. Οὐ πη ρ]} Ρὶ πιὶ ΠαΙπάιιο 

αἰδοῖ! πὶ 56. (ἀοοπιοίγϊ ἰγαάιπὶ, ἤὐσυρεϊονιη 
δια 15 τορογία, Αἰ Αϑινοϊορία ἃ (πα ] ἀτοῖς. Ἰηῖτο- 
ἀυοία;, 411 ρον αἰΐα φιώαιο ἀἰνουβὰ : ψα]} 115. ἄτιπὶ 

ἐ Φότοιι, 51. 419. 

Ὦ Ῥγου. 95. 45. εἰ 11. 

3 ΗδΡ. 412. 7. 

ἌῬγου. 8. 410. 

5ΜΙΟΝ. 7. 9. 

6ὉῬ -, 118. 71. 

σ'παῖι5 οδῖ : γῸ] Ἰτουα πη Οἴμπ 4115. ΠῚ]10 διια αΠ 1} 1ὰ-- 
εἶς ἱπιυΐτα, 56 5010 ἴγᾶν, γ6} ἰην τα, γ 6] σα 5}1-- 

Μνοῖ «ΑἸ τουῖτι5 πια!ῖ, φυοα ἀδ ργᾶνο ᾿ηθοηΐο ἀοβοοηα!:, 
ἐπα ρα συ, ἴτα Αἰ του αι δ ] απ αι οἱ ἀρ ῖρη", ἈῈ ἼΡ50 

Ρύαίοῦ. τπὰ}} ΟρουῚ5. οἴϊοοιυμπ. ὨΠ]}}} δοχαΐναι : βίο 
5ΟΙΡΘῊ5. Ὀγΐ παῖ ΠΟΠΝ ΠΟΙ ἵπ ραν ἴ50 («οὐ ρῖδδο ο- 
δου θἰταν, ἴῃ 480. 51:0] ποη 50} ππὶ Π]}}}} ργο 1 ἀΠ16- 
εἶτι5 συ θγουϑίοπο, γ γι πὶ οἰϊατη Πλ] οἰ α πὶ σΥΑΥ ΤΟΥ 5 

Ομ οπιπαιὶοηἶ5 οχοορὶι. Τονεα πὶ γο}Ὸ Ρυυἀοηι]α: 

11. Οὐν. δ..9- 
84. (ον. 41. 52. 

σΑσΟ 5 55. 

το (ἀοη. ὅ. 1. 

τα ΜΔΠ]|ν. 10. 10. 



1040 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΜ 58. ΒΑΒΘΙΠΜΗ ΔΙΑΟΝΙ. 

ΒΘΠι15. 6δὲ 4110 51π6 Ὁ]] 115. (οἰ πηθηἴο 510] Τα ]54116. Α Οἰδο1η 50ΠῚρΟΙ ΘΠ Δ Π5. (Λε Ὑ6ΙῸ γάΡΙι5. 6δὶ οἱ 
0 5118 58 {1 ἀδίμ!π|5. ΘΟΠ 5111, ατιπὶ γ6] αι ΘΟπι- 

τηοάα διιηΐ ἀΠ]ΠΠΘθηῖον οἰ Τρ πηιι5, γ6] σου ΘομηρΓγο- 
Πιδθηϑὶ ἱπ Ῥϑυίοι} 15. ΡΟΥΘ θη Ππιπὶ Θαριι ΠΟΒ ΓΗ. 
4] οβὲ Ὁ εἸβδίαβ,οῖ 40:5 1Π Θιιπὶ ὁδὶ {6 ΠῚ ΟΠΊΠὶ ΟἸΙΠῚ 
οδαίο]α οἱ Ο βου γ ἈΠ Πα ΟἸΒΙΟΟ Ἰ ΠῚ115 : ΒΟΟ Πππὶ 4π0 4], 
ϊ ΘΡῸ ΓΘ ΓΓΟΡ, ΠΟΙ Πιι5 ρ Γι ἀπ 65. ΠῸ5. δ οὶ ἰᾶπι- 

4ιᾶπι 56 ΡΘηΐο5. 1061 5 4.115 μος ἁἰπηξ ΠαΐαΓΠ15 
ἔπ6556 οα 165, τι ΡΟ] [1115 πι ΘΠ} 15. ῬΟΓΒΟ]ΙΠΟΥῚ- 
Ῥι5 ΟἸ"] 6115, 501|πῚ οαριι σα 1115. ἃ} [ΠΟ Π 58 ὨΠΠΠΠῚ 

ῬΘΡΙΟΙ 15 {πα ητιν. ΟἿ οΡρσο 16 }Π1ρ 1} γου]νὰ ᾿τιι- 
“Θπεα, ΘΟὨΠ π0 ἀοργοΠ θη 41: αι δἰ πὶ γοῦθὰ [α]-- 
Ἰδοῖα ἴῃ 4ιη]}ιι5 40] 058 ἀΘοορι]ο,, οἱ 4ιι 5111 γουὶ-- 
1815 5Ρ6ΟΪ6. ΠηΔ6 15 418Π| γου Γαΐ σοι ροϑ]ῖα. Ασπο- 
8011 ΠῚ ΒΠ]ΠΟΠΙΪ Πιι5. οἱ 4115 51η1 γοῦ θα αι» 84 ὩΠΠ1Πὰ- 
ἴοπη νἱΐα: αἴψιιο ΠΟ Ποδίου αι πὶ δοξιιιπι ῬΓΟ ΘΓ ΠἰαΓ : 
ὉΧ 4105. ἰΔ ΠῚ 118 Π| ΡΘΥ ΕἸ 551Π|115. ἰγᾶ ρ 21 165 αιιοά 
ῬΟΠιιΠῚ οϑὲ ΘΟΠΠΙΠΟΌΙ , " 4}0 Οπηῃὶ 5ρθοῖο πα] 56 8ὈὉ- 
51 1Π6 011. Παο δὲ ρυιἀοητία. ΡῸΡ. αιιᾶτμῃ οἱ {ΠΠ6 ρυῖι- 
ἄδπ5 γοοδίιν, " Ομὶ ααϊοανῖι ἀοηιιίτη, στίάπι 5ιι-- 

ῥτχα ροίγαηι: Ἰὰ οδῖ, αὶ ἴῃ 46 ΟΠ Ιβι1 ἀοίαιιπι 5ι0- 

ταπὶ ὩἀΠΠοἴτιπι ΘΟ]]Οοαΐ, γ θη 115. {πγὈ] ΠΙ τσ 4116 ΘΟ - 

ΠΊΟ 5.5 οἵ ᾿] ΡΥ Ιθι15 οἱ 6 Πα Π θιι5 ἀρρι]515., ἴτὰ- 
Π10}0}}15 ἀΟγηι15 ἴα ἱποοηοιιδϑα ρου πγοῖ. Ρον αι 
6ἄοοοι Τλομλἰηιι5 ρ γι ἀθηίθμι ὙἸγιιπὰ ἷπ ἰθη δ ΟΠ 1015 
5106 115. 1185 ΟΥ ΙΠ 11" ΘΧ ΓοΥΡἃ 7 οἱ ΠιιΠΙ Πα ἃς ἴον- 
ΒΘΏΓΠΙΠῚ ΥἹΟ6. ΓΘ πΙΐα ΠΟΡΪ5 ΘΔ ΠΪΝ. οἱ 5ΔΠΡΌΪΠΙ5 
Πιογοηΐ, 5͵γ6 ἴῃ 1115 415 Δ] γϑηίογιν 0 ρΓΟΘΟ]]ἃ-- 
ΓΆΠῚ ὙΊΘΟΠῚ (6 ΔΘΓῚ5 561} 115 ΘΟΙΏΠΠΟΥ̓ΘΠΓΠΓ, Ρ6Ι 1105 
ΔάγΘΓβΊΙηῚ {ι105 ΠΟΙΪ5 ΘοΡΤΔιπ οἱ ρα πὰ οδὶ, ργίη-- 
οἰραίιι5. οἵ ροϊοβίαϊοβ, οἱ θυ ποῖροπι ται η 1 [115 
8ΟΓΙ5, 41 ΠΠῸ Οροιαῖιν ἴῃ {115 αΠΠομμ : ἴῃ 
115, [Π4ιιαπι., ΟΠΙΠΙθι15. Ζαϊ ρυυθη5 εδὲ υἱν, [4 οϑῖ, 

411 ἃ !θη5 ΡγΟν ΘΙ ΟΣ ΠῚ ΘΠ ΠΟΠὶ, θοπα ΑἸ ΔἸ οἷ ῖ 
γ ΟΡ α ΡΥ υ Δ η 185, οἱ Θγα ΠΟ Ἡ θι15. 56. ἀἰ {6 ἰηβιῖ- 
τατ] ΟΠ θι15 5514 15. ρ ΟΠ ΠΥ ]Σ, ἱΠΟΟΠΟΙΙδσι15. αἴ αι 
ἐπηΠ}0}}}15 Ρουϑονογαῖ. 8. ΤΆ ]65 ογαῃὶ οἱ 11 φαϊπηιιο 
ὙΠ]  Π65 ρυἀθηῖο5, 485 ΡΟΣ ρΡιἀθητῖα ἀἸ5ο ΠΡ] ]Πᾶ πη 
ῬΓΌΥΙδῸ 5100] 1ρ515 οἱ ρυερᾶγαϊο οἷθο ἴῃ Ἰαπη ρα 015 
5015.» ἸΠΕΡΟΪΡΟ Π1ἴ4}65. {Π 6] 8 π|05. Οἰπ ΒΡΟΠ50 ρο- 

ταϑγιηϊ. ϑιμα] τα. ἀυο πὶ αυᾶ ἃ διι 4115. οοσϑαγογιιηῖ, 
Ἰνὴδ 4. 15. Οθιιπι ροϊοραϊ ργαράγανὶ, ἃ] ομα: σαιι- 
ΑἿΣ παρ 4}15. οἴϊροια σιπι. Παῖς ἄϊοια βιιηὶ 46 οὸ 
τις Οδομ Δ ΡΌΠΉ115 4] 511 δοῖνο γου]θὰ μετ ἀοηιϊω. 

Τ. Νίχπο ν᾽ ἀθαπηι5 αι] 6ϑὲ οἰΐατη ᾿ος ιοα ἀ1- 
οἴαπι ο5ῖ., ὁ διμέσοίρογ Ὁογοιεῖας “ΟΡ ηϊοπῖίηι. 86 0- 
π10 Δι ἄθπι αι ὙΟΓῚΙ5 6δῖ δὲ 6Χ δᾶ πᾶ πιθηΐο ριΌοο- 
αἴξ, Ῥανιι5. οἱ 5ΙΠΊΡ]οχ δὲ θαάθμι ἀϊσοηβ, οἱ 6 

τὰ ΤΏδβ5. ὅ. 51. 

3 Μαμ|ι. 7. 25. 

0 

ῃ 

1π514}0}15.). ἅγῖ6 ιια Δ: 50 ρον οἱ ἀἸγο 515 Πσαίι- 
115 ἃ0 ππΠ0} ΠΟ} } 0115. ῬΙΟΓΟΡ ἢ Πρ] ]ΟἸ 15. Δί ζιι6 1 
τη} 15. [6165 ἐγα Πδἔου μη 1, οἵ ΨΘΓΒα ΤΙ 5ΘΠΊΡΟΙ" 

ῬΘΡ Π1]16 νϑυβυ ἴα5., ΡΓῸ 60. ν᾽ ἀο!]οοῖ φαοα πι}}}15 

σου [ατ]5. ΓΙ ἀδιη θη 15. ἃἂο 50] 4 ]}1αἴ6 ΘΕ ΠΙΧιι5 οδί, 

564 ργῸ διια!τονιη (δἰ δοϊα μη η115. ἃ0 ριῸ ΠὈΙΔ ΠΟ 

ΔΌΜ ΠῚ ἰοηρογαίαν. {ΠῚ ΘΡΡῸ ῬΟΒδΙ πητι5. ΟΡ ον οἱ 

Ποηδίδηίο. ΟΡ βιδίονι δάγουϑιιβ θὰ σγουρὰ {πὲ ἁγία 

τηᾶϑ 5 418 Π| ὙΟΙΙΪαῖΘ. 5. θηΪΧα 51Π|, ἸΠΒΓΓΙ  ΠΟῸ5 

ῬΙΌγ ον 1616. τηα Πα 11, τιΐ 51 6115. 1511 {π|10Π]}}115 

Ἰη!Θη Δ Πλ115., δὲ ᾿θοι]ΟΠ 6 ΠῚ 6115 ΠΟῚ ΠΟΡ] σΘηἴοι οἱ 

ΡῬοΥ ποίου Ἰθ ἰλα Π5ΘΆΠΉΙ5.. γ6}π| πη Π] ΠΙΘΗ15 πη 46 

4υ]θεβάαπι 1πτ6} Πρ Θη 115 ἀ55.ΠῚΡ 15... ΟἹ ΠῚ ΘΟΗΡΓΟ5- 
510. ΠΟΙΪ5. 1415 ἔμουΣ ΟΡ] Θοῖα. ΠΟ]]ΟΥ ΠῚ, 5018 ΠΊ115 

5 ΒΟΙ ΡΟ γ ΘΙ ΒΟ] ΨΟΡΒιι 115, οἵ γϑ ει 6Χ ᾿Π51115 

4αθυβάδπι (614 ἀἸϊτθοῖα 1π|6}} 16 ΘΠ βοῦτο γος} }6- 
το. (ὐτπὶ νο]Ὸ ΔΠΠἴου 4] 46 πὶ Παΐιγα τοὶ 56 Παθοαΐ, 
ΠΡ γΟΙῸ (16 Θὰ 56Π1Π0 ΡΙΟΠΙΙΠΟΙοΙ, οἱ ᾿ῃ ἈΘΘΘΠΒ ΠῚ 

ΠΟῚ ΜΟΙ ΘΟΘΊ ΠῚ} ΓΟ, ΨΟΡΒι ὰ Φυς πὶ νου] οδὶ 
οἱ δ γουϑίο Ὑου 115: γ6], οὐ ΡΘΙ]ΔΟΙ [ον ΠΟ 15 

ἱπηᾶθῸ ΡΓΟΡΟΠΙΓΕΡ γΘΡ [4 115., ἸΠδ ΓΠτ}}. ἀυιίοπι [Ὁ] - 

Ἰδητθιι5. νου Ὀ]5 τπθῃ (4011 40]115.,. εἴ 4] 4111 4α1- 

ἄοπι γί ἀθδίιν φιοα ἀἸοἰ τυ", 4110 ἀπΐοπι ἰοπ αἱ 56η- 

5115 Ἰοαιιθηιῖ5. ΤΠΠ46. οἱ σα ΠΙθιι5. σα]ρ65 γ6]} ἰθρογο5 

᾿πϑθοί Δ ῃ 1} 0115. ΟἸΠῚ ΔΙΙΟΥ ΘῈ ΠῚ ΘΌΓΓΘΠΩΙ ἱπηροίππ 46- 

ΠΙΟΠΒ ΓΑ ΟΡ, 51 ΨΘΙῸ ἴῃ 8118] 5.110 σΟηγΟΓΘ - 

τἰπὶ Ραγίθπι., 5 ΓΟ] ᾶ ΠῚ, (4 οὶ γ ΘΒ "Ὧ ΠῚ ἔδοῖσδο 
ἀϊσιηῖιν, Ὑ οὐβαι ας Ἰστταν διιπὶ γϑγθογιπὶ {πς 6 Χ 

βο᾽δητῖα [}5] ΠΟΙΆΪ 15. 80 ΠΩ Ιοἷ5 Ῥω ΘΠ ΠῈΣ - 
41] ΠΟ 5150] ρ᾽θηἴ6 5 5 Πρ] 1οἱ τ 6 πὶ ΒΡ Ὶ ΓΙ 18 }15 406- 

{ὙἸΠ 6 5 ΡΘΙ 50} 15Π18 ὑπ Ψ ΘΙ ΒΕ ἃ 5 δἰ γοΡθογιπὶ 40- 

Ἰοβ. [ΟυΕ ἀἴποπλ γογιτατ5 οἰ αηϊ. ΘΈΒΟΙΡΙ οΡρῸ 

ἰδια5 ὙΘ 5.185 γϑυ θοσ απ 4 οχ ῬΙΟνθ Ιου π} 11- 

Ῥυὶ5 οἱ βου πη Π ι15. 41] 15 ΘΠ 1π|5. ἔα ΥῚΣ ΘΓ Π{π|5., ἢ 

5 Ζυδη 40 οἱ Ἰπιοηΐα {ον Ὶ αι οβ10 οχ αἴγαιιθ ραχίο 
ΘΟΠΟΙ  5ΙΟΠ 65. ΤΘΟΙΡΙ6Π5., οἱ αἸΠΠ ΟΠ] ̓ππτιπὶ δι πη 16 5 
Δα τι πὶ ΓΟΣΡΟΠ 6 Πα], ἰΔΠΊΘΠ 5] Ρ] ΘΠ Ἶτ5 οχ αἰ γ 115 

ΠΟ ΡῚ5 ἔπους Ἰηδιγιιοῖα5., ΠΟ ΘΟΠΓΙΠῈῸ πηθηΐθ οὐ -- 

ἔβιι5. τ ΡΆ ΌΙΓν οἱ Ἀγ Ι ; 564 οἰ ΠῚ 51 ἀΌ ΚΟ] - 
τἰοπὶβ οχίτας 1π ργομαῖιι ΠΟ ΘΓ, ρα ἰδπηθη Ὁ} 1- 

σορο ΠΠ|οὸὸ Ἰηγθηϊοῖ, οἱ Δαν ουϑαυ Δ Ζ6}1 5.1 Θ0}- 

ὙΟΥ50 ἴῃ ΟἸΙΠῚ ΠΙΠΟΓΟΠΟ ῬΟΙ ΟΝ ΟΓΘ., αΐ 5] ΠΟῚ 5106 - 

ΤΟΙ» γ6] ὡι8}15. ἀΡρβοράαϊ. Ῥιγωβίαηϊς ΠΟΡ5 Οἰϊὰ πὴ 
μος Ῥιουουθῖα, τζ ΡΟϑϑίπηιι5. ἸΠ16}}ΠΠσθγο γουαπῃ [1- 

διΠἰᾶπι. ἘΞ ΦαΘΙ ΑΙ {π|51Π{14 ἀἸοίταν σιν 5 γ6} αἵ- 

[δοίτι5. ΔηΐπΪ ,. ἀπ] ΟΌ τι. Ῥγοι ΑἸ ιιη] δὲ τ ρθη- 
ἄρηβ; οἱ ποὺ οομηροίοηΐον ἱπιρΊογο γα]άς αἰ[{Π|ο}}ο 

5 Μδι. 9ὅ. 10. 

ἌῬχγου. 4. ὅ. Ἰυαχία ΧΧ. 



ΠΌΜΠΓΑ 

οδὲ,, ἀτιπὶ 4115. ρου ρει ρηιίαπι ἀθοσὶ σομπηργο θη ο- 

γῸ αυϊὰ ππδαιόθάιιο τ65 Πα θοαι πον εἰ; Δ} 1] ργΟρ 5 
ΥἾΕΠ5 σοιραι!,, οἱ ἴγὰ,, οὔϊο,, ρσγαιία νοὶ τηϊϑουῖοου- 

ἴα ρμεωνοπιὶ, χιιο γογιπὶ αἴαιιο ὡιμπὶ ὁδὶ οοη- 
5.ΠΟΓΟ ΠΟῚ ΡΟϑδιιηΐ : οχ 40 Πὲ αἱ γοὶ σοπιοπηηαηΐ, 

οἱ ἀοδρίεἴδηι Ρδιροιο5, Ὑ6} ἰ]δῖο5. οἱ γἱο]θηΐο5 

Αἰνίτοβ, βροϊθηιοβάιιο πῸης ἀὐριδηί. 
8. ῬΟΙΠ οι ογρὸ Ῥγον οι ίογιπι Προ αἰ βοἶριι- 

115. 5015 ᾿πι6] οί πὶ ργαβίανο ὐογὼ δι ϊω, ϑιοιι 
Θηΐπι ΡΟΝ" ᾿υπθης πλιηϊ αιιοά διιηῖ Αροβίο]!, 7 Ὁ5 
ΘὨἶπὶ, ἰπαυὶτ, δδἐἷς {μα τπιιτιεϊ, Ῥογν οηϊπηιι5 αἱ 
ΨΟΡΔ ΠῚ {πο ΠῚ {1185 οϑὲ ΟΠ ]διιι5., οἱ δου! μῸ 50γ- 

ΠΠΟΠ65. 580 ΘὨ {11 ΡΟΥΎΘΩΪΠῚῚ15. ἃ γογᾶπι δαρίοη- 
«ἰὰπ} {τι οδὲ ΕἼ] Πὰ5 Τ)οἱ : 11 Ῥου οὐ ιἀ ΠΟ π οι {|5ι1- 
αἰ αιιᾶπὶ ὁχ αἰ ν η15. Π|ργῚ5. δἀοοοιπιν, ἃ Πᾶπο 

4υδπὶ «Το: γογᾶπι [π|501{181π|, αι ὁδὲ ΟἨΠγίδιις. 1)0- 
ΤῊΪΠ115,. ῬΟΥγΟηΐπιι5. Εδδὲ ἰἀπηθη οἱ ἴῃς ΔΟΙ 115 Πιι- 

τη ῃΐδ γον ὰ [15 .{{18, 65: οἱ δἰ πηι! ατα δι {{|ὰ. Τὴ αιια 
16 ΜΠ οἰϊᾶπι οι] δαρίομ 65. ΦΠΔΙΠθ]} ΓΙ πὰ 
5ου ρα τ ] Ἰιονο. ϑοα 4] 1115 φιοπίαπι 111 4 
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Δ 45 ἃ}0 ποι ῖθιι5 οἰπὶ δαπηπια Πού] ταὶς νἱχ αἱ 1 - 
τὰ ὁχ ρᾶνο ἱπιπουὶ γ0} οοπδίἀοτανὶ ροΐοδί, ργὼ 

παρ ἀπο ἀορσπιαίιπη. 4 ἴῃ δὰ δομ ποπίιν, 
Ηοὸ ομΐπὶ ἀνθ γον ἀἰοὶ ἴῃς ρ5α]μῖ5. ρον ριόρμα- 
ἰᾷπι, "ὐμδίϊα {ἀὰ σἱοι πιοπίος ΤΠ) εἰ, εἴ πιασηϊ- 

τυ ποῖα ἀορππαίυμι οἦἶτι5 ποθ! Ρὰ5 οὐ υαγὶ. Ρτο- 
τη ἶ{{Ὶ ον 56 μάπο νογᾶπι αἰν  παιηάιιο [πι5{{|ὰπὶ ἴῃ 

τη ἢ  διιπι Δ ἀισονο 115 4] ρυΌγ ο Ὁ] οὐ ἰτ1ο- 
Ὠΐ ορογᾶπι «οἀ οι ΐηι. 

9... Θά οἱ ᾿ῖ5 ρᾶνῖτον οἀοοοθῖ:, φαοηΐάπι 4υ]οτα 
ΙΙψια. ροοραῖα ψο]ιιηΐαίο σομημ  Ε{ἰπηι5.ν ΠΙΠΤ 

Β. ΟἰΪάπι Θομ γα ὙοΠ Ιη!άίοιη ἰποἰ ἀἴτπιι5. Ε Χά πη οη οὐ ρῸ 

}δειἴα: Ποη ροΐοδι ἰάσομαι ἵπ᾿ αἰγΌάιιο βου ναὶ : γογθὶ 
ΒΡΑΙΪα, τ δὶ ἀράῖν ἀρ ΠῸ5 ἀπιάγιιπι πιθγοι γί οιπὰ 
οιιδ8 5 ἘΠἾ115 4ιι ἀοιη αι ἀἰδιγαοῖα ᾿οποη θιι5 ἀὸ 1πι- 

ῬΑΠΑΡΊΠι15. ΡΡΟΒΕ ὰ.,. {πγρ ΠῈ ΘΟΓΡΟΙ 5. Φιιαϑιπιπ 
ΑΥΑΓῚ5. ἀΟΠΙΪΠΙ5. σοραίι ἀρΡρΡΟΠά ον 6, ΔἸ ΤΟΥ τι5. 4; 
δι Ππλι]άη16 Ἰχὰ ἀὸ ρετοοἰρίίαπίο ΠΡ Δἴπο ἴῃ τὰ ρο5 
ΒοΠπ οἰ Πρδᾶπι ργοαΐ ΔΙΏΡΙΟΧ ΙΒ ; ΠΟΏΠΟ ΟἸΙΠῚ τ} 1115 {ἷ- 
11 511 οὐπη θη, αἸ γον διαὶ ΟΧ {5114 [ι Ἰοἴτι πὶ 50.- 

ΡΕΟΝΕΒΒΙΟΠΟΜ, 

γι γογᾶ οδὲ Τ)οὶ [ιι5ι1114 Τρ πογαθαΐι", αἰ 81} α1- 784 τἰοιιν ἢ Το δὶ ἀο! παιιαὶ ἀυῖ5 41 ἃ ΡιοΓῸ ροθϑὶ- 
δι ΡΓΟΪΟΓΡῚ μοῖμ ἄς Ἰιιπιὰ πα. [ιδιΠ1 4, Ῥνογοι- 
Ῥ 1} 15 γοιὸ ἀοοίεἶπα φιοῃΐαμ ἃ} 110 οω]6σεὶ [ι5ι1- 
ἀἰὰ ἴοπίς ἀοβοοπα !, ππουῖ το γογὰ {5116 ἰπ16}}}- 
δοηιίαπι ῬΥαὈΙ τγὰπι 56. ΒΟΠΙΪὨΙθιι5. τοργοια  {Π|, 
ῬΘΡ 4ιιαπὶ δ᾽ πηι! οἰϊαπ αι 511 ϑἰππ]αΐα {π|511{|π 
[ἈΠ] δοῖα οορποβοᾶιηι5, Νὰ πὶ οἱ ἴϑσγδοὶ (Πὰν ἴῃ 
4 Π αἴθ {π|511|π|; 4 Θἢ5. ΘΠΪΠῚ 5118 1 [1511 ΠῈ 
δἰαϊιογο, [51 118 "οἱ ΠΟῊ οϑὲ βι ] θοίι5. 564 εἱ ἀἰ- 

ΨΟΥΒΔΕΙΠῚ ΘΟΕ 1 ἰορο5. ἸΦΟΙΓΟΟ ἱπίου 56 ἴῃ 4ιιαπ)-- 
᾽ν πηῖ5 ἀν ουϑα 5 ηΐ, οἱ Θοῃίγαγία, υΐα γα ]ο γθγὰΣ 
Τιυδιιεῖα ἀριια 605 ΠἸ4ιιοῦο ποθ Ῥοίι11. Νάτι ἀρια αιια5- 
ἀἀπὶ μαννα τπ. [πιδίαπη ᾿υἰ πὶ οδὶ., ἀρ 4} 1ὰ5 
Οπῖπθ ΠΟμΙΪΟἰ ἀἰτιπλ ΘΧβοογα 1] 6 ἀιιοίτιν, Αρυὰ 
4ιαβάαπι ὨδιΪΟΠ65. ρυ ΠοἾ 1 ἢ ῬΥΪΠῚΪ5 ΒαΒοίι", 
δρᾶ 4185 ομηηο ᾿ποοϑίιη 5Δογα 115 ΦΙΟἀδπὶ πιὰ- 
υπό πὶ ἀπο ταν ; οἱ ἀϊνουβ ἀρια 5ἰ Πρ] 5 αιιᾶ5- 
4116 ΠαΙΙΟΠΟ5. [ιι5ία., οἱ ἀρι 415. οαί θη ἰπτ5ία 
μια ον! ἀοργθοηάο5. Πϊο γοιὸ ΠΠ]|0ου Ομ Π65, 4 ΡΟΣ 

56 Γπογῖηι ον αἰ, 40 Πα} δοοππο αἱ ΠΟΙ ιΙ5Ι ΟΠ θιι5 
Ἰΐθοναι. δε ογρὸ αιαιάδηι ιι|5.}{1ὰ τα. Ἰῃΐου ΠῸ5 
ΒΟΠΆΪΠ05. ΘΟ ΘΓ Βα 1", ρου 4ιᾶπι γ6} 4ιοἀ ἀάαιπι 
οϑὲ βία δ τ] ασπ 65.) γῈ] δὶ [ἃ δά Παιίάτιπι οοτη-- 
ΡΓΟ Ομ ογο ΠΟη ὙΔ]ΟΙη1ι5., ΠἸοη 6 ἰάπηοη ἃς ΡΓΟροβὶ- 
τὸ 1Α}1 ἀσοηίο5., Πο΄υ ἃ ΠῚ 115 1{{|π ΤΟΓΠΙ 15 Ια 116 
φαιαιι5. ὁχ οἰ πιιν. Εἰδὲ ὙθγῸ οἱἴαπὶ ὁ ]ο5ι15 
ο αἰνίπα [π51 114, ρον ἀιιᾶπι [τδῖιι5. [ἀοχ ππίγου-- 
581 ΟΓΘΑΤΕ ΓΔ ΠῚ 5.181 [1|5[1551Π|ὰ Τα 000 αἰβροηδαΐ, 

᾿ Ἄοπι, 10. 5. 

Δ Ῥοαΐ, ὅ5. 7. 

ΠῚ6 ἸΠΒ ΕΠ ι15. ο5ὲ.,. οἵ οι ἸΠΐ 4105. αἰζιιθ ἰῃ  δίο5 
Ὁ Ῥάγοηίο5. ἴῃ ᾿ὰΠῸ πλιηάιπη ἸΠΟΓΟ55115. οδῖ, ἀρπά 

41105 οἰΐαπι γον 15. οἱ ΔΙ θ115 Πρ 1 ΠἸο515 ἀὸ {πγρΊθι15 
Ἰηζεοῖιι5. Δ ΠΪτη115. οἱ που ον ἸΏ5ΕΠταϊ5. δον, 
ΑΠΠΠ5. ὙΟΓῸ 4] τη} }{ἃ5. Πα λυ} ΟσοαβΙ ΟΠ 65 4 θι5 δα 
γἰγιαΐομη. ργουοοάγοίιν, ποηθδία τηθηϊΐα. παίτῖο - 

ΓΌΠῚ., ῬΑ’ μα ἰηδι πὰ ΘΓΑΥ 5511)... οΥ 10 - 
ΠΟΙ. ΨΟΙΌΙ αν πὶ, σΟΠΥ ΘΙ βα 0 Π6 ΠῚ 5ονογᾶπι, οἵ 
ΟΙΠΠΙἃ Π}115 τἰν465. ἀπ πὶ Θχοο]! ἀοθραπὶ δα γὶγ- 
τυΐοπι ; Ροϑὶ ως 5] οἱΐᾶπι μϊο ρυϊογὶ {ΠῚ ἀ οἰ οι 
511Π|}}6 Ἰποιυναϊ., ΠΟΏΠΘ 511}} 6] ι5ἀοπι {11 οὐρα, 
δγαν ον μώπαΣ ἰδίθ. σΘηβοηά 5 δὶ ἢ Οἱοῃΐδπὶ 4ιῖ- 

Ὁ ἄοπι {ΠΠ|6 ριῸ [νος 5010 οἱ] ρα! τ", φιοα ἰηδοιία 5[-- 
1 παι α 0 δα] αν 15. 5ΘΠΪἢΪ5 ΘΟΓΙΩΪΠα ΠΟ 6Χ- 
ΘΟ] ἶῖ, οἵ, αὶ 11 ΑἸ ΧοΥ πὶ, δυδοϊ αν 6 ἰουγὰ ; ἷο 

Δα ο πὶ αι οὐμπὶ ἰθῸ 512} }Ππ6ν Πα θυιου τ, οἰΐατη οὰ 
41 οἱ αἀἀ1τ1 {ποραπὶ ρον θοπα: ἰῃδεἰ τα ἰοη 5 ἱπᾶτι- 
δι γίαπη. Ῥγοἄοσῖς ἃ0 ΡοΡά 41, Πορ] ροη ἴα ΙΔ ρ5 θιι5 
ἵπ᾿ ΡΡο[ιπάτιπι Ὑἱτ μοσδίπηα ον ]ιι5. Τάθο. οὐσο 
Ἰῃ16}} Πθογο γογᾶπὶ [Π|5 1118 Δ 56 5115. ὁδὶ ΟΡ Ϊπιΐ,, οἱ 
᾿π|6} Πρ οητῖα ρογίθοια, Ρενίδοία: οἰθηΐπι 5ῖπο ἄιθῖο 
ΠΊΘΠΓ15 110] ΠΠρονγο ΟΒυἰδίυπι, Ομ γαρίιις δ5ι πιονὶς 
δαρϊοπίϊα ἃ 1260, εἰ γε ἴα, ςαποιΠοαιῖο οἱ τὸ- 

Ε “οπιίῖο. Ἰ)οηΐχιιθ ΘΟ ρ τι Δα ἰπι6 ] ΠΠσοη Ἰὰ πὰ 

γοΓδΣ [ΠΕ Ππ|π|,. οὐ [νἀ Ἰοίαπι αἰτίσογο, φιοα αἰ αιιο 
Πρ 55 101}6 ὁδὶ Πορὶ, ἢἰδὶ ρυΐμ5. 14 υὶς ἃ [ιδῖο {1ι- 

ἄϊοο ἀϊάϊ σον! ΟΠ δῖο. Νοαιιο οπίπι ἦρϑο 1116 βαρίοπ- 

3 4, Οὐσ. 4. 50. 
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εἰβοίταιις. Θπηη πὶ ϑα]ο 0, ῬοΓ5δοὶ [Ἀπιοβίβϑὶ 

ἀπτίπι ΠῚ 46 ἀιαθὶι5. ππου ἸΟΙθ 15. οἵ Ῥιοτο ΡτῸ- 

ἔδυτο {4 Τ οἴ πι» Πἰδὶ γἱγίαΐο ΟἸΥ 5.1 τ ογὶ [4 ]οἷ5 1π- 

βρίναϊιϑ, Οὐπι Θπῖπι ᾿Γοροβίτε. 510] αυιτυϑιϊοηῖς οἱ 

δαπξαν Π1Π|05 [6515 ρόβϑοι Δ ἢ ΠΟ ΓΙ, ἡ δά παταγω 56 

ΟΠ πιο ΓΟδ ΕἸ πιο Πἰ τὰ ψΟΥΕΪ, τι ΠΡ5 1115 ἀϑ ΠΡΌ] 110- 

ΠΙ 15. οἰ εἰ5 φαοα ]αΐοθαὶ ἀρ ποβοοῖδι, ατιπὶ Δ] Ιο πὰ 
τηάΐοι: ἱπίου Γππὶ ΡΠΘΥῚ ΠΠ|Π 06 Π5. οἱ ἱπιγθρ ἀὰ βαβοορὶς, 

γόνα δυοπι τπαίου ΠΙΆ Γ 115. ΔΕ ΓΘΟΙ 115 5 Εἰππυ]αία 

οἱ 1πεΠπ|ῖ5 ἱσοιποίαοία ὙἸβου θι15., ᾿ρ5ἃ ἴῃ ΠΟΟΟ ρᾶγ- 

ψαΠῚ 5010 {πρι]αθαῖαν ἀυάτπι. ΟἿ δὐβῸ 5011 ὙθΙἍΠῚ 

ιιδυ απ, οἱ Δ ἰρδὰ {πε {πππ|5 ὁοῖ. οἱ ϑάθοιιδ, ἴὸ 

ἄππι τππἰιιίψιο ἀοροπᾶ!ι φαοῦ [πδιιπι 65[.. ΘΠ - 

τοπῖον ἠαάϊοῖαπι ἀἰν  σῖτ. Βίοις θηΐπα τ τα} 56 

Πα ]Ποῖ ὀχ ογοϊ εἴπιππ [αν ΘΠιιπι, δὶ ρου !α ἔογιο ἀοῇ χα 

5ἰτγ, ἴῃ πὶ ΨΊΓΑΓΘ τη 55:18 ΘΟΓΓἁτη 6 ΡυΟβΟΒ πὶ 

ὁδὶ δὸ 1614 ἀἰνίβουο ; 116 βῖπο ἀπιθῖο ῬΡΟΡΆ 15. γι- 

ἀἰϊοαῖαν,, 4 ποήτιθ 5 ρου  Όσδιι5. οδὲ ποίατηῃ 5ρ6οιι- 

1α" ποάαῖιο ἱπίουἸου 4}11, 564 οἰ 115 ἰρδιιπη ΡΓΟΡΟΒΙΕ 

δΙβῃϊ Ῥαποίαπι αἰρι βΘηἴ5. Ὅ01}1 ἀποῖιι ἐΓΟΠΊΘἢ5 58- 
δἴτια ρογοιβϑιὶ τ [8 δ Ἰἅπιὶ 0 5{Π|1π Το χ [4101] δι 

ἀἰτίσοῦο ἀθροι Ἔχ αΠΊΘῇ ; ΠΟ 116 ΘΠῚΪΠΘΏΠΠΟΙῚΙΠῚ ΡΟΙ50 - 

Πᾶ5 ΤΠ] ΓΑΓῚ , ΠΟΙῈ6 Δ ᾿ΠΙΘΓΙΟΓΟ5 1Π π|δῖα ΤΠ] ΒΟ Δ ΓΟ ΠῸ 
ἀΟΠσοι - αἰγαπιι 6 ΘηΪπὶ αἰ νῖπα ’ὸχ ργο Ποῖ, οἴιπὶ 

του: Ὁ Σςφιόηιιο μεγϑοτιας ρϑΘοσαϊογιην ἀοοῖρὶ- 

εἰς 3 οἵ ἰϊϑυιπι,, δ οσι πιϊδοτ θ᾽ τὶς ράπρθγθην ἐπ 

Μιαϊοῖο. Ἀροβίο᾽ιιβ Ὑϑῦὸ 6. οτπυθιι5 θαυ ῬτῸ- 

πὐητίαι ἀἰοοπβ: " μὶ} ἐαοϊοεῖς ἐπὶ αἰξογάπι ρατ- 
ἔεπι ἀδοϊϊπιαπάο. Τλγθοῖιτη ᾿φ ταν αἴχιθ ᾿πά θο  πὰ- 
10116 74 Ἰοἴτιπν, γουτρ [5 {ΠΠ|: ρυδίαϊ ρου [ἴα : δὶ ἴὰ- 

τη0η ἃ [411 σου 6. πλϊ δι ἴι", Το ΠῸη γ6] ροοιι-- 

πὰ ΘΟΡΓΙΠΙΡΙ , ΝΟ] ΔΠΊΪΟΙ 1115. 1Π ΠΑ Πηπηαγὶ, γο} δά 

δναϊίδαι ροϊθηλ τ πη ρΟ5511 ΠΠ]Ώ 5]. Α ἃ ΠτῸ5 ἀἰοῖς ἴῃ 
Ῥϑαϊπιο ργορ]ιοῖα: ὁ θοίο ἡαϊοαιο, {1 Πιοπιϊπιιηι. 

Αγριπηοηΐθπι ΒΆΤη 16. δϑὲ ψ 66 [5.14 ΤΠ} ἸτΔη- 
τὶς ἴῃ οὐγάο,, [πι 1ο1] «τα υϊτα5. Τπ46 οἱ ρ56 ϑαϊοπποῃ 

ἴῃ. ΘΟΠΒΟα ΘΠ ΕΠ 115. ΟΧ5Θο ΑΓ ΡΟΠονὰ πηα]οτα οἱ 
Ροπάογα τηϊπογὰ ἢ, ἈΒΟΠΊΙΠΑΠ116 ΘΠΪ ΠῚ οδὶ τ 1 ΠῚ το 

ἀρια Τλοιπὶ τ ῬΤΟΥ ΟΡ ΘΔ ΠΠ 6. ΤΠ] αι ταΐθμι γι 10] ἴῃ 
Ροπάουιπὶ ἱπ 4} αϊθ ἀοβιβ ηδη5. ΝΌΠ 50} 11ΠῚ ἃι}- 

τοι π᾿ {4 1ο}5. μεθ ἘΠ |[ὰ5. Δα ΠΠοτιι", 564 οἱ ἴῃ 
5. Π6 115. ἀιτ5. ΠΟ5 ἴπ ὙἹτα ΟΠ δ Ἶπηι15 Δα αἱοη ἄτι : 
«ιοηϊαπι αυϊἀθηλ ΠΑ]λΟΠιι15. ἴῃς ΠΟΙ 5 0515 παΐανα 
«ιιοά πῃ ἀμἰπιὶ ΠππἸοἴτι πὶ, ΡῈ 40 τπα]α βοσγορα- 

1115 ἃ Βοπῖβ. Οὐδ γι γίιι5. ΔΏΪΠῚ ΠΑ θΟΠ5. ᾿πϑιία οἱ 

Ἰῃβοῦία βοιαῖπα ἡ] οα 1, δὶ γοργὰ [π|5ἘΠ|π ον -- 

3. 51}. 8}. 9. 

3... ἼΤππηιδ. θὲς 

ἀλθξαῖ; δ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΒΙΓΠ ΜΆΟΝΙ: 

Δ Ποπ 15 ὁποίαν, αἰ γδοίτπι οἱ τ ππ1πὶ ΤΟ ΠΟΒ [ὰ- 
ἀἴοῖῖ ἃ ἀἰβογθιϊοηβ ὁχατηοη : σι γο]ΐ ἴῃ υοάατα 
{θα ΠᾺ}} πηθητ5 ποία ΓΒ (6η5., 4πα: Ἰαἀ4}}}1ἃ 
50Π| ΔΙ θ ΘΟ Π{π τ, {1185 νΟΓῸ ἰπγρα δὲ νἸΠΠοδὰ ο0η-- 

ἀοπιπαῖ. Ὑ ΥΌΙ ογαῖία,, οαϑ 5 ἀρτα τὸ δὲ πηρυα]οῖ- 
τἴὰ γι σα η τ : τηοηῈ] ἔπι [101] [πὰ 115 5 πη πιὰ ΘΟΠη- 
ταϊττἴταν. Ἡ ὁδί δὲ ππδπ5 τὰ 1ῃ Θχοοίβα 5646: οοάθηβ 

185 ὙΓΓ ΙΒ ΖΙΘ. ρᾶγτ5 ὁχαιηθη. ΕῈ ἱπηρι 41 114 χυίάοιηῃ 
ἸΠΙΔἴμοπὶ άἀ Ποῦ δαἀγοςαίιπι 5101: {{π|οιῸ ΨΟΙῸ 

Τ)οῖ ραΐγομο ἀτὰρ] οἰ τα. Ἐὰ 51 αυίάοπι οοπάθπι- 
ΠΑγΘΡΪ5 ἀἴψιιο Θχϑιίαγθ ΡΘΗ 15. ἃ ἔπῖ5 {ΡΠ ΡῈ ΠΑ ΠΠ0ῖι5 
ἱππρυ Ἰοἰ τἴαπι ἔθου δ, ρα] μὰ πὶ γΘΡῸ ΘΟ α]6Υ 5 Ρὶι- 
Αἰοιεῖα, αἀἰγθοῖαπι [π οἴ απ ΘΟπαπηἶδϑὶ 10] Ἔχ πη - 

ΠΪ5. Ργοϊα ἰδεῖ. 81 ὙογῸ ἴῃ Ῥδιβυδβίοποπι ΠΡ] 41 Π15 
ὙΕΓΡΌΠ5, Ρδοοαίπιπι ργοία ΠΟΥ ]5. οαδι [1], ΡΘγγ ον 
δαπι [4 Ἰοἴατη ρυοία] πε}. Οὐοπείπιιο δἀνθιβυμη. ἴθ 

Ῥτοίδυθιιν 116 ργορ Ποῖα βοηπίθηιϊα, ας ἀἰοῖς: ὃ 7 18 
Πὶς φιιὶ ἀϊοιιπὶ ἀκῖος ἀπιαγιιηι, οἱ ἀπιατιπι «πιο. 

ΚΣ ὦ Πὶς φιεὶ μοπτιπὲ ἰθπιθῦτας ἰποδπὶ., δὲ ἱποῖπι 

(οπεῦνας. 
10. Ὑοειτη 4ιοηϊαπι βοοιπά τ πὰ ἰρβιιπι ϑ8]οπῖο- 

μοπὶ ΤΟορί(αἰϊοτιος [πιδίονμπι ἡιαϊοία σειτιῖ, ἸμτνἸη-- 

560115 ἱπίγα ὁςοΌ [ἃ ΠΟΥ 5 Ποβιγὶ ροποῖγα  α, ορουοὶ 

ΠΟ5 ὉΠΙ ΒΟ 5116 ΓΟΪ 6 “απ ν᾽ πλ115, ἈΡ5416 
ὉΠ1ὰ ρογνθγβιίαιο γ 6] ἀφο! παι ῖοπο ΠΑ] οι ἠ 4 Ἰοίτιπι : 
οἵ να βιαίογα ηιιδζατη τη ηΐο ποϑίγα 1], Ζὰ 51Π-- 

σι] παι σοβία ποβιγα ἐρ υ 551π|ὰ ΤΠ ΟΥΑΙ ]0Π6 
ἸΙΡγομαῖιβ. πὰ ἜΡσῸ ππιπη ΠΟ 4τ6 τηαηάαῖιπι Π) οἱ 
Δριυιᾶ πο5, [ἃ δῖ, ἴῃ δηΐπιο οἱ οοβ ἰατίο πο ποβῖτα δᾶ- 

ψΟΥΘΙΠῚ ΓΟϑι ϑἰοπῖο ΠῚ 5101 1ΠΙ Ζαϊτα οπὶ ποβοιί τη 56-- 

Εἰ, τὰ 5ΟΠΊρΡΟΓ Δάν γβιι πὶ ῬΘΟΌΔΕΤΠῚ Ἰδρὶ Π οὶ ραϊππᾶμι 

«ἴθι. 51 Ἰμἰ φαϊταβ ρα τὸ στη τ αιταῖθ ἱπσγοά!- 

τὰν, ἀἀνογβιπι ἰπ] ι5ῖαθ. ΘΟΠοιιρ δοοητϊὰ5. ῬΤΟ οΓο 
βοπτοητίαπη : ραῖθρο φΤαϊαΐοπι 46 δι ΠτΟΥ 0 τη θη 1}5 

τὰ τοάϊνο υἱοίγίσοπι. [π]πγῖο οἱ ρα θη Ε168 ἀσαηϊ 

ἀρ [6 Οαυ5ΆΠῚ : ΒΡΘΙ ΠΟ Ἰπ]ατῖαβ, Ῥγοῦγα οἵ τπα]ο- 

ἀϊοία οοηίαηαδ : υἱοίου ἰ'πὶ σοῸ ἀοἴοι" ρα ἸοΠΊ1ς. 
Τηϊπη οἰ εἴ οἱ Θμαν ἴὰ5. ἀραα τ ποροίλιπι σϑγιηῖ : 
Ἰῃΐαπιδβ Ῥυοπιι ἢ ἴα ΠῚ πη οἰ 15, ΘΧ ΟΡ 65 ἄοιπο οἱ 

Ραϊνῖα πη θιι5 [αοίαδ, Ἰῃ ΟΣ ΘΙ Πιπἢ {ται : ον αἴθοπι 

ΨΟΓῸ ΡΓῸ ΘΟΠΟΙΟΠΘ οΟἸ]αὐἄαπϑ, δὲ ΟΠ ΟΠΠΠΙ ΠΟΠ6- 

δίαιο τπαρἸ Πολη5, ᾿π5οραγα 1 Π1οΥ δι Ποῦ γονὸ τὰ]5 50- 

ἄιθιι5 ἴαοῖτο. διπιι!αῖῖο οἱ 5 πη ρ} οἱ 145, οοπβιαη ἃ οἱ 

ἀἰπιον, ρει θηιῖα. οἵ δια! 14, Ππιδ. {1 οὐ ΤΠ} 5118, 

Ε Ῥανϑιμοηϊὰ οἱ Ἰαχανῖα, οἵ τὶ 5ί πη} πη γοῦβα Ο01Π- 

ΡΟ ομ ἀλη, ΟΠ ηΪ5. Υἱτ τ. Δάγογϑιιμη οτμπ ὙΠ Πιπὶ 

" 

ὄῬγον. 90. 10. 

6 Ἐξ. ὅ-. 50. 

ἼΡγοΟΥ. 49. ὅ. 
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οογίαπηοη μαΐνοηϑ ἱπίνα ἴθ, ἰὰ οϑῖ, ἰηῖγα σοῦ ἴπαπι, Δ Τά60 ἀθηΐφιιο οἱ σὰπὶ οπηηὶ Ποία ἀϊοοθαὶ : Κ 7ὰ- 
δὲ ἀριιά πιθηῖ5. πα ἐπ Ἰοίαπι ποροιμ πη ΠΙΟΥΕΙ, 
Ουϊά εγρο εδι ̓  81 νογάϊῃ {δι ϊεἶαπι «ἰἀϊοῖκι, εἰ το- 
οἴτπι ἰ6η65 «ἰγεοοία πη τι6 [ἀἸοἴτπι, 5Θ ΠῚ ρον ἰπίγα (6 
οοπάθμηπα νἱτἰα, οἱ 5επιροῦ ραἰ πιᾶπι οοπορίς γἰγία- 
τι. 81 δηΐμῃ ἴῃ δία 5 αι θυ 5άιιο δου θιι5 [15 ι:6 
Ῥοπᾶ ϑιιηξ βεπιροι Ομιϊποαηΐ, Ὀοαίι5 θυ " 1πὶ ἔα 

ἄϊο, ἐπ φια ἡμήϊοανίε Π εις οσοιἴα ποπιίπιιπι, 

ϑϑομπάμπι Εναπροϊζιεπι τιοσίγιιηι : οἱ σορί(αιο-- 
χιΐδιις ἱπίθη 56 ἱπνίσοιπ πεοιιδαπίνιι 5 ἀπὲ διΐαπε 
ἀεξεπεοηίβιι5, ποὺ οΟπἀοπη Πα ΡΟ 5. ἰδιη αι πη. 15 
41 ποαιδφιαπι ΘΟρ Δ ]ΟὨ ΡῈ15. ἰπ15. πηΔ} 15 4α θὰ5 
ἴχπο ἀρΟΙΒα ΒΘ 5, {ιιδιἰ{ἰᾶπὶ βαποιαϊοιηαις ργοῆ!-- 
ἀογῖβ, ρβογοθρίαγιιβ Θὰ8. ΘΟΓΌΠα5. 4.,}ι}5. ᾿γα5 γ] - 
οοηΐοπη ἀρὰ ἰ6 ΘΟΓΟΠάγογὰ5 ἰρ56 ψὶγΓιαΐθπι. ἔπ οοα 
φαδηίοχγιπι Εἰ] θοπογιπὶ Ῥγου θ᾽ ογατα ΠΡον ργα- 
5.π|0 σα υιδᾶθ : Θἀοορηβ 6 αιια 511 γϑνὰ 75.111, εἰ 
4ιοπιοο Κι οιπι ἀἰγί σαίαν. 

11. 864 φιυϊά οἰἴαπι ροϑὲ μο δά άιταν 9." Χ]1 ἀεῖ, 
1η4ι:, ἑπσιοσοπείθιις ἀπίμϊαπι, ριιθγῸ ατείθπι Ὑιι- 
τιϊοτὶ σόπισίεπε δἰ εοσί(αἰΐοπεπι. Τρ] οἰ τον ἴπ16}}}- 
δίππιιδ ἱπποσοηϊίαπι. Αὐξ οηΐπι 4] ἰθπιιπὶ οἰ οἱ ἃ ρεο- 
οαίο, οἱ ἐπποηάαγο 86, ἃς Ιοησα ΒΟΠοτγιιπὶ τηρα ἰφτῖο-- 
Π6 οοηνογίοιο, οἱ νοὶ γα ἰσοιῃ ᾿ρϑᾶπι ΟΧ 56 ΤΑ 1 

ΓΟΒΘΟΔΓΘ ΡΓῸ 60 «04 ἈΪ γα ποσομϊ ργοροβι τι 
ΠΟ δοιαΐ, ἱπποῦθηβ5 45. ἀρρο]]αΐυν : δὰϊ ἱπποςοῃ- 
τἴὰ ἀἸοῖ ταν, ἴῃ ᾿νἷδ φαΐ ποπά πη ταὶ γοϊιπίαίοπι ψοὶ 
ΡΟΘ5: ἢ Παίοπη ποοοηάϊ Βαροηΐ, εἰν ἰδιῖ5 5ῖνο 
δία! ογιιπι (4 Ἐ τπιπὶ αιιογι παι σοη ΘΠ ρ] Διο η6 : νοῦς 
ΒῚ οαπ5α, υἱ 5ἱ ἀἰοαιηιι5, ΡΊΙΟΓ ΠΟσΟΙ᾿ ρου ᾽ ἀπ, π6- 
5011 ἀο πε οἱ [ἈΠ] δοῖαϑ : οἱ ᾿τθγαιη βιιηΐ υϊά Δ: ΓῚΙ5 
Βαβι ϊαηΐο5, ἔγαια 5 αξίιιθ ποροιϊαἴογιιπι οἱ οαΠ}141-- 
ἰδι15 Ἰσῃαγὶ, 564 οἱ ἃ [Ὀγθηβὶ θι15 ΠΘ αι 115 ἀο γοῦϑιι- 
1115 Αἰ Ἰοῃὶ : 4105 οἱ ἴρβὺ5 ἱπποσθηίο5. δρρο!!διηι5, 
ποη 404 ργοροϑίῖο πιαἰ ἐιϊαπὶ δἰυάϊοχιο ἀθο!πεηΐ, 
504 φιοά ποπάιπι ἱποϊἀουϊηι ἴῃ ἀἰσιὰπὶ ΠΘΤΟ ἰδ. 
Υ οὐ ατηθη ἱπποῦθη5 ργΟριὶς οϑὶ, αιΐ (415. δβὶ, 
404}15 ἕαϊε Πάν ἃ φυὶ ἀϊςοθαι : ̓Επο ἀπεΐοπι ἐπ ἰπ- 
ποοοπίία πιθα ἐπ τθσσ διέηι: ἰὰ οσῖ, {01 ΟΠΠΟ 

Ῥγοροβίϊζιπη ποοοηὶ οχ δηϊπια διὰ, γοοορία αἰηιιο 
Ἰηϊγοάιιοία πιοπεῖθιι5 5115 θοπὶ γοιὶ νἱγίαϊο, ἀθ  θοῖς 

ἃς ἀθρυὶ : ργορίον αιιοιὶ τποῦῖἴο οἱ πογοάϊιαῖοπι 
Ῥοπογι πὶ 5ρογαΐ οὐ ἀἰοἰ τ, φιιοηΐαπι Ποταΐπιι5 ἡ ΔῸπ 
7γαιιάανὶε δοπὶς δος ψιιὶ απιδιϊαπὶ ἐπ ἱπποσοπίϊα. 

1 Βοπ;. 3. 1ὅ. εἴ 16. 

ἌῬγου. . 4. 

ΞΡρ54], 55. 411. 

ΑἸ Ῥ54), 85. 15. 

5 Ῥεα!. 55,1. 

ΤΟΥ, 1. 

ἵν 

" 

αἰἴσα πιθ, ])οπιῖπο, φιιοπίαπε 50 ἐπ ἱπποσεπίϊα 

ταθα ἱπρτόσσιις σίιπι. Ἐὼ᾽ Ἰϊογαπι : ὃ 7ωμάϊοα πιὸ 56: 
ομπάππι γε5ἰἰαπὶ ἔμιαπι, εἰ ςϑοισιάμιπι ἱπποσεπ- 

ἐἰαπι τπδάτη σι ρῈτ τηθ. Ἰοδῖσπαϊ ογρὸ οἵ ἀθβογιθῖς 
4υοάαπιπιοάο ἱπποσδηῖοπι οἰ πὶ 51 π|ρ} 6145 ΠΙΟΓΙΙΠῚ 
οἵ 5ΟΓΠΙΟΒ ΠῚ 5 Ποογ 45, οἵ Π1}}} γε] ἴῃς ἀοῖθι5 αἵ- 
[φοϊαῖιπι, γ 6] ἴῃ ϑοριποπο [ὑσαῖιπι, Ὑ4}}5 ογαὶ εἰ 

74.0},7 ϑύπιρί θα μανϑίϊατις ἰοπειτη : Ἰὰ εσῖ, παία- 
ΤΑῚ 5ἰτρ] ]ἸοἸταϊο Ὑίν 6 η5 : Π1}}}} ἃγῖθ σΟΠΙροϑὶ ἔπη, 

δ} Πρτηοηῖο δα [ἈΠ 6π 405 ν᾽ ἀοητίαπι οαι!ο5 ρτ- 
Ραγαίυμη. ΤΆ] πὶ οἰϊαπὶ πα ϊ πὶ νἹἀδίυ πῖῖπο ργονοι- 
14 115 5ΟΓΠΊΟ ἱπΠΟΟΘΠ ΕἸ ΠῚ ΓΠΘΠΊΟΓΑΓΟ, 4118: ΡΟΘΠἰτι5 
ΠΟ 185 ΕΣ ρΕΥ5 5[ζ, ὩΞΌΤΩ 46 ΠΟΟΘΠΪ ΠῸΠ ΠΟΥΟΓΙΪ. 
ὕπ46 εἰ ἸαιάΑὈ}} 6 πὶ εἰ γοάι}} αϑιυϊίαπη, αὐ αα 
5 Πρ] οἰ ταίο πὶ παίαγα οδυΐοϊα φιοχιο αἀάδϊον ἴπ- 
ἀυδινῖα : οἱ γεῖας φιοάδπὶ βοιιῖο ΒΟπα: Βα 115 ἀβίι- 
τίς οἰγουπηάαΐι5, δά νεγβιι πὴ που ἴα το ᾿πνυϊπο- 
ΤΑ Ὀ}}15 πιᾶποαΐῖ. Οροτγίοι πάτημα ρεγίδοϊι πη ὙΊΓμη 
βϑουηάι μη ΑΡροβίοιι πη ργιιἀ οπίοπι 4υ 6 πὶ 6556 ἴπ 
ΒοΠΟ, 5[Π|ρ}166ΠῈ ὙΘΓῸ ἴῃ πηᾶΐο. Αϑίυ τα: ΕΓσῸ ΟρῈ5 

δὲ Θά ογ6 ΤΠ] Δ; 5 ΠΡ] 1ΟἸ [4115 Δ 6 πὶ ὙἹΡυ 5. οϑὲ 
ΠΟῊ ἴφσογο πἸά]τπη|. Εἰχ Ε 5 ̓ σίταν ΓὈΠΈ Βι15 51] 5 πη-- 
ΡΙΤοίογο5 φαΐχιιο ἀϑιτίαπη Παιγίδηι δα σα] υΐοπι : ἴῃ- 
16} σοητο5 4 6}115 ρα ἀθβογι θυιηίαν. 5 1 Ἴγ ἐπῖπι, 
Ἰπ4υῖ, ἀϑίτεῖι5 δοίες δδὲ ϑϑτιδιείπε : οἱ, 9415 ἐμἴιις 

Δυΐοιη δέρογν ὁπ θτείϑιες πιαϊὶς οοομἶ αὐ ιίτετ᾽: εἴ, 
το μέ ομπίοαϊε ἱπογοραίϊζοπος, αϑίμιον οσῖ. Αϑῖα-- 

τἴὰ εγρῸ δϑῖ, βίου δἰγ πιο οσία (ἀγαθοὶ βουτη 5 οδίθῃ- 
ατ, οπηπίμπι Ορογιπὶ ἀγα πη ζιι6 ρΡογίτϊα. Οἱ ογσὸ 

ΟΠΙΠ τ ΟΡΟΓΙΙΠῚ ΡΟΓΙΕἰα πὶ θρὶξ, ἀϑέμτι5 [το α1- 
αἴταν, Ορογα διιΐοπι βιηξ 4υςοά4πι θοΠᾶ, 5πΐ δυΐοπὶ 
οἵ πιαία : ἰἀεῖτοο ᾿ηἰογάμτῃ αα Ποπιη, Ἰηΐογάττῃ δα 

ΤῊ 8} Π| ἀϑίαξιι5 ἀροΙ ρ τα. ΕἸ 15 φυΐά6πι, αιΐα δ 4]- 
ἰουΐι5. Ῥογη οἴ θα ἀϑία!α αι] πο τιν εἰ οαΠΠ146, πο-- 
4ιιαπη οϑὲ : 411 ΨΟΓῸ ἴῃ ΟρΡΟΓΙΡῈ5. ΒΟηΪ5 ἀβίαίο φυϊά 
Ρτονϊάοι οἱ ργυιάοηίον, γοὶ Ἰηϊοηίαίοβ 510ὶ ᾿πβ ἀἴδη- 
τἰὰ πὶ ἄο]ο5. 50] }ΠἸοἱϊς οαιιίεαιιο ἀφο} παὶ, αϑιαῖία 1αὰ - 
ἀαΡΠΠ τοῦ αὐταν. Αὐτοη ο ογσὸ ἀρ οπει5 οἱ οοηϑβὶ-- 
ἄδγα {ια 5 ΕῸΪ ρτγιβοϊρίαϊαν ἀδίυεία, φυΐα πηοᾶϊα 
«ιαάδιη 5ἰβη Ποαῖΐο εδὲ ΠΟΠΉ 5. δῖ 15 : οἵ, δἱουὶ 
αἰχίπιυβ, «υὶ οἷ ἴῃ ΒΟμ 5 τοριι5 ατίταν, Ἰαἀ4Ρ 1115; 
4υϊ γοτο ἴῃ 5: πἰδίγὶ5, Ὄσϑθογα }}}}5 ἐπ θη ταν. 

12. ὕπάς εἰ ἀρυπάδηιον Ρογ οπιποπη ἰοχίυτη ἀἰ- 

ον τ. 

1 εη. 35. 37. 

ΦΡΊονΥυ. 42. 95. 

9 1θ1ἃ. 97. 13. 

οι, 15. 



1041. ΑΡΡΕΝΌΏΙΧ ΟΡΕΠΌΝ 5. ΒΑΒΙΠῚῚ ΜΆΘΝΙ. 

780 γ] πα ϑουῖρια: δ αἰ ΓΆΠΙΖιι6. ῬᾶΡίο πη ἰμ 16} Πρ θη 14. Α ΘὨΪ ΠῚ 1π ΠΟΡΪ5 ΡΥ Οὐ ᾿ρ58 5ιἰδιπὶ πΑΙ γᾶ 16 
Ο]τι5 ᾿πγοη τα" ᾿πβουία, ἡ ΒΟ ΠΑΠΊΖΙ6 ἀϑιπεϊα ᾿γῸ-- 

Πεϊςοοηῖο5 ΠΟΡΥΩΙ οἰγουπην ὁπουιπὶ συ ρίο5, ναϑὰ 

Δ] οἶδ ἁστοα οἱ ἀγροηΐϊθα γοβίθβ 10 5ιΠΊΘηΐ65, Π1ι1-- 
Ῥι5 ροβϑθηΐ πα {116 οἱ ππθροθί 65 Ορ ον }5 4110 ἘΡ)65 60- 

ΤᾺΠῚ ΘΧΒ ΓΙ ΧοΥΔηΐ, ΓΟΡΘΠΒΑΓΙ : οἱ πηαί θυ 165 γ6} 1π|ὶ- 

Ῥοηϑα δ σομβι ΘΠ πὶ [)6]. Το  Παοα] πὶ ργῶρα- 

ταν, 5 Πα 44 }0}}1 δι α!α. πιδ διιηΐ ΟΠ βιοίγ οο5 Π6- 

Ἰυφογ πὶ ΘΟΠ γα ὑυγδη πὶ Ργωοορία, 58] 161} Πα506ἢ- 

{Ἴ0ιι5 ΠΡ τ: 5 πάγη ι15 ραν} 15 ΟΠ ΟΡ πίο5. ᾽ [ντι- 

(ἰᾺ 0111 ἀϑιυεῖα πηαῖον ἈΘΡθροα. Πιπϊουὶ ΠΠῚο Βοηοάϊ-- 

ΟΕΪΟΠΙΙΠ ῬΥΙΠΉ ὰ5. ΘΟΠίΉ]1:. 4 ΒΟΠὰ δια α. τιϑὰ οί 

Ἀλα]ν : θοπᾶ οὔἴαπῃ ἈΔΟΠΟΙ : αἰΐογα ὀχ ρ!οναϊουὶ θιι5 

ΘΟ 115, 5 ἀἰτογὰ ρᾶγοπίο 'ῃ ἸΔΟ]ΟΥ ΠῚ 5 ρου. Π|0- 

515 1Π 640] 51Π0Π|}0ι15. [α]50. ἡ ΝΙα]α γορῸ ἀϑίυτϊα ἄθοο- 
Ρουύιηι (ἀαοηία: [5γΔ 0} 15. 7 Ια] ἃ ἀϑια ἃ τι5115. οδὲ 

ΑἸ ϑἁ]ομ ΠΟ μ ρὩ 4115 5ρΘοῖο ἃ 56 σοὺ ΡΟΡᾺΪ ἀ60}1-- 
πᾶ πο, οἱ ραΐουπα Γορηὰ ἰη5: 1058 ΘΠ ΠἀΠα16 Ἰῃ διιἃ 

γοία Πδοιοπο, Οὐ ρα ΗΠ} τον οὲ 46 1Π15. ριοροία 

Ριοπαπεϊαι, (6 {15 (ἴο1 : δα ρ ν ροριεζχεηι {πετιγνι 
ασίμί6 οὐσίαν ὀγιιτεῖ οοτιϑὶ ἰΐπμπ. Υ δυυιπυ ἀπο ὴ ΡΓο- 

γον] 1115. 5ΘΓ 10. [Δι 01] 6 ΠπῸ5. δία πὶ «οοοῖ, 

4185, δου! ἀἰχίπηιι5, ἢ ΟἸΠΏ ]5 115. ὙΠ] ΠΟΡΌΙΠ5 δά- 

ὙΘΥΒ.ΠῚ. ΠΟΙ. 0105 δοιταπὶ Τιο 44 πη) ἄοροαὶ 
6556. 5ηρ] 101} 115. Τ)λοπί 46 δὶ πάη ῬΥΪπηα ΤῈ] 16" 
ΜΔ] 5561 ἀδίαι 1], ΠΠ Φ ἀπὶ ργοΐοοϊο (0115 {ἰ|5- 

56 ἀθοορία 561 Ρ6πι|5. [60 δΡΡῸ 5 Πρ] ]ο πὶ δὲ ἰπῃο- 

ΘΟΠΙΘ ΠῚ 41 ἰΘΠΊΘ 6. ΟΡ ΟΠ: ΟΠΊΠΪ γΟΥ)Ὸ, τ] τι6 σοὺ- 
ΨὙΠΏΡ ΔΗ" ΞΘΗΒῚ15. 6]115 ἃ 51 ΠΡ] 11 ΟΠ σι], οἷν- 
οὐπηγα! ] αἱ οἱ ΘΟΣΠΙΠΠΠΙΣ ἀδιμια : νοὶ δα χῚ α οἱ 

αυφάδμῃι δἀνοιδιιβ γἱϊα ᾿ιι}115 ΘΟΥ ΔΤ Πἃ ΘῈ  ΘΟΓΘΠ5 
Αἰπη!οαη1]. 

16. 864 γ οι πηι5 [πὶ ΠπῸ 4ιοπιοίο ῬΏΘΓῸ 
ἡιτιϊοτὶ δθπϑτίηι αἱ οἱ ἐοσί αἰϊοποηι. ο μαι, 5[ο- 

τ} ΑΡΟΒΙΟ] 15 ἀἰθβου 1 ὃ, ΟἸΠὨ15 Φυἀθπὶ ποπιο α1- 

Ῥίοχ ὁδί, οἱ ἀΠ1π|5 οδὲ Θχ του], ΑΠ1π|5 ΨΘΙῸ ἱΠΙΘΡΙΟΥ, 
1ὰ δ5ῖ, πππιι5 41 γιά θιιν, οἱ ἀΠ [ὰ5. ΦΧ] ἰμ 16 Πρ ίταν ; οἱ 
1460. Πρρῦ556 οβί, ΠῸ5 θὰ ἥιϊὸ (6 ἰδία ἀϊοιιηίιν ΠῸ - 
ΤΆΪΠΙ οἷν ΤΩ 915 ΘΟ ΟΠΪτῈ Ὑἱ δία, ἀρίατο. ἘΠῚ 5ἰ- 
φυϊάοιη ἀἸοαμι5 ἀο ὁσίου του 5 μοι 5 οἰαῖο, Ζυοᾶ 
ῬΌΘΙῸ ΠΏ]ΟΥῚ 5ΘΠ5.1ΠῚ θυ το υθαΐ σου ρονά]οπα Ποῖ Πΐο, 

14 οδί, γ6} υἴβιιη, γ6ὶ δι !τι πη, γ6] οαογαΐιπι, νοὶ 

διιδίαπι. ἰδοιπ μη 4116... ΥἹ ἸΟ.} 1 γὸ5. γἱἀοθίταν ; μαο 

τ Ἐχοά, 12. 55. 

2 Ἐχοα. 1.47. 

3 ὕξεη. 357. 98. 

4 7όβιις 2. ἃ. 

5. (ξρη. 541. 4. 

δ ὕόβιιε 9, ἃ. 

1. Ἄσσι 15. ἃ. 

Β 

ν 

50} 05ἰϑίπηϊ, Π60 ἈΠ ι8Π40 [4}1ἃ ροι ἀοοίγ παπὶ ἴη- 
δ ΠΠππ]ο 5. Δα πιπίιν. ΝΈΖιια. δηϊπὶ ριιδι ΘΟΡΡΟΡΆ 1- 
ἴον ἸΠ|6}]ΠΠσϑπτι5. οδῖ, ΠΟΙ. ΒΘΏ5115 τΠΠι18 6Χ ΠῚ5 
ΡῬυ απ 115 41105 5.1} Ὑἃ ΘὨΙΙΠΙΘΓΑΨῚΠῚ115 : 564 δ (ἰὰ- 
ἴθπὶ ἸΠΙΟΓΙΟΥ 5. ΠΟΠΊΪ 5. οδὲ Τοίθγπάτι5 ἐπι 6! ]θοίτι5 : 
4ιοη απ οἱ ἴῃ ΤΠ] }}115. δου ρταχα Ἰοοἷ5. ἀθ Ῥ ιν} 
ΔΗΪπηα εοἴαίς «ΟοοΙηαγ, δὲ ΑΠ101 46 Τὰ γ6η1}}1, 4110] 

4ποάιιο οἴαπὶ (16 5011], 5[ 0 0 Αροβίο!ο Ραυΐο α1- 
αἸοίιηιι5, 4] οοηίο 6 σου Π1 8115, 9 {ἴα μάν Ὑ 1} οϑϑοηΐ, 
οἱ 1άθο 05 ἰδοῖ ροίϊδγογιξ, {18 ΡΥ ἾΠ115. 605 οἵ 51π|- 
ΡΠ] οΙθιι5. ΕγάΠΡ ΟΠ ̓ πδι γιοὺς οἰ Θμη ΘΠ ΕΪ5, οὐλὴ ΠοΟ-- 

ἄπιπι γα]ογοπὶ ροΓ[ΘοΟΓ ΠῚ (ΟΡ Πα 11} 5. ΠΠΙΟΙῸ 501-- 
ἀο5 οἰ θο5. {αν ῃ15. ἀιι 8) 5θοι Ἢ τιπὰ ᾿ΠΙ ΘΟ ]ΟΓ ΠῚ Πο- 
ταΐπθπι αἰἰοἰ τι}, 4] 6Χ ΟΠηΪ ρα ἴπ ἈΠ τη] ψΊγ ΐο 
ΡῬουἕδοιαιβ οί : 4 βρ᾽γῖτα Του ν θυ 1Π ΔΟΙ ιι5 Ρ᾽οἴα- 
τἰ5, οἱ το] ϑίι5 ἃς γα] Πἀτι5 Δ ΟἸῚΠ6 ΟΡῚ15. ΠΙΠΙ αν ΡῸ- 

ὨΠΠ}: 15 4π61] οἱ Πὐν απο ] ἃ γ]ο] ηΐιη ἀοοϊσπαπὶ, τὰ 
οδῖ, {αὶ γπι ἴδοίθη5 αἰ τ ροῦ 6 ροβδὶῖ γθρθα ΘΩΘ]ΟΥ ΠῚ : 

411 οἰΐαπι δἰ Ἰαιἀαπάπιπι Ἰ)οπιϊηιιπι ἵπν [αἴ ΡΘΙ’ 
ῬΙΟρ οίδπι ἀἸοοπίοθιμ, ᾽" ὕμνδηθ5 οἵ υἱγοῖπες ἰατι- 

ἀαῖε ποπιοπ Π)οπεϊπὶ ; ἄς το ἀἸοῖταν οἰϊαπῃ ρον Φοεἰ 

ΡΓΟΡμοίαι, Ὁ δ {ινθπος θοτιιπὶ υἱδίοπος υἱάδ- 
ὑτιτιῖ. ϑΘῃΐον αιιζθ πη 56. ΠΔἼ1Π} ΤΠ ΘΓ ΟΓΘΠῚ ΠΟΙ ΠΟΠῚ 
αἸοῖτιν φαϊβαπῖ5. 116. ἐδ ρου δου! 55:15 ται} 4116 
ΘΟΠΒΙΠ : δος Ἔρὰϊ Πδη16], ἴῃ ἴοπορο Δάν ΘΟΓΡΟΓΟ 

τηδί αι ΓΑ ο πῃ 561} 15 ΔΏΙΗ ΘΓ ΘΟΠΒΙ πη πηαΐο ρυοη- 
ἰδ 5οπ θη ΠῚ ΘΘΡΘΠ5 : ΡΙΌΡίΟΓ αιοά οἵ «ἰἸοοθδηὶ 
δὰ δαὰπὶ {ΠῚ ᾿ην οἴου αἱ] πη] ον τπὶ ἀἸογιιπ, "5 7 ὁτιὶ οἷ 

δ ἵπ τπθάϊο τιοϑίγι, δὲ ἀπηιιιῖα ποῦς ἱ 

φιοτίαπιν ἀθαϊὲ εἰδὶ 1)6ιι5 ργος θγ τογίτιι. Ἐκ Ἰάθο 
ΘΥΕῸ ΘΟΠΒΘΠΙΙΘἢ5 δϑΐ ριιονῦιιπι ΖυΘηῃ (οὐ [ΠΟ ῸΠῚ, 
41 τηᾶρ 5. ΠΟΥ͂Τ}5 4ΙΙΔΠῚ {π|Π|0 (οπ᾽ αΠδτιν ἴῃ ανέθοο, 
ας, ἱπᾳαδπι, ΡῈ ΘΓι πὶ γ6] ΠΠ]ΟΓΌΠῚ Ὑ6] ΠΟΥΈΠῚ, 

οαπὶ ἰπ6} Πρ] αὶ ΡῈ Παρ ίδιηϊ ἰανϑουιμ τοπογᾶ- 
ἴπι5. οδί, οἱ ΟΠ 5115 ἔδοίιβ οδὶ βίοι ριον, οἵ Ἰάθο 

ἃρία5 οἰποῖταν τορπο ΘὩ]ουιπι. ΠΟ οΡΘῸ [8}} ΡΕΘΙῸ 
ΤΠ ΙΙΔ ΠῚ Προ ῦ Βοηἶτο, οἱ ΓΑ ΟΠ ὈΗΠ} 0 5᾽πθ ἄρ !ο 
Ἰὰς φοποιρίβοθηιὶ, ΠΠ|06} ἰδί8 ΡΌγΘΥθΙ 115. ἀοοί πῶ 
ΒΘΠϑΠ {] θι1Ὁ, δὲ οοσ ταιτοποπι αἴάιιθ ᾿πι Πρ θη- 
τἰαπὶ Ὁνδίαί. ΕἸ 5θηδιι5. Ζαϊάομη 8.1 τοιιπὶ τος 
θη Πα ΤΠ 16 ]]δοίτιμν ΤΟίογεὶ ροϊοβί, οορὶταιο γΕΙῸ 
ἰπιο "Πρ 46 Γατανὶδ τ φαοηΐδιι Φαϊάοπι οἱ Βυπιδηῶ 

89 (ον. 3. 16. 

94. (ογ. 5: ἢ- 

1. ΔΓ. 13. 

αα ῬΩᾺ], 118. 12. 

12 Κ[0ε] 2. 38. 

13 Ὥδλη, 15. 50. 



ἨΟΜΊΙΓΑ ΙΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΌΜ ΡΚΟΥΒΕΒΙΟΚΟΜ, 4101 

γοραΐαπι οΟηγογ θαι οη 15 Θἀοσοπιιτ, αἱ πὸ (ἈΠ] πηι" Δ βία θὲς οὐχ ἀἰοῖ!, "" Δοπ ργοάογιεπὶ εἰν ἐα ἐπὶ ἄϊε 
ἴῃ οι ιι5. νἱτα», οἱ γαπίταιὶ ἀὸ ΠΠΠ ἀἰπὶ σου πὶ ̓Γα»- πιαῖο; ἰπ]ϊοῖτ παπιψιι6 σου  τπ0 μοι μιθο σορ αι! ο- 

5ΘΠ ΠΏ Π} διισοι πὶ θὰ ΠΙῸ5 : ΠΟΥ πα πἰ5 σ᾽ ουΐα ἀιιγὰ 757 ποῖα ἀἴοὶ ΠΠΠΠππ|5. ἴῃ ἀπὸ {ΠῚ ἀἰυιπἀαπεῖα, ἐν ἰάγιῖα 

ΘΑΡ ΙΑ Πλ ; οἱ πὶ] Ομπ πιι5. οἰΐαπι [Πα δροὶ οὐρὶ- 

ταϊϊοπο5 Ορ πᾶ 5 5. κοΥ τ, 4010 50] 1σοὲ οὰ αι Πὰς 
οὐ  πγ115, οι ρα ΟΠ ΠῈ ΟΧΘρΘΟΙΑΠΊι5. 

14- Ν᾽ ὁγυπι 4υοη απ τ δια αἰ ροπεἷα5 ας Ἰπίο- 
Τἱογοια. ποτα ΠΟ πὶ ἰΓΑΧΊΠ]115, ΘΟΠΒΘήΙΙ6η5. δδὲ δἰ Δ πὰ 
οαίονα ραγὶ ἱπι6} θη Ρουθ αὶ : οἵ ΘΠ 4116 Πὶ 
Αἰχίπιι5. 56 Πϑιιπὶ ΠΟῸῚ 41 σογρογοιπι. ἰπ| 6} ]θοίαπι, 

564 γἱγευΐοπι ἀπί πιὰ: τονοσανο, [1 ἰάοο οἱ χιαπᾶο 
ἀϊεῖν, " εὶς υογϑὶς αἀπιονὸ ἀπγθηιν {απὰ ᾿ 5οἶτο 
ὯῸ5 Ορουίοι υΐα Δι 6 411 π|α», 1 οδῖ, ομοἀ  οη εἴπη 
ῬΊΘΠΕ 15. ΤΟαυΐγΙϊ, δος οἱ Τλοπΐπιι5 ἀἰοοραὶ : ’ Οεὲ 
μαϑοὶ αἰγὸς αμεἰϊοιϊ, αἰιάϊαι οἱ 41}}0]}, ᾽ δέγπιο 
ϑαρίδτιδ ἐπὶ απὸ 5 ααἰϊοτιιῖς. Ῥον πὰς ογρο οἱ Πιο- 
Τὰπι δἰ πα} 1ὰ αἱ Ἰνιΐο ριιογὸ ἡππίογὶ νοὶ πόνο, ἀὸ 
400 5ιρου 5 αἰχίπιιβ, βοηδιπι Ομοάϊοπιϊα;. Οὐαὶ 
γοιὸ αἰοἰς : 4 Λυϊϊ αἰἰοπιάογο τπαΐα πειιϊϊογὶ; οἱ 

ταγδαιη, Λίοτι ΘΟ ΠΗ {Ὑπὸ 5 οοιεζιπι {πὶ ἀα δαπι 
οἱ, " Οοιεὶ ἐιὶ τεοία υἱάδαϊι : τλλη [6516 μοι Πῶς 

γ Ια: νίδιπι αιιοιηδιη ἀμ πιὰ ΠΟΥΪ [ν|5. ριοτὶ 
ἀν]! να. Τὸν ἐϊογιιπι οοιπμηοποὶ (ἴσοη5 : ὃ απάμοα 
πιεῖ, Πἰϊ, μὲ ἱπιάμϊσθτίμ Γαιιοος ἐμ. ΜΕ] {ριγα- 
αἰτοῦ. ποιηῖπαὶ ἀοοίγί πηι οὐ 5115 οἰοαυία; 1 (μαηι 
αἰμιϊοῖα φαἰπι «[αιοίνιις πιοὶς οἰοημία {ἰα, σοι" 
γποὶ δἱ ψανιιπι ογὶ πιθὸ : οἱ μδὺ ᾿νᾶπο σομπμ ΠΟ Ὠ 110- 
ΠΟΠῚ 51 ὙΠ τά] 61, συιδίιι πὶ ΔΠΪΠ185 Ἰπἰονμαΐ ἴῃ ρπ6- 
1Ὸ, ΠΠ]Π πη 5 Ποὺ συιβίμμη δ αι ἀϊοίιηι οδί : "απμ- 
δίαϊο οἱ υἱάοῖο ψιοηίαπι σαν 658 ])οπιΐπιι5. 
Ἐδε ἀὐιΐοιη αυϊάαπι οἱ ἰδοίτι5 ἀμ πηα;, 5Β6οιι Πα πὴ {τι η 
τἀοίαπη σΟμΕησῚΓ δᾶπὶ δα οη 4, οἱ σοι] οι 
γο αἱ ἀιπαί τ οοπι {απιάαπι σιιᾶπι. Τὰ οηΐτη αἰεἰς : 
9 πιά ἐαπι, οἰ σοπιρίδοίείμν ἰδ. Ἐλτυτϑιις Εςο]ο- 

δἰαϑίθϑ : ̓ν Τ᾽ πιριί5, παῖ, οοπιρίφοϊοπαϊ, οἰ (δηι- 
Ῥιι5 ἴοπρὸ {ογὶ ὦ σοπιρίοχίνιι5. Νάτα. σογρογὰ 
4αϊάοιι ἱππριιγ 15. ΘΟπιρ] οχ θι15. ῬΟΙ υπιπτιν τ ἀηΐ πα 
ὙΘΓῸ ἴπ σΟΠΊΡΙΟΧαΙ5. 58 ρ 6 πι1α: ψΟΠΙΘη5,) οἱ δοιη πα 
νἶϊα οοποίρίοη5, θα ποίοβ οἱ ράγίι5. 5115, Ηοο 
ΟΥΡῸ πιο 56 Π811ΠῚ ΡΙΙΟΓῸ {1 Π] ΟΣ Ὶ Ὑ6] ΠΟΥ Ρτόγοτ- 
Ια" 5 ἀοοινῖπηα ρυωϑίδῖς ἢ οοσ ἰἀΠ ΠΟ Ποπι ὙοΙῸ ργα:- 

εὐϑθέον. 39. 17. 

3 Μαιι}. 15. 9. 

32'Ῥγον. 83ὅ. 42. 

ἌῬχονυ. ὅ. 3. 

δ Τρ1ὰ, 4, 95. 

ΟΤρΙά. 24. 45. 

79ὉἙἘὈ 5. 4418. 4105. 

8 Ῥ(ῃ!, ὅ5. 9. 
ΦΡγοΥ. 4. 0. 

Ρ 

σ 

"} 

5} γ ΘΠ ΓΟ ποὴ ροϊονῖτ, ηθο 115 16 ἰογ ἢ ΒΡ ΡΠ οἱ 5 

ΠΠΡογαθ ι. 86 οἵ οχα ἀἰοῖς : " Πιποσόπῖος απίθηι 
μαωτοάϊταίς ρμοσοίἰθνιιτὲ τογτάπι, ΠΠΠὰτὰ νἀ ο] σοι 
τογγά τι 4Πᾶπιὶ οἰἴᾶτι πα δι ιΐ ἴῃ ΓΘ Πα ΡοΓ- 

οἰρίοηϊ : βίους Ἰλοτα Π 15 ἴῃ Θν ΠΡΟ] 10 ΤΟργοια 1, οἱ 

δῖοι! ΡΙΌΡΒοῖα ἀοδίσηαι ἴῃς ρϑα!τηἷ5, οὐ (οἷς : 
.3 Μαποιιθιὶ αἰίοπι μνγθαϊιαιο ροςοίάονιιπε [61- 
γάπι. 864 οἱ οὐ αἰΐ, "ἐΟἸονῖαπι σαρίοηιος Ἰιωνθαϊ- 
ἰανιιπε, δὰ ἀοβι ον θη. τοργ πη σδ ᾿οαι 4 [π|5 
ΒΘΏ5115 ΔΗΪΠΊῸ» διιβοϊία! οἵ ἰδία οδὲ οοσίτατίο 4116: 
ΡΘῸ ΠΟΡῸ Ρει' ᾿πδιϊτποπο πὶ ἀοοίγη ἱπβογίτιν 
ΘΟΥ 1, οχ ἸὨ ΘγΠΪ πα θη ῬΟΘΠΑ ΤΠ 4160 ροσραΐον! - 

Ῥὺ5 ΡΥφραγαία 5ιηΐ : ἀοσ᾽ ἀου πὶ θοπουῖιπι οἵ οθη- 
ουρ δοσηιία ΒοαιτἀἸπῖ5 σοππιπου οἵαν. Οχ [Ἶ5, 41: 
70ι5115 ἃο ΠάΟΠΙθιις ΤΟρΓΟΠΊΪ558 διιηΐ. 15. Πὲς οηΐπι αιι- 
εαἰἱεὶς σαρίθηις βαρίφηῖον ὁγὶἑ. Μία. οδὶ φιοὰ 
ἄς Ῥεονουθίογιι μι ΒΟΥ ΠΟ 6 ῬΓΌΜ ΠΕ τἀ ο5ῖ, αυΐα 

ὁχοθάαι οἰἴαπι βαρ᾽οη τί πὶ σα ρἰοητία μι, οἱ τοί 5 ἀο- 

ΟἰΡ πὸ ΘΟΥῚΙΠῚ δι ρου στοά θη 5 πιο τ, Ὁ] 115. αἰ χα !ά 

ον 5 ΠΡΟ ἰδία οοπείποαι ; τὰ αὐ νἱἀδαίαν αιοί 
οὐπὶ ἀΠαΖη αι ἀοοίγί ἃ {προ . 105. 5ιι5ο! ρίαι ἀυα - 
τονο5, δα αὐάϊοπα ἂς ἀἰδοοπάα ργουθυθα σα ρίοῃβ 
45 ἀοθοῖ ἀσοράοιο, εἴ ὨΪ5. ἀιν 115 ΟῚ ἴὰΠῈ 5 ΡΊ ΘΠ 5, 
«ιιοα [ἅν 6556 ἀε)οεἱ, 564 βαρ! οητῖον ἤαϊ, Θοίπηιιδ ἀιι- 
ἴοπὶ 404 Ξαρ6ῃ}5 πιλ} ῖ5. το ἐς ἀϊοίταν, "ἢ Νά οἱ 
11 4 βοοα πάν πὶ βαρ ̓ οπ αι πιιπϊ μι} 115 γα 
δι Πΐ, 5Αρ᾽ ΘΠἴο5 ἀϊοι πιὰ : εἴ "7 41} αα Πάοιι ΟΠ τί σιῖ 
ΔΟΟΟΘΘΟΓΠΙΠΙ, 41 οδὲ ψογὰ βαρ θη Ποῖ, 5 ρ ΘΠ ο5 
ὉΠΙΖυΟ ἰἀΠι τᾶ πὶ δα ρ᾽ Θητ1 ἀἸδοῖρ.}} πλουῖτο ποιηὶ- 
παηΐασ; δά αιιουιπι ἀοοινυπαᾶπι ΠΔηο ᾿ἰρϑᾶπι 4ιάπι 
Βα] πιι5 ἴῃ πιαη  θιι5, 14 οδῖ, γον υ θ᾽ ουτ τι 5ου πιο -τ 

ΠΟΠῚ, ΟἿ ΠῚ ΔΟΟΟΘΒΟΓΙΠΣ ἢ1}115. ται Πα] σα ρ᾽οπί 65, 5ὰ- 
Ρἰοπείογος 605. [ΓυΤῸ5. Θουρίμγα; βοπίοηιία τορος 
μαἰτεῖε, Ἐπ᾿ φιοπιοάο ΠΟ Ογιπὶ βαρ θη οΓῸ5. γα Πα πα 
οι δη πὶ Γοοιιδα 65, Οἱ ἈΘΒΈ ΘΠ 05 5Ο᾽ ΘΟ ἴα πὶ γοΥ]-- 

ταιῖ5 Ὁ Ὑ 6] σοῦ φιιοηΐαπα πηι} 15 τπ0 415 σαρίοη5 ἀἷ- 
οἷταν ; πᾶπὶ απ ἀοδιάογαὶ 58 ρ θη ἴα π|, δα ρ᾽ η5 ἀρ - 
ΡοἸ!αΐυν, οἱ 15 41} απ οωρὶξ ργοίιοογο ἰπ για ἴο- 

ὅ. ὅ. το Ἐροϊς, 

τ Ῥγον. 414... 

1 Ῥγονυ. 9.21. 

3794, 56. 11. οἱ Να(ι]ι. δ. 2, 

γον. ὅ. δῦ. 

γον, 4. ὅ. 

ἐδ ς  οΥ. 4. 80 

174. Ο(ἷδΥ. Εν 19. 



ἀῦ4ὃ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΚΌΜ 5. ΒΆΒΙ πιλανί. 

Ἡΐ]ι15 βαρίση!α;, οἱ 10,56. 5ιρίοῃ5 ἀϊοίταν - οἱ φὰϊ ὦ Α Προββιθ}]6 οϑὲ πιάτο ἴῃ οοάοιπ ἰγαη}}ΠΠ{α{|5 εἴατιι 

Ῥονίδοταμπι ορι {5 ο51, δίηο αι] ῖο Βα ΙΘΠ5 ΠΟΙΏΪΠᾶ- 

ταν, Οὐἱ οὐρο Βώο δα] ουῖς βαρίοπϑ, 1 οδὶ, ὰ] ἀἰ- 

βοομάα οἱ ἱπφιίγοηα βαρ θηϊο» ἀοβιἀογῖα ρα μη 
φοποθροι τ; γ6] 1 ἀυΐϊ [πὶ ἴῃ ΔΙ ΠΏ] ῖ5 Ὑ]ἀθηῖιγ 
6556 ΡΓΟΓΘΟΙ 15, οἱ Ῥὸγ πος βαρ οπίοβ ἀἸοππίων, οἴ- 

Ποϊοηῖαν δἰπο ἀιθ1ο ΒΑΡ ΘΏΣΙΟΤΟΣ  ὁΧχ Π15. ΨΘΡΡῚ5 
δΟρποϑοθηῖοθ Φιδιηρ] ρῖπια ἄο οἰ δι ]ι5. αἰνὶ- 
πΐβαιιο ἀορπιδί 5, {παπιρί ατπηα οἰϊαπὶ 46 Π-- 
1π8 15. ΤΌΡι15. δἴψιιο ἰουγθηϊβ. απα ἰοῖτι5. ἰδίθ ΠΠ]ῸΓ 
γαγία ΡΥ ΟΟρΙΟΥΙ ΠῚ ΘΟΠΙΠΠ ΟΠ  ΠΙΟΠ6 ΠιιΠῸ ΒΑ ἢ ΕἸ Δ οὶ 

ἄς Πυιπιαπὶβ. τη ὨΠ]Ρῖ15 οἴ σοί, ππιης οχοῖτοῖ Ἰηϊνὸ-- 

ἀπιοαίφαο, νἱστα ὁπ, πππὸ Πησααρ ροί απ Ε5. ἰοιηο 

υἰϊαΐομι τοποπεὶ, πῆς ΟΟμ τη ἃ ΠῚ. }15. Θ0η5ρ)6- 

οἵδε βου οἴ, ΠῚ ΠΟ ΤΠ 115 80 [1 Ζιι ΟρΟΓῚ5. π]ΟΥΠῖ15 

ἀγορᾶι, 1Π] ϑῖα5. ΠΟΠ ΟΡ οΘὨ 115 ΌΪαϊ, 5ΘΡΉΪΠΠΟΠῚ 
πΟσ]σοη ἰαπηψις αἰδοῖα! ΙΆΒόγοὶη οἱ ρα Ιοπε δ πὶ 

Ἰανᾶοι, ρει οηιιαπι ἀσοοαὶ, ΞΟ γϊοἰαΐοι ἃο ρα Ἰοὶ- 

τἴαπι βιιαάοαϊ; οὐπὶ ΘΡσῸ Ρ6Ρ Προ ΟΠΏηΪᾶ ὙΠἹῈΟΓῚΙΠῚ 

«αΐάοπι οἱ Το 1ι15 τπα}} οροεῖβ οά ιιπι Δηΐπις ἀἸδοοπε 5 

ἱπάϊοαϊ, ἰοῖ5 σοτο ΒΟπὶ ἀοβι θυ τ πὶ 5ιιβοι οἵ, σοῦ- 

{ππὶ ὁδὶ πιο ΒΑΡ ΟΠ ΙΟΤῸ5 ΟΧ 58 ρ ΘΠ ΕΠ 115 ἜἔΠ ΟΣ. 

1ὅ." Πι{61Π| σός ατιίθηιν σι ογτιαἰϊοτιθιη αοητεῖ-- 

χοὶ. Οπιηῖβ Ποπιο 48] 4] 1Ολ}}115. ἀΓΕῚ5. ὙᾺΠῈ ἀΒΒΙΠΊΟΓΟ 
ἀἰδοιρ᾽παπι, ΘΧΡΙογᾶ ΡΟ ἀοθθοι ρυῖι5. 51. παιανα 015 

5115 τη ῖ ]ι15 Ὑ6} ΡΟ᾿ ΠΟ Ρτι5 ἀρία 651 ἀΓ5 1ἃ 4τιαπι 

ΘΧΡΟΙ οἱ ΘΟΠΥΘΠΙΟΠ5 : γΟΡ οαιιδα 51 4115 ΙΒ] οἵα 

ψΌΠ 6556, τ παθοαϊ ΠΠποαπηοη δ ΘΟΓΡΟΓΙ5 θῸΠ6 Θ01}- 
Ροβίτα, το θυϑία τηοιη γα, οἱ γα] 48 Πρ γόνιιπη οοτῃ- 
ῬΡᾶρο ἀϊδινίοία. ΕῸ σοπέγαν!ο πὶ Οὐ βοσατα οἰ ὶ ἰπὶ- 

τ σογία Πα, ΘΟΉ 5. ἀθνας ἈΠΙ 4116 51 ΘΟγρΟΓῸ ον 5 δἱῖ, 
οἱ ἀρ] 15 τηοῖτ, Τία οἵ βα θογηδίου., δὶ Ἰοοογιπι ππο-- 

πιο", δὶ ἐπι! θοῖα ρει άοῃ5., 51 [ῃ ΟἸΏΪΙΙ5 Ὑ]Ρ ]Δη5. 
Ῥιορίουοα οῦθ0 δὲ μΠῸ ΠῸῚ ΠΟΘΙ "οἱ δ Θα]νοὺ- 

παι τιπι ΒΟΥ ΠῚ0 ΡΓΟΥ ΟΠ }15 ἀββα ΠΗ}, 564 ΤΏ 16]]ΠἸ5οη- 

τοῖα, ΟἿ 4 δυΐοπι οδὶ σα θονηδῖο 9. δῖης ἀμ θῖο ἀἰποὶ- 
Βἰϊπα φαφράλπι απίπις., μοι Ζιδπν ῃ Πάττη οἱ ἤα- 
οἴποβαιῃ πος Υἱ τα ποβίνα ῬΟΙαΡτῖ5. ΟἸῚ ΟΠΊΩΪ Π10-- 
ἀοταϊίοπο οἱ ορβουναπέϊα ρα ἢβοα η}115. [ἢ τη 1} } {15 Πα τη - 

416 δουὶρίανα ΙΟοΙ5 ἀΖια5 οἱ Ἰπᾶν]α υἸΐαπη ἰᾶηο πὸ- 
5.Γ ΠῚ ἸΠΥΟΏΪΠλιι5 6550 ΠΟΠΊΪ Πα ἴΔΠῚ., 5100} 1} Ῥ5Α] ΠῚΪ5 

αααπὶ ἀἰοὶϊ : ἡ Ἡ|ιδῖξ ὁ διίπιπιο δὲ ασσορὶξ ηϊ6 : δὲ ἐ5- 

σιιπιρδὶε πιο (6 παῖ {{{{π|άϊτιο ἀπιαγιεπι. ΝΙΔΟΙ οβιϊ5- 

βἴτηο δίθημα ΤΡ] ΠΠαἴοπιὶ ἀο ρου αν θα ποι γι 

Ἰν}π|5. ἀψυᾶ5. ἀρρο!]ατ, ΡγῸ 60. 4ιιο ποθ Θὰ {11:5 

Βοπιϊη!θιι5 θομπα υἸθπ αν δὲ ρυΌβρογᾷ πη ΠΑ 0} } τον 
ῬογΠΙ ΠΘηΐ, ΠΟΖΊ ΓΌΓΞΙΙ αὐ νοῦβα οἱ τυϊδιϊα ρουβονο- 

γδηΐ : 504 οἰπηϊα ἱποοηβίαημα ηπαάαιη οἱ οοηνοι- 

510 θιι5 ἀσ ΡΟΣ Βα Δ ΙΟὨ θιι5 Πα] ιιπει", Βα ΘΗ πὶ 

: Ῥχον. ὅς 

ν 

ἀἴυεΠι5 ρουιπᾶποι6, 564 αιιοά πὰπο «ιϊοίιπι νἸἀοθα-- 
τὰ" οἵ Ρ]δοϊάτιη, ράι]ο ροβὲ ᾿πητηδ} 5 ν] 685 ἤι- 

ΟΕΠθι15 ΘΧΟΙ ΤΙ : δ ΕΠΓΒΙ15 {1105 ΠΠΠῸ ΘΟΓΗΪ5 ᾿πΠδα ἢ 5 

ἘΠΔΔΓΙΙΠῚ ἰὨΠΊΟΓΕ5 ᾿ρδᾶ ΡῈπθ πυθη]α γουθογαπίοϑ , 

Ῥᾶτ]ο Ροβὶ βίασπδηῖ!α νυ] 4645, οἱ ΤΠ πη άπ π| ΤΠΆΓΠΙΟ- 

τὶ ῥ᾽ αοιάα ὡφιια! ταΐο οοηβίγαϊα, 11 οἰΐαπη γὴϊα Πὰι- 

1πᾶ περ ΠΟΘΌΓΙἃ 80 1165 οἱ βι 1 1α5 ν]ΟἸβϑ 165. ρΡου - 
Πλ Α ἸΟΠΟΒ 16 τορι πῖ. Ῥγορίονθα ογσῸ σιθουπᾶ- 
τίοπο ᾿πά σοὶ Ὑἱΐα ποβίγα; δὲ τὶ 1ῃ ἰγα πα Παῖς ρὸ- 
511. 1 οδῖ, οἴμ1} ΟΠ Πΐ8 ΠΟΙῚ5 6ΧΣ βοηϊθηια 6 νο τς 

ἰαῖς ρυοσδάπηϊ, ῬΘΡΠ ΔΕ ΙΟΠ65 ῬΓΟΒρΙΟἰάπιι5 {ἰπι-- 

Γὰδ, πος 485] ἐπηεπ ον 4 Π Πθτι5 γοριι5 Π15 Ρ  Ρβοη Πθι5 
ΤΟΙ ῬγΟΒροΓῚ5 ἱπου πη ατπιιβ : Οἵ ΤΊΓΘῈΒ ἴῃ {ΓΙΈ Πθι5 
γ0} δἀνουβὶβ ΠΟ "τὰ ΠῈ ΠΟΒΠΊΘΙΙΡ505 ἀΘϑρ οἰ Δ ΠΏ, 

Ὧ6 415 ἔογία ἀπηρ]ογο ἐγ ϑιΠ|ὰ ΔΡΒογθοαίαγ., δὲ ἴῃ 
Ῥτο απ ἀυπὴ τὰν θ 811 τπανὶβ,, [4 δὶ, ἸαβοΙ Υ]ἹΟΥ δ. ὙἹῖαΣ 

ΘΥΓΟΥ 5 ἀοπιορσαίθν. ΝΌΖΙΙ6 ΕΓΘῸ 58 Π|[45 ΘΟΥΡΟΓῚ5» 
ΠΘΖιι6 Πογθπτῖ5 σταῖϊα [θη 15, ΠΟΖτ6 Ορα]οπίϊα 
ἄοπηιιβ, ποίιιθ οζοίθγα ἢ] 15. νἱϊας ργοβρου!αοβ ἀϊαὰ 
Ρογπιδποηΐ, 5:4} ΠΠοραῈ ρογάπναπὶ. 564 ἄππη ἰῃ ἴα- 
1Πι5 ἀσσὶβ, ἄτπι π΄ ἰγαη υ]]}Πἰαῖθ παν σα5. ὙἹο, 
ΡΓΟΒΡΙοο ἃς Ῥγωνίάς ἰοπιροδίαίοπι ΔΙ Π4απι, ἴα οδὶ, 
Ῥογ αι Δ ΙΟΠοιη. Γθτῖιπὶ ἔπ πτᾶπῃ. ΠπππλΠπθὶ ΠΑΙΏΠ] 16 
φουϊπἀο ροσὶ βαηϊταῖοπι : ραιρουῖαβ ροϑὲ ορα!θη-- 
τἰαιη. ΝΌΠ ΘΠΪΠῈ 5ΟΠΊΡΟΓ ἢαὶ νϑηῖιιβ ἃ ΡῈΡΡ6 : ΠΘῸ 
ΒΟΠΊΡΟΙ 5 4115 ΠΠποῖβ νοῖα ἰοπαιιπίιτ. ΑἸ 4 Ο 65 οπὶπὶ 
ἴπ 51 πηπ|ὰ [Ὁ] Ἰοἰταῖο γἱγθηΐοβ, ΒῈ 115. ρρ ἐπ Ρατοηῖ- 

ῬῈὰ5 σου τοροῃεἰηἷ5 φΗ  ιισάδπι ρ ΘΟ! ]άτιπὶ ἵποι- 
5 ΟΏΠΡι5 ἀοιηθυσιητ : δἷ ΤΓβι5. ΠΟΠΠ.}}} 4805 
αἰγοιβαγιπὶ ἰθη!α Ομ τη] ἐσίϊαῦ,, δὲ ὙἹα ἸΏ Έ6}1-- 

οἰοτο5 ἀη συ δεῖς σας τα] 4] φυίάατα Παοῖα5, οἱ 5ΩΨῚ 

τὰν ἷπος ἔατσάθαπξ,, γθοθρογηηὶ νἱΐα διιδ Τα] ΘΠ] ν 
εὐ ἐγδηβδου!β ΟΠ θιι5 ἃς ἄορι 5ῖ5, δα [τἰυϊα πὶ πιο - 

εἰβ δὲ ἐγα πα }} ΠῚ αΐθπ ΔΠΙΠῚΣ ΓΘΒΕΠ 011 διηϊ. ΠΟ οΡΒῸ 
ἱπιο ΠΠσθὴ5. ΘΌογπαΐοῦ, 48) ρνιιάθητὶ 50 }]Π]οἸο4τι6 

το ῬΓΟΒΡΘΟΙΕ, , ΤΟΓῸ ΠῚ τη τ Α] τὰτη ἸΏΒ ΡΉΠταῖο ρυῶθοο - 

δηϊ ἃ, ΘΟΥ 5ιατιπι Δ ΤΟΙ ΠῚ ΡΟ τιϊ Ι0Π65 ἃ ψ]οἶ551-- 
τά πο5 ρυύαραναῖ, οἱ ἸπιγορΊ 4τ15 Βοπροι ἡΠ ΘΡΎ ἔπι5-- 

416 φοηδίβίθηβ., 46} ΒΘΠΊΡΟΓ οδῖ, δὲ 80ΠΊ06 510} 
[15 ἸΠγΘΏ ταῦ : 14 δσῖ, πϑήϊιο Ἰδοίδ 5 οἵ δἰατιϑ 

ἴῃ ΡΓΌΒρουΐβ, ποία ἀοἰθοιιιβ δὲ σογυιιθηβ ἴῃ δάτοι- 

515. 804 οἵ 14 ΠΟΡῚ5 ἀ{Π16 σα ΠΟΥ Παιοἢ5 ὈΟΏ τι, 
οἱ ἀἰβοῖρ! πα βΌ ΒοΡη δου Ι5. Θσσαν ΙΓ. 5610 650 ριὼ- 
ἰδγοα οἱ αἰϊοβ Πποῖαβ : πονὶ δὲ 4}145 τπη4α5 Δάν υϑι}5 

ΔΠΪ ΙΔ ΠῚ ἸΠ5ΌΓΘΘηΐο5. τμα ΠΟμἑΓᾶ ΘΔ ΠΥ ΟΣ ΠΑΓΏΪ5 Ὑἱ- 
εἰϊς σοποιϊαπταν. [τὰ οηΐπι οἱ ἱπποῦ, ΠΡ ΤΠ 65 οἱ {ὑ1- 
δἔπ1α5, ἀναγ! οἱ ταρῖπῶ, ἂς ἀἴνοῦϑα Πυχανῖα σθῃο- 

τὰ, γ ̓ ξ ργΌΟ ΟΠ} φιιοοίαπι ἀὸ Τα] Π05. ὙἹ ]ομ ϊ, ὁ Σ 



ΠΟΜΙΓΓΛΔΟΌΥΝ 

Ῥυνἀφηλία, ον ηδ ἀν υϑιιδ δηϊπιαπι ΘΟΠΟΙ ἀμειν. Δ οἰϊοΠ05. σογροῦὶς., ροδὲ ᾿Δο ΡΥ πᾶσ ὩΠΟΥ τ  ᾿ργοΓαδὰυ 
Οιὶ 5ἱ οᾶπι ἀΡδαιιο «ΠἸ5Ο  ρ] πὰ οἱ νὴ] αητῖα ραιθοῖ- 
μα ϊου 5 Οἱ οἰ ουηι, οΘοῃεΐπιιο οἰ ἰδᾶπι δα πὶ ἀὐά 10 5.}})-- 
ΠΟ ΒΔ ΠῚ 7 ἴα 115. τα ἰβουὰ ΠΕ ἰ541:6 παι αν 5 ΠΟΥ ΘΌΗΓ, 
Οροτίοι ἰξίταυν πηθηΐοπη. ποβίγαμπι ἃς βθηδιμ γοἰ αὶ 

Θυθουπαίονοπι αιιοιίαπι τοΐπ5 πανδ ἴῃ οαἶτο γοϑὶ- 
ἄογα ; οἱ Χο βίουθιῃ Ὑ11Π15 ἃς Ρ ΒΒ] ΟὨ 115 λοίαπι, 

συ ον πασι!ονιτ οανοβ, ἃ ὁ5ι, οορ Τα ΟΠ ΠῚ ποῖ α15 
υΐα ρου εἰδοῖμια πιοίογανῖ, οἵ Ομ 6 ΘΟΥΡῚ15 ΠΟΒ ΓΙΠῚ 

γοΐς ΠανῚ5. Ομ σι ΘΟΓΕΪ5. ΠΠποὶ5 αἸτ  ρθηΐοι, ο0η-- 

5ἰδηῖον αυϊάοσμι Πιιοι!ιι5. ον ίαγο, οἱ ᾿Πδιιγ ΘηΟ5 

ὉΠ αι ἰὰαπηο 5. ΠΏ ρΟῖα 50] απ 115. ΘΛ πα. ΘΟπι- 
Ῥόβοονο : ἰρϑιιπὶ γον Ὸ ἴῃ ΘΧΘΟΙδο οἱ οἀϊο ροβίτιπι , 
ΠΟΖΙ Ιλ λη ὈΓΌΥδι}5 ΔΙ ΑΓ ΠᾺ ἀἴ πο Ὑ ἰουιηι ἰὰ Πα] παι 
᾿παυΐοιὶ πιανὶ5 οἰαιῖοηο τ Θρουβ, 561 ΘΙ ονδηΐοπι ὁοιι- 
Ἰὸ5 5οπιμον ἃ οΌ πὶ, ογάνο Προιπὶ οἱ ἀἴοονο : " Ζι- 
δέγα πὰ ἐδ ργοζιεπάο ἀφιιαγιεηι, δἰ τι6 τλ6 εἰ ΘΠ 6Γ- 
8αι (θιπρεδίας ἀηι : τιθῴτι6 αὐϑογυθαΐ πιὸ ργο- 

}μπάιι. 

10. ΥἿ ἘΠ] ὁπάγνοιη οἴϊαπι αἰ ἰιἃ αν σῖιπι,, δα 
αϊιοα ποοοδϑανία ΠΟ]ῖ5. οδὲ ΒΟΥ ΠΑ ΠΟ ἢ}5. ἐι τ5οο- 
106] ρναια 9" Πορπιππ οΟἰονιπι σἰπεῖἰο ἐ5 Ὁ ]ιοηιϊνὶ 
γιθσοιϊαπίῖ, Οἰμμο5. ΘγρῸ «ιιὶ βοοιηάιμη Ἰύναηρο- 
Ἰΐτιπὶ ΠΥ Πλ115., ΠΟΡΌΓ ΙΟΓΟΒ5. 5.1ΠῚ15..7 {1 οΧ τπαπια- 
τόση Ποῖ ᾿ποΓΟἸ ΠΟ Ὦ 5. ΡΟΘ5Ο55ΙΟΠΟΠῚ. ΠΟΪ) 15 Τοσηὶ 
οὐ οϑεῖς δου πιι5. Ορογίοι οὐροὸ ΠῸ5 Αἰ γουϑὰ5 ἃς 
ψανῖα5 ΘΟ Ὅσαι Ὁ ΠΟΠΟΙῚ. ΟΩ]οδίλιπι [οι] αἰο5 : 
πὸ ἔθνος. οὐπὶ ΟΧαϊγὶ ΘΟρουηι ἰ]οηῖ {πι ΠΟ} 5 
ΠΟρΟΙ ΠῚ οαϊιδα ΘΟ ΠΪ55ἃ 511. ΘΟ ΓΙ ἀπ" 5ἱ 
ἈΜ}1ὰ Ππιορα ογοά τα πο 5 ΤοταϊηΐοαΣ ροοιπίω ἀ6-- 
ΠΙΟΠΒίΓΟΙηι5) Θὲ ΘΟΙΒΟΖΙΙ Αἰ ΠῸ5 {γἰ5ι15. 11ἃ οἱ του ὶ- 
ῬΠΠ5 νοχ ἀἴσθηβ, " ϑόγρθ πεαῖθ οἱ ρίσογ. δὶ ογρὸ α]ὶ- 
{πᾶ ΠΟ5 σοπν Θοῖα 5.11 ΠΠΘΙ ΠΟΙ 7), Οἵ ΠῚ ΟἸΠΗΪ 
οαθίοϊα νἰϊα ᾿νε 15 ΠΟ 5. ἰρδηϑίνοἰαπία διιηΐ βραιῖα. 
Ὑ ἄομλιθ. δηΐμη. ΡΠ] Πλ05. 1π {ππγ Π 16. ὁχ ΟΡΟΡ 15 
γαη ἀαϊογιμη [οἱ πλ}} 15 ΘΟΠρΡΊΌρα556 αἸν {15 τ τη6- 
ἀἴο γοτὸ γἱϊαῦ. διὰ (ΘΠ ρΟΓὸ ἰο παι ΠΟ 115 ἸΠδιΓ 6 η- 
«]νιι5. ἃ 5Ρ1γ ΕΠ] 115. πη ΠΠ  ΠΪ5.,. Το! Π]Οηλτα. Ροηά 5 

ΠΟῺ ΡΟ υἶ556 5. ΠΤ το, ργοΐδοιο οχ 60 {αοι σι]θουπα- 
«ἰοη 5 οἷδ ἤθπ 0 {1} αἰδοῖ ρ! πα ; 504 ὁπιῃΐα αινᾶν Π6- 
πὸ ΡΥἶτι5 Δοαιυ δ᾽ τα Γαουαηΐ ρου! Δουιηϊ, δοας διηΐ 
δίπο ἀυθίο 1ἱ μὲ εἰσοα Πάοπι παι [γαρανογιιπῖ, 
ΑἸ γοιὸ οαδι  αι15 4 τὰ 6Χ {ν ϑητ 5ουγαυοιιηΐ, 
τΑτη πὶ ΡΙΌΘΟΙ]ὰ αιιαἀλπι ΟΧδγβοηϊ 6, παι να σία 
μα εἰ δδί πα ΕΠ ἀ π15. ἸΠΟ ΡΟ 1, οἵ Ὁ τ Ἰδορα τπὶ 

Ἰυροπά πάις βροοϊαουἝα), ροϑὶ Ἰο ιηϊα, ροϑὲ {ΠΠ|- 

ἘΡΞΆ, 69, 41ὅ, 

2 ΜλμΠν, 15. 45. 

} Μλιν. Ἀ6, 830 

ΡΕΙΝΟΙΡΙΌΜ 

[ 

Ρπονπεδιοπῦμ. 1047 

᾽ 

Ροδι σομεϊποηιίαιαι οἱ] εν ἐπεὶ ΓΘ οΥ 5.. ρον (ἀἰοοἰ ἴαμα 
ἀὨΪ πιῶ οἱ πορ] ροπείαπι,, που ΠῚ ΟΠ ΐ τ ΠΟΠΟΥΙΠι 

πιμάτι5 οἱ ἱπαηΐ5 τε παυίτ. ΝΌΠΗΟ 5:π|}}15 10] ἰδς 

1115. ν Ποίαν ποτα πὶ ποροιίαηι,, 4αΐ ἰηΠηΠ 15. οἱ 
πιά Ὡ ἢ ΠΠοἿ5. ἸΠΟ ΟἾ 115 Ὁπουα απ} Πάν οπὶ [σπίτια Οἱ Πι]-- 

Ἰαγὶ5 ἀρόῃδ, οἵ γ οἷα ριΌβρουῖδ Π41|]0||5 Ἰαχάη5, ροδβίοα - 
ἀιιὰ πὰ ΤΠ ΠΟΠδὲ Οἱ 5ΟΥ] ΠΙαν 5 5ραιία ᾿πΠΠηἶτὰ (να ῃς- 
δ Ο55115 65, δα Ἰρδυμι [ΠῚ ρΡογέστη ἀἴ ι6 ἴῃ Ἰρ515., 

αἰ τα αἴ Χου μι, [άη 015 4α 6115 παγὸ ο0}] 158, οἱ ὁμηηὶ- 
Ἰνὺ5 ἴῃ 4 ι5. ἀπο 0. 5] ΟΣ Ἰα να ει" σα τους, παν τι 
οἱ παι σιιβ ΥἿχ 'ρ56 14]: ἱπηΐ χα ὀνασὶ! ἢ Τα] ς 

516 «10 οδὲ 4αΐ τ} 15. Τα ΠΟΥ ] 15. οἱ τι] 10 5ιι- 
ἄογο οθηδιι Ὑἱνι 15. ἀο ΒΟ ΡΥ Ἰο αἰ 15. (δι 10, δι 11 
Οὐμπὶ (Δα ΠἸΟ ἢ 5. ποι γϑίοηο ρου ἰΦου τ : 4] νόος ἀϊν 
ῬΓΌΘΘΙ]α ᾿πηροῖι ροοοα!ὶ γἱο]οη ἴα 5. πού βιι5, οἱ ἢ» 

Ὁπλμΐ ῬαγΙ τοῦ. ΒΟΠΟγιπὶ Ὑἱγ 6 παυίγαριιδ ἔχοι υ5., 
ἀἴρβπαπι ΠΠ|41} ΡΡΟἴονοὶ γόσοπι : "7 οὶ ἐπι ργῸ [πεπ απιὶ 

μιαγῖς., δἰ (θη ροοίαϑ (ἰδηϊο 51 τι. 

17. (οῃτίηο ογρῸ ἢ] Προηεἶπ5. οἱ σαλιῖϊτι5. νἱ τα» τα: 
ΒυΒογηδοι]α, δὲ σα θουμα σοι απ. {πιπι : πὸ [υτίο 
Ῥοι ΟΟΝ]}1 Ἰαδοὶνἰδπι γὰρ  ατι5. (6 οΟποιρἰδοοηία: {ππ|-- 
οἴμ5. αι, Οὐ θουπα αἰνάτειιμ., πὸ ἰογίο ἀοἰγαίιοη -- 

αὔτη δὲ πιὰ] ἸΟιΙΟΠΕ{π|πὶ τὸ ἀπιαν τν10 τοβροῦσαί : 
Π6 ΤοΟΙρία5 ἁι  ο ποτα γάπάμι. (απ θοσπα Πἰπριιαπι,, 

πὸ 44 γ0} φιοά ποῦ χροῦ τ, νοὶ αιιοά πο ᾿ϊοοὶ 
ῬΙΟΙΟ ιν 5. (ὐθονμα ἀπ μη05., Π6 ΤῊ] 5. ΠΟΙΩ ΠῚ ΠῈ 
οἱ Του ρον θῈ15. ΘΟ αι γον 15, πο [6 {Ὑ 5.118 ροπάτι5 4}»- 
ΒΟ θοαι, ΟἸηπο5 Ὑἰ ἰογιιτη ράβδίοποβ, Πιιοίι5 αι ἀπ 
διηῖ ἀνοιδιιδ ἀπίπιᾶπι ἰΠϑπγρθηΐοβ, (ἰόν. κἱ 

ΒΟΠΊΡΟΙ" ἉΠΕΟν οἱ Θχοο βίου βοίθαβ, οἱ ἰπἰοηίις δἷς αὦ 

ΔΏΪΠΔ ΠΣ ΘῈ θου παθαμ., ΠΡ 4] )ου 15. ἃ σἰαΣ παυγα- 
δῖο. Ὁυὰ νἱτῖα ἴῃ [6 δῖ ποθὴ βίπρυα αι αιιο οθδοι- 
νὰ η5 ΘΟ] ΟΣ 15 ἀὸ ΘΟ! Πα γου 5, 5ο ἐμ α] κου 5. ἀηὶ- 
Πλᾶ5. Ὑ]ΠΟΓῚΙΠΙ 5.1 αι γΟ]Ιρ 1115. γίνοῦο, νοεῖ 
ΠΑΥ 5. 51πὸ δ. ΟΡ μα οι 15 Π).] θυ μ4ἃ 5οιηροι" οἱ ο]νοι- 
ΤῊ 5. ῬΟΟΘΟΑΙΟΙ 1 50Ορ.}15 ΠΠΠΔοῖιμ.. Αὐαὶ γοιὸ ατιο- 
προ {01 ᾿ρδὰ ρα ον πα θπἀ] αἰδοῖ ρ! πα αικοναίαν. 

ΝΟ 65; Πᾶν ΒΔΏΕ17}}15. οὐ] πὶ σοι ροι" Ἰπτοηί ον, οἱ 

ἵπ6 Ὑἱὰ5. 5111 Ομ 5115. ἃ ΠΟδοῦγο, μοι’ ἀἴοπι αϊ οὶ 
5015. 1 10 115... 'π Ποοίο γοῸ βοριοπ γί ομἶς. οἴρϊοιο- 

ΤᾺ ΠΊΖΙΙΟ. ΑΒΙΟΥΔ ΠῚ 5] 515 ἃ0 ΠΪΠο15 τορὶ. 1ϊ τὰ ὐπὸ 
Πα] νοῖο 5θιη ρου" Οοι]ο 5. ἰπι05 οἰοναῖος «ὦ οὐ τ, 50-- 

μτιπη οὐμπὶ 4] αἰχὶς :δ Ζ2.ὦ ἐ6 ἰενανὶ οοιος ποὺς, 

ιιὶ μανίας ἐπι οἰ ἐξ. Ἰλοδρίσο δα 5016 πὴ {πιδι ἴα : 

ΘΙ 510}}Π15 41] υυιδάαπι οἰ οΥ ] 15, τι διιηι ππαπίαία 

ΤᾺ ἘΙΠΙ Υ. 10 

5 Ῥρᾳ]. 68. ὅ 

Ῥ5Ὰ], 129,1 



1018 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΘΒΙΤΠ ΜΑῦΝΙ. 

Το, αἰεῖσο ουμθϑιπ) [ΠαΠῚ 7. Οἱ ἱπευΠτππὶ 1015 ἀρ. Δ ρον νᾶ ΠΟ ἹΠ5ΙΆΒΊ]οπ οἱ Πυ ΧΔ1Π ΓΟΙῚΙΠῚ ΠΑ ΕΔ ΠῚ ΠῚ1Π- 

Ροῦν βΊοῖι, " Δοη εἶδς 5οπεσιτηι Οοτεἰὶς ἐπεῖς. τιθ τι 
γαϊροὐνιῖς τὶς ἀοτην αἰοπθηι, οἱ γον τη πάαῖο - 

σαπ| ΟΡΘοΡγαπίϊα πη ΠΕΠ}π|5 ἘΠῚ γ]ὰ ΘΡΓΟΥ Οσσαρ ΓΑ. 

5 ιοογτα ΘὨΐτα, ἸΠ4α11, ρϑάϊϑιι5 τηθὶς ὐδγϑιιτη 
{τεπι., [)οπιῖπ, οἱ ἴπια ξοπεϊἐἰς πιοὶς. 81 ΘηἾπι παιπι- 

«πιᾶπὶ ἀουτη νον ἴῃ ΒΌΒΟν πδοιι} 15 Ὑ τα ἰπ:0., ἄπιπα 

Ἰχου. 6. ἃ. 

αἱ Πιλ}15 Τρ η δ᾽ [πὶ [0157 ΤΠΟΓΟΠΘΓῚ5. ΘΙ 81 ΘΡΙ ΙΓ 

ΒΔ ΠΟΙ Δα] τον απι., αὶ 16 ἸΟΠΙ]115. ἃ} 15 ΒΘ ΠΡΟ Δ 
Ρτορα οἱ δηϊθιίοια ρϑυάυοαῖ, ὩΒΖΊΘΖιιΟ τ ϑ ΠΡ Ὶ5 
δὰ 1ΠΠππὲ 4α δἰ ἰββ᾽ ππππα Οἱ γα 111} 5511} ῬΟΓΓΌΤΗ 
ἀἰνίπω γοϊαηἰατῖβ ἴθ ΟΠ γιδῖο 6διι., σαὶ σ]ουία ἴῃ 

δου α 5θου]ογιιμι. Ατηθῃ. 

Ῥς, 418. 108. 

ΠΌΜΠΠΙΑ ΚΙ. 

2)6 Γίάε. 

1. Ῥεῖ «υάθιη 51Π6 ᾿Π| ΘΓ Πα 5510 6 ΠΠΘΙΠΟΙῸΠῚ 6556 
Ῥίαπι δῖ, Π60 ππ] 4 πὶ {{{615 ἃ Πΐμηα ΘαρΟΓΟ Ροϊοϑὲ 
6[1|5 βαιὶοἴαϊο Βαβι! ἴτπα : γνοῦΠῸ δαΐθπι διμίοτο ἀἰ556- 
τοῖο Ποῖ, γ6]} ΘΧρ  ΠοᾶΓΟ [ΟΠΊΘΡΑΡΙΠ111} 6δ[, ΟἿ ΠῚ ΡΓῶ- 

οἴριιο ΒΘ 5115 ΠυΠΠΠ Δ 5 ΠΠΘΠ 15 ἃ ΓΘΙῚΠῚ γοΡ τᾶ 16 4118Π|- 
Ῥ]ανίπιαπι ἀσοί (αἱ, δὲ ΓΕ ΘΙ ΒΟΓΙΠΟΙΪ 5 ἸΠΙΘνῬ Γοία- 

αἴθ ΟΠ ΒΟ Ρ τ5. δἱ ᾿π|  ΠΉ} 115. Ζιια ἴῃ ΟΡ 5ΘΠΠΠ ΓΙ 
ἐχροπαῖ. 81 οΡθῸ 56Π5115 Ἁυ]6πὶ ποβίου ἰθϑὶ ἃ γος 
χταπι ψουταΐο ΦυαπῈ Ῥ] ΓΙ ΠῚΠΠῚ,. 56 ΓΠῸ ΨΟΓῸ ἰ0Π5 8 
Ἰρ ογῖου ἀἰαιθ Πθ6Ο.}]}10ν βοηϑβιὶ οϑὶ, 4υοιηοάο πῸη 

ἴῃ Ποῖ τοθιβ τπΐγοζιιθ 5] θη πὶ ρΡωδίαϊ, πὸ ἴουὶθ 

ἢ ταΐο Βου ΠῚ ὨΪ5 5 πηπιὰ ΠΟ Ϊ5 ἀϊρποῶ Ποἱ ρον. }}- 

τοῖα, οἱ δἀπαῖγαιϊο παϊαγα Τὶ Ππιπηα ῃὶ γ ΡΌὶ Ἰη{γ- 

ταϊταῖο ταϊπιιαῖην ὃ Νάπι ἀοϑι ἀθυῖαπι υϊάοπι ἰπαι}- 
τϑηάα" αἴψιια ὁπαυταπάα σ]ουα Ποῖ, Ἡ ΠΙ νουδὶ σᾶιῖο- 
ΒΔΌ παίαν αν πίτ5. ΒΘ ΠΕΠΠΗΙ15. ᾿ΠΒΘΓ ΠῚ ; 50 
δομηροίθηίον οἱ ἀΐσηο 46 1)60 ρυΌ]Οαιιΐ, 51 π}}}} οπηηῖ- 
715. οἵ σομπηπηιηϊίον ἀθοϑί. Ὑ οἱο βᾶπ6 οἱ ριΌροϑιῖο 
Ν᾽οῖδι!5, ἁἸτον" ΔΙ ΓΟΓῸ ΑἸ Πιιαπίπιπὴ (ἢ [ΟῚ ΠῚλ15 : ΠΘΙΠΟ 
ἰάπποη ἴα οἰδίιι5 οδὶ οἵ ππθηΐθ οχο 1, τὶ ἀνθ  γοῖιν 

56. 11 ΠΟ π 1α: [ἀβι]ρ]α 5ιιπιπηα ΘσΟΠΊΡ]οχιη). ϑ64 
πὶ το]! οβῖνβ Ζαουῖ, ιαηῖο. ἈΙΏρ]Ἶτ15 568 ὙἹ ΔΟΡῚ Σ 

δοῖθητῖαΣ ΘΟΠΒΙ ἀθυ ΠΟΠ6 ῬΓΟΘΓΘΒΒΙ]Ὲ, ἰδηΐο Τ]ΔΡῚ5 
{π ρ  ΠΠ1α115. δια ἸΏ10}}16 ΘΠ. 1ᾶπὶ οαρ οι. Ὰ}15. διαΐ 
ΑΒνα πη, 14}15 οἱ ΝΟΥ 565; 411 Οἴτῃ ῬΓΙ ΠΡι πὶ Ποῖ 

γἱάερο αἱ γἹἀου] ἃ}0 ΠΟ πα ΠΙ]}115 [5 ογαΐ, ροιπουιηΐ, 
χης 56 ὉΓΟΓΖ6 ΠΊ4 515 ΒΠΠΠ}}Π18 1.5, ̓ Α Ὀγα απ Ζα οπὶ 
ΤΟΥ ΠῚ 56 Θ᾽ ΟἸ ΠΟΙ ΠῚ ΠΟΠΙΪ ΠΑΡ αΐ, ὁ ΝΟΥ 565. γ6Ὸ 5Γἃ- 
ΟἿ 15 γοοὶβ οἱ Πηριια 56. [γ Ἰ551Π185 [Το αι: μοῦ- 

γί άομαὶ ομΐπὰ ἹπΠν τη  αίοιη [στιὰ δι: τπαρηϊ 4 1-- 

3 (ξδη. 18. 237. 

ὁ Ἰχοί, ἃ. 10. 

ΠΟΠῚ Αἰ γΙΠΟΥῚΠῚ 5ΘΠΒ.ΠΙΠῚ ΤΠ] ἰδ Γα 6. ΠῸῚ ΡΟ556. 
Ὑ δριιπηϊΑ πη 6 η ΠΈΟΠΪ ὯΠῚ ΟΕ π15. γα ΘΡΏ 1415. δια Ἰππ|5 
Ραῖοῖ παης δὲ ᾿πίθηίι5 θϑῖ, ΟΡ ΊΘη5 Δ] [414 ἄς Πά46 
ΤΙΝ]  α115. Δ ἴγθ, ΠθῸ 5 αν ὉΠΏΖΙΙα ΠῚ ἀπ] ι15 
ΘοΟἸ βία Ροΐοϑὲ ἴῃ δα υβοοπ0] ἀἰϑοορ δ] ΠΡ ιι5, 
56ΟΙΠἀτ1ΠῈ σοη θη πὶ Εἰ Ο] οϑ 5.15 ἀἸ θη 15, 5 Ομῖα 
ποπ τρί ον άπ ατιτὶς ατιτειι, ΠΟΟΟ5ϑαυ πη ΡιῸ 
Ρατιοᾶ ῬγῸ γἹΡΊ 15 αἴοονθ. ΠΙ ΘΟ Πλι15. ἀ το ΠΟῚ 4ιι8-- 
15 οἱ φιιδηίῃς οϑὲ Ποιι5, 56 ψυδηΐιτη ᾿ιτηα πα ΠΠ1Π- 
θιια ῬΙΌΪΟΖΙΙ [5 ο5[. ΝΘ ΧΙ ΘΠ) ΖΘ Δ πὶ ἸΟΟΙΙΠῚ, 
411 δὲ ᾿πῖοιυ᾽ Θϑ] ππ δὲ ἴθγγαμη, ΟΟ1}15. ἰΟἴτ! ΠῚ Ρ6Π6- 

ἴγᾶγθ ΠΟῚ ΡΟΒΒ.ΠΠ115, Θὰ τὴ ΦΌΔΉ ΓΙ ΡΟΒΒΙΡΙ ας οϑὶ 
ΠΟ Ϊ5, σΟΡΠΘΓ6 ἀ6οΠ ΠΠαὈ πηιι5. [τὰ ἜΓΘῸ οἵ ΠῸΠΟ ΡΪ6- 
ἰαΐοπι υϊἄθ πὶ ἢ ἀδὶ ΒΟΥ ΟΠ 6 4110 ΡΟΒΘΌΤΠΙΙ5 ΘΧρ]]οᾶ- 
ΠλΠ5 5 ΠΑΓΠΤ5. ὙΟΙῸ {{ΠΠπ|5 ΘΠ ΠΘΠ 185 ΘΟΠ ΟΘΔἸΠΉ15 
5 ΓΑ ΟἸΠΠΘΠῚ ΒΘ ΠΊΟΠΘΠῚ Οἱ 510 Γᾶ ΟΠΊΠΟΠῚ 5ΘΠΒῚΠῚ 
ῬαΪμηαπὶ ἴοπεγο. ΝΌΖιιΘ ΘΠἰ ΠῚ ̓ρδῶ ἀπρϑίοσιπι 11Πη- 
δα, δὲ 4π 1185 5ιιπῖ, ΠΟΙ Ί6 ἀΡΌΠΔΠ ΘΙ ΟΥ ΠῚ ΟἸΠῚ 
ππίνουβᾶ ΤΑΓΙΟΠΑΒΙΠΪ ογθαϊιγα ράγΙ Το. σοηργοραῖαι, 
Ράγαπι ἀυ ἃ παίτγα 1{Π{π5 ΘΟ ΠΕ ΠΡΟ 6 τὶ δϑὲ ρμοΐπο- 
ΤᾺΠῚ ἀο Ργοίογγο, Ὗ ογ πη ΠΊ θη ἴτι 51 46 Τ)60 ΔἸ Ζυ 
γε] ἀϊσοτα νἱβ γ6} διά το, το] Πτ16 Ῥαι]]5 ρου οΟΓΡο- 
τἰβ. 56Π51155; {Π|0 ἴρϑιιπη, τὶ 118. 4108}, τοί τ πὶ ΠΟΡΡῚΙ5 

τασηι. ΠΟ] ἔπ: 6 ἸοΓΓΆ ΠῚ, ἀθ5ογῈ ΠΊΑΓΙα,, ᾿ρ511ΠῚ 410 - 
416. ΔΟΙΌΠῚ 10] 5.0] [οἷο : ἰγὰ Πδο Γοθγο ἰοπη ρον, δὲ 
ΘανΤ σα] ογ πὶ βου ]ἀγατη οὐ ποπὶ ἰγϑηϑὶ. Ἐχοθάθ 
τοῖϊπι5 πππι πα] βιαϊαπη : ΘΟΠΒΟΘΠΑ 6 ΘΕ} 5 ρον ῖμο- 
Τ0ΠῚ, 510} ἀγτιπὶ 4 6 {]ΘΌΓΘΠι, ψ 6] ΟΓβιιπὶ, γα] 
ΓΑ ἸΠοπῚ, γ6] πιοῖτι5 ὙΑΙΟ5 οἱ αἰ 6 505, γ6] ἱπίου 56 
ἰμν]οο πὶ ΘΟΠΠΘΧΙΟΠΟΠῚ (55 Θῃ5] ΠΟΙ τ ἐγάῃσ στ - 

5 Ἐκοἷς. 41. 8. 



ΠΟΜῚΙ,. ὉΠ ΕἸὈΙΣ, 1049 

ἄογο, Ἰύχοοῦο οπιηΐα, ἰρδιιπὶ 4ιιοάιιο σα πὶ 8: γου ον Δ᾽ ραν ον ιιὰ αι νῚ5 δυιμὶ ἴπ 5ομμ οἰ ρ50. ΘΟΙμρΘοιτυν, 
οἰ ἴδοι ἀθβρῖθο, οἱ ἴῃ δῃ ρου ου  ιι5 6115 ροϑίτι5 5018 

θη 6 ΘΟΠΒΡ ΟΑΓῸ : 45 ἴῃ 115. τ ρὶοπ θιι5 ἀθοοι, 

4015 5016 η ἀν γι] Ὀ]Π τι οὦ Ποσ Ππταπι6 νἰρ μι πη. 
Τητιθῦο ἀΠρΌΪΟγιπι ΟἸΟΓῸ5, ἀνῸ ΠΡ Ιου απ πλἰ Πἰ 510-- 
Τὶ τ πὶ Οἰ ΓΟ βρίοο, σου ἰαβ ἱπίιιογο ἀομἰ παι! οηιιΠ., 

ΘΟ 5655. πὶ {ΠγΌπουιτη, νἰγιαειιπι, ρυϊποραΐαυμα, Εἰ 

᾿ῶο, Ἰπάιδμμ, ἢ "ΠΟμλΐΠι15. ΟΠ ηΐα δι) π ΤΟ Ἰθη5 οἱ 
ἀγδ ΒΟ ΓΙ ΘΠ 5, δὲ 5106} ΟΠ ΠΘ ΠῚ ΟΥΘα Γᾶ πὶ ΟΡ. {π 

50 ῃ5115 ΟΧΤΟΙ Π6η5, οἱ τηθηΐο δἰ αι ἰπ|6}}Π Πρ ηια οἰη6- 

ἄαπι ἰπίοι. ρ] υγὸ5 Βρυοά ατία αἰν᾽δῖο ποθὴ Βα θοίαν, 

{πῶ οχ ἴρβὰ ΕἼ ΠΠ ἀρ ΟΠ] ατίοπο Θά οσ μη Ομ Ραϊοι- 

ΠᾶΣ 6556 ΠΑ ΠΓΩΣ ΘΟΠΒΟΙΙΟΠΙ : ΠῸΠ ΘΧ Ρυοορίο οἱοὰ- 

ἀπιπ|, 561 οχ ἧρδᾶ διυιδίαῃιία τοί] ροπίοιη ; ἱπδοραγα- 
ΔΗ] τον Ῥαινὶ ἀο 5'πο 10 ἰαϊεἶο ΘΟ: θηΐοια, ἀλχυα- 

Τὶ 6δὲ ἴῃ Βοηίίαϊο, αι] 5 ἴῃ γἰγίαο, ραν το ρ5 510- 
τἱα. ἔτ φαϊα ἀπιρ! 59 Εχ οο «ιοά δ᾽ βηδοι!αμ οἵ 

ἱπιᾶσο οϑὲ Ῥαινῖσ, Τοἵτιπὴ ἴῃ 50 ἱπά ἰςαϊ οἱ οδίθη ἰϊ ο556 

4υοα Ῥαΐοιν ὁδι. Ουωουμηζιιο ἀιΐοια. {Π0Ὶ ροϑὶ μας 

οἵα 15. δ ρογῖον [ἀοίτι5, 11 ἀομμιιπι πο ΠᾺ Ὀ]] 6 1] - τηῦ ΟΧ ΘΟ ΟΥΑΠῚ ἀϑδιιτη!ομο ἔπιον ἢ" ρυΟ]Οψαιαε5, μτιπηᾶ πα; 
ἴδ Τ)οἱ σοηίιουο Πδῖινἃ πὶ, ἱΠοΟ ΠΥ ΘΕ. ΠΡ ]6 πὶ αυαιη- 8 δά} 15 «1506 δα! ΠΟ Π 61 5 γι! Π5, 4118} ἴῃ Θᾶγπο γὸ- 
ὅαπὶ οἱ πηι]! πὰ, ἱπη ρα 55: Ὀ]6 πὶ, ΘΠ 0] οθπη, 

ἸπΟΟΠΙρΡΟΒΙ ἐπι... ἰῃν 5] Β΄]... ἰηδοσοσδάτη. [ΠΠ0ῸΠῚν 
ἘἸΠΟΧΡ ΘΑ Ί]Ποπὶ νἰριαιοπι δἰπο, Πὴ 6 πιὰ σὨ ποίη, 

Β]ουίαπι ἱποοηϑρίοα ὈΊ]Θιη, Ποη αἴθοπι σοποιρ 501} ]-- 
[πὶ ἱποχ αἰ δ᾽ τυιπὴ ἀθοογ 6 ΠῚ, {πιο ΠΕ 15 αι ἄθ πὶ ρυτ 
σοηΕπρᾶϊ οἱ πιονοδὶ αἰίδοιιια, ἐπ ἰοανὶ ἁυ οπι ἀἴ το 

ΘΧΡΠΙοανὶ βου πιο. ΠΟὴ Ροϑδὶξ. 
ΟὩ,, ΤΡ ὁδὶ Ῥαῖον οἱ ΕἼ Πἰι5. οἱ Θρ γι τιι5 βαποίαϑ; 5οἷα 

Παίιγᾶ “85 οὐραΐα ΠΟῺ δὶ, ἀμ ΔΤ] 015 ΡΟΙ 655, 
Ῥομί!α5. παΐανα 5: Ῥαΐον Ἰπ {Πππὶ ΟΠ ΠῚ, οαυδᾶ 

Θαποίονι, τα ἀἶκ νἱγοη ῖη}, δΧχ {τὰ ργοοθ {ι [ὉΠ 5 
Ψ 5, 58 01 6 Πα α» ἐν 15, οἱ ᾿πηῶσῸ ἱπ]ομηιαϊα ἰῃν ἰ5ὶ- 

ὈΠ15 Τ οἱ," 4 οδὲ ΕἼ ΠΝ5 οχ Ῥαῖνο σοηίτι5, Υ οὐ θιιπὶ 
δῖνθ γαϊτῖο υγθη5, {πὶ δραὶ Ποιι5, οἱ ογαΐ ἀρια Του, 
Οἱ 50ΙΏΡΟΙ οΓαΐ : ΠΟῚ ἴλοιιιθ, 50 παίιι5 ὁχ Ραΐγο ἃπίο 

ϑὅδου!α : ΠῸΠ 55.115. ΡΟΒΙ πο πὶ γ6] ἁἀορίδίιι5 ἴῃ 
ἘΠΠ απι : ΠῸΠ ροϑϑθϑϑίθ, πθὸ [ἀοίαγα, 5641 ογΘα Ον οἱ 
ἔχοίον" ΟἸΠΠ αν : 4111 6δὲ οἸπηΐὰ {τι Ραίοι δῖ, ΕἼ] τιπα 
ΑἸΧῚ οἱ Ῥαΐγοπη : Οὔ δου γα 1Π1}}1} 5ΘΠΠρ ΟῚ ἰδίαϑ ρΡΓΌρυΪο- 
ἰαῖο5. Οἴνπὶ ΟΓΘῸ 511 ΕἼ] 115, οἱ Ἰιος οἱ ργοργίμπι δι 
«ιοά οδὲ ΕἾΠΠ5, ὁδὶ ὁπιηΐα αι Ῥάῖον οϑί, δθοιιη πὰ 
ὙΌΘΕΘΙΗ βιιᾶπὶ αιια (101: Ποπαΐπιι5 οἱ δα] ναἴου : ᾿Οηισίᾳ 
ψιώ πανοὶ Ῥαίον, πῖθα σιιπί, Ἰλονουα ἢ ΐ πὰ ΘΟΓ 

οδὲ ὉΠΊΏΪἃ 6556 ἴῃ ἱπηᾶ σὴ Π 6, 4ιιερουμ 116 5ιιπὶ ἴῃ ΡΓῸ- 
1ΟΙΥΡΟ., Οὐ 15 ̓ ππᾶρῸ 651. ὁ 7 ἰεϊϊηλτις ΘΠ... ἱπ ιΠῖ 
Ἐυναηρο! δία, σἰογίαπι 6715 απ ιαπι ἔἰπϊπονϊ ἃ 
Ῥαῖγο, ἴῃ το ἰηἀἴοαὶ ΠΟῚ μοι ἀοηλ1 σταια; ζα!α πη 
οἱ υἱγιυίοιη, 50 οχ παΐιγα!  οοπδοῦιϊο [ΟΠ 6 πὶ 
ΕἸ υνπὶ ραιον Πα: πὰ [65.115 ᾿πἀθπλιτᾺ Π]]Πο πὶ ο]ου ἴα πη : 
ΔΟΟΙρΟΙῸ ΠΆΠΑ Ι16 ΟΠ ὉΠΊΠΪ ΟΓΟΔ ΕΓ ΘΟΙΠΠΊΠΠ6 οδὲ, 
Ἰνυ]νονο ἀυΐοπι παλαγα 10 ρΙΟρυΐ πὶ οδὲ 15. (αἱ οχ 
παϊανα θαι 15. Ππαῖιι5. οι. {1 οὐρὸ ΕἼ] ἰπ5. παι ν του 

ἢθνᾶϊ ΘΧρ] οἴ αγιδ. ΘΙ οι λει, ΝῚ ἰ5βιιτη 56 ἀἸοἰῖ, οἱ ποθὴ 

ΡΟ556 ΟΧ 56 ἴοιὉ 4 Δ ({π|41}, Ὠἶδὶ {πο γἱάοιῖς Ρὰ-- 
{λοι (οἰ Θη 61 ς οἱ τηα παι ἀοσΟ 556, οἵ πλμ] τὰ 

411 ΠΝ} ιδπποα : 564] Ἰνθο πο {ΠῚ οοοαδίοποπι ργαὰ- 
5ἴοηι δ ἀἰθ αἴθοπι πῃ! σοη 1 ΕἾΠ] ἀοἰναυἀαηάαιη. Νοη 
Θηΐπὶ πο. 4 ργῸ τὰ] ἱπ ε! σοητῖα. οἱ πιϊδοναιοης 
ἀπβουϊονα 56 βΟΥΙ οἱ ἀρὶξ, ἱπημηϊ πιεῖ. ΠΑ αι Ὰ}15. 615 

ἄοθοῖ Δοοῖρὶ αἰ πη τα115; 564 παιάναπι 4 6πὶ [Π 10] ἴσο 
Τ)60 αἰρηαμι : γ θυ θουιπι ἀιιίοιι ᾿ιιμη}ΠΠταΐοπι, γα τ10-- 

ΠΟΠῚ (ἰἰδροηδα τ οη]5. ἀάγοντο. 1)6 4 ]115. οἱ γο πηι 
ἢππῸ βίησαϊα {ιώαιιο ἀἰδουίονο, ἰῃΠΠπἰτι τ νοῦρο- 
ΤᾺ] ΠΙΠΏ ΘΓ, Οἱ 5ρα 1 [6 Π1}}01}5 τα] 1ὰ ΘΟ δι πιΐ- 
τηι15, 564 δὰ ριῸροβίζιμ γον  Γἀτηιι, 

ὅ. Ἰρίτυν 51 βοιαοεῖς πηθη5. μιὰ ηα ΟΠΊΠΟΠῚ 56Π- 

511} ΘΟΓΡΟυ ὦ Παΐαμα» οἱ τπά τον] 15. ὁχοσάονο, 5ο 
οἱ ππὶ ψουβᾶ πὶ [Ώ10}}16 1] οῖπ, οἱ γα Π] ΟΠ ]]ο πὶ ρτῶ-- 
τορρτγοϊ ογοαϊα απ, οἱ νοι! θ᾿ Ί5οῖ5 Φα αμ ἐδ ρτοὸ- 

[υπάο αὦ διυιμηιηϊ ὁπ ἀπ ᾶυι μη ΟΥ̓Δ θΠ5 οἱ μαίτι5, 
5 ΠΟΟΡῚ ἃ ΡΌΓΙ ἱπ|Ὸ1π|5 ΡΟΡΟΙροΡο ΠΡογίαΐθιη, [0] νἱ- 
ἀοθὶς οἰΐαπι ΒΡ ̓γἸ τατὴ δαποίτμη, ὩΠῚ ΕἼ] Ταπι ν 1 οἱ 

Ῥαίγοπι, θα ον οπληΐα μὰ θοπίοιη, [5 θη 50} 5[δ- 
«ἴα δὸ παίιγω, ΟΠ [4115 4 άπι6 οἱ ἱποοη νου ]Π11ὰ- 
τἰ5, 5 ΠΟΙ 115. ἂο Ὑἱϊ, ΘΟΡΙρ ΠῚ οδὲ Θη πὶ: 41π0- 
πίδπι ὅ ϑρίγ 5 ἐπιιι5. Ῥοτεῖιδ, “οἱ δρ νι τι 5 τϑοίιι5, οἱ 
ϑρίνί{πι5. δατιοῖιι5. δῖ Ῥάυ]ι5. αἰχὶι : 1 6χ 7 υΐοπι 
δρίσίειι5 οἵδ. ἸΠοΥ τι πῚ ΘΓΡῸ ΟΠ τη Π1}}] οἱ οχίγίη- 
5θοιι5 ἀοοί ἢ τ; 50 5ιουι ᾿Π5Οραγα 1} 15. οδὲ οά]ον ἃ 
ἰβπο, εὐ [Ὠ]ρὸν ἃ Ππιοο, 11 οἱ ἃ Βρ᾽γιτι δᾶποῖο 58ῃ- 
οὐ Ποαῖῖο, οἱ γἱ νη οαηο, οἱ ΠΟΏ 5, οἱ ᾿ποοην οΥ 1} 1- 

1ἰτὰ5. ΠὈ0Ὶ οὐρο 55151}} ΒΡ υἸτιι5. δά ποῖ 5, ἴπηο δὶ οδὲ 
ἴπ {14 θοαϊα παϊαγᾶ, Πθο ἴῃ ΠΙΠΠΘΙῸ το] τα: ται} - 
τἀ πῖ5 ππππογαία5, 504 Τῃ ᾿ΤῚΤηΙα 6 ρον ϑρ οἴ τι, οἱ 

«πιὰ Ῥαιυῖβ βιιηὶ ροϑϑι (οἱ; τὶ ΤΠ] ΘΠ 5 γον οπιηΐα Ε ἴῃ 111 υῃϊταο σοι ρ ΓΟ ΟΠ ἰ{ι, προ ΤΟ 15 5 θϑίαη- 

"4, Τίμ, 6.410. 

20], 4. 15. 

5 ζοῦν. 10. 15. 

4 7οαη. 1. 14. 

5 Ῥ54], 14.2.10. 
6 Ῥρᾳ]. δ0. 12. οἱ 41. 

7 Άοπι. 8. 3. 
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{ἰῖ5 ἀππροιίταν, 5᾽οας Θηῖπὶ Ῥαίοι τιδ115 δδὶ οἱ ΕἼ] πι5. ΔΑ δἰ Ποίπιηταν. Τπηρθε 1 5ΘΓΠΊΟΠΟ, 58 ρΙ ΘΠ ΙΟΥ 115 σα ρ οη- 

ὉΠ115; [ἃ οἱ Θρ γἼ|5 58 ΠΟΙΠΙΞ ΠΠῚ15 Θδΐ : οορἴοΓ] γΟΓῸ 4] [ἰονῸ5 ἤπιηΐ, 4 [[πη46 οἱ Ῥαι]ι5 ἴῃ ᾿πΠντ 16 φαϊά οπὶ 
τα ϊ Πἰ σίου ἃ }65. 5ρ  {π|5. ἈρΡρΟΙ]ΠΔΠΐιν.,. ΡΟΣ δἰ η σι ]05. πηι]τα,οἱ {ΠΟ Δ ἐΡΟΙΏΟ 6, συ αι Π)6] ργω]]οαθαὶ: 
Φιιοβάιι6 οὐ 1 Π65,. ἸΠΠῈ ΠΟΘ ΔΒΠΠ]65. πα Ἰοὰ πὶ πλλ} {Π{π|- γι ΡΟ ϑΘρΙΓΙΤὰ5 δᾶ Ποῖ] στα απ, βιιδαγία ἃ οΟΓ- 

αἀἴηο5. 56 τὰ ΠΟΙ1 4υΦ 6.6 ἸΏ1ΟΥ ΟΥ̓ ΘΑ ΠΡ 5 ΘΙΙΠῚ 4  ΠΟΓΘ 6115 ἀδδιπηΐα, οἵ ἱποοιηΠη0415 Δα Ὀ]1ὰ, ργῶθ- 
510 Γὰ ΟΠΊΠΟΠῚ ΘΙ ΘΔἰΠΙΓΔΠῚ Θ5ῖ : ΠΘΖΙ6 Θά τιοα5 ποῦ. Ῥαηΐ 58 η!}ἀἴθπι Ρ] ΘΠ ᾿55᾽ πηᾶπη. ῬΘίΓι15 δὲ ᾿ρ56. οἵιπὶ ἴῃ 

605 41] 58 ΠΟΙ ΠΠΟΔΠ 1 ΘΕ] 4111 Βα ΠΟΙ ΠΟΙ; 410 γ6- ἰῃἢΠνι "αἴ ΘΟΓΡΟΡ 5 ΡΟϑιἐιι5 οϑδοῖ, ρ6Ρ στα ἰᾶ πὶ ἰδ ΠΊΘῃ 
Ῥ]ΘηταΓ Δη56}1, ἸΠ5ρ᾿Ὶ ΓΔὨ 01" ΔΡΌΠΔὨΡ6]1, δὰ ΠΟΙ ΠΠοὰη- ΒΡ ΙΝ] 15 δᾶ ΠοῖΪ, {1105 Θ [Δ ΠῚ ὉΠ θΓᾺ 5111 ΘΟ 1556, 
τὰν ὙἰΡ 165, Ὑἱν Π οδη τι" τ Ποῦ : 41 ἴῃ ΟΠ Π6 πη]. "ΓΑ ΟΙΠηΪ ὩΡΎ Γἀ1η6 βα] να θα π αΓ. ἡ ῬΑΊΡΟΓ οραὶ Ρ- 

οὐθα να αἰ ν Δ Πτι;, Οἱ Ὁ Ἰιοο 4] 1161 4}0 ον ἈΠῸ ἱγῃβ οἱ Φσαππ65, ΠΟη δηΐπι ΠΡ θα πὶ ἃ σ ΘΠ 1} ΠΟΖΙ6 
γΟΡῸ ρδυ οἰ ραίιι5. 0 4110. Εἰ οὐ ΟΠΙΠ 115. 51115. ΔΙΠῚΠῚ, 561 51Π1{4115 ΤΠ ΠῈ|5 ἀΟΠΑ Δ ΠΕ Δι1Ὸ ΡγοΘΙΪο- 
δυδιϊα5 Ἰὰγρ τ) ΠΟ ἰϑιηθη ἃ ΡΑΙ ΠΟΙ ρα ΠΕ 115 ἀδ5ι1- ΒΒ. 511|5 ΟΠ]. (πὶ ΘΠΪΠῚ ἃ πλ}}} 115 οἰαιάτπι5 1116 ἔγοχαθη- 
τα ϊίθι Ψ6] πη ροη 1 π|:’, 56 οἱ 111 τορ] οητιι}", οἱ ἴρβα. [ον Δοοορίδδοί δυιγιπη γοὶ ἀνθ θηΐππ, ΠΙΘΠά ἰοιι5. ἰὰ- 
ΤΠ Ομ Πατι5. δὲ Ἰηϊορ οι ρογηηοί. Αἰ δἱ αἰ ΠΠ1ο1] 6. τηθπ Πἰ ΠΟ παΐ πτι5 ρουιμδπεθαὶ : ροβίθα γοΓῸ ΠιιᾶΠὶ 

Πιοο ΤΠ] οἱ ᾿Π|6]]ϑοῖι ρΘ ρ ΙΠιιπι. οι, γορρίοθ. ρον Ροΐνγιιμι σρατίαιη Θρ᾽ τ πι5 ΘΟΠΒΘ αλι15 οδ᾽7 οἱ ἃ 
ΤᾺ] ΟΡ ΟΠῚ 5018, 4ΙΙΟΠΊΟ0. ΟἰιΠῈ 5] Πρ] οἱ ἀϊγοιθσα πιοπαϊοϊίαἴο οοσϑανἹΐ, οἱ Τὰ ΠῚ 18 ΠῚ ΘΟΥΥ5 ΘΧ ΘΙ ΠΠ6 5, 
ΘΟΡΡΟΓΡα ΟἰΡΟΙΠ]ισνοΣ,, ἃ0. [1015 σραϊαπι ργωδίοε. Τ)οπη ἰαάθ Βοποιᾶθαΐ. Νοβοίθραὶ Φοᾶηπο5 τημ μά ὶ 
ΟἸΏΏΠ]ι5. οἱ ΘΟ 15, 1 Π11}10 [ἀπ θῃ 5 Ὀ5ιαπιϊα οἢ115. ι}115 βαρ οητἴαπι, οἱ βΘρ᾽ ΡΠ Γ5. δάποιῖ γἰγίατο ῬΓΟΪΟ- 
ΠΡ 115 4ἱ 46. 60 ραγιϊοραηϊ, αὐ ᾿πππλϊπυΐ γ οι. Φαμΐα5. δὲ γουθα ΕΠ] 15. ΠᾺΠ]|ὰ ΡΠ Π]ΟΒορ Ϊα, πα} 

δα 501 Π41: 11. οἰϊὰ πὶ ΘρῚΡΙΓ5. 58 ΠΟΙΠ5. ΠΠ]Πππτηϊπας ογιἀ!τουιιπὶ ΠΙησιιὰ ροσδοὶ ΟὐοΌνΓΟΓΟ. 1δῖθ οὐ ΡῸ 58η- 
Οπληΐὰ Δ [Π10}Π15Θη 1141} 1) οὶ : ἰπδρίγᾶϊς ΡΙΌΡοἴα5, οἷτι5 ΒΡ 15. οἱ ἴῃ οΩ 15 ὁδὶ, οἵ ἴῃ ἴντα τρί οΐ, οἱ 
Ἰοριδἰαϊοτοθ βαρ] θη πὶ ἀοοοῖ, 5δσοιι οἴο5 οοηδιπ-.͵. ΟΡΙ4ιι6 ἀἀοδῖ, εἴ πυβάιδᾶπι Θοπο πα τιν. ΤοΙα5 ἴῃ 
πηαΐ, ΘΟΥΤΌΒΟΓΑΙ ΓΟΡΌ5, ΡΟΡΙδοΙΟ5. οἤΠοἷἐ ἠιδῖοβ, 50- Ο δ ῃρ 15 δϑί, δἱ τοῖτ5 οαπὶ Π 60 οβῖ. ΝΌη ψοὶαὶ οἴ οἷο 
Ῥυῖο5. φιι Ποποβία διιηΐ ἀοοοῖ: ργαδίαϊ ορα 5 στ. {πΠΡΌΠ5 πη Πἰδιγὶ αἰ νπα ἄοπὰ ἸγρΊ 1 ; 5641 ἁποονῖ- 
ὨΪἰατιι 1, Ὑ να ΠΟΥ ι05, Ὑἱποίοβ. 5ο] γἱ τ, ἀ]Ἰοαϊ-.͵. τα ἀἰν! 11 σναιίδηι : 1 2 ἐν ίαϊε δοῖπα τισυϊοιεϊηιιο δ)ρὶ- 

δ Πα5 ρον Δ οριΙοΠοπν ἴῃ ΤΡ ΠΟΡΔΙΠΟΠΟΠῚ Βαριϊριηϊ σίζες ργοιε ὐἱξ. Οὐἱ τα! εἴταν αι ἀθπὶ δθραπάιμη 
γοοραί." 51 ρῈ}0 Πα Πα 515 ρου], τορ!οἴπτη Πἀ6 οσθ.͵. ἀἰδροπδαι ΟΠ 6), ΟρΟΡΑΙαμ γΟΓῸ δθοιπάτιπι Δι Ιου - 

ΘΥ̓ΔΠΡΟ]ἰδίατη ρνΟά τοῖς, ἡ 81 Ῥἰδοα το Ὸ ΠῚ ἀϑδι μη 50 11, [αΐοπι ἃ ροϊοδίαϊοπι. Ηππο ἃά6556 οἱ ἱπϑρίγᾶγο δηϊ - 

1Ποο ορόη, ἰά οϑί, γον] Τ)6ὶ ρυώοοποπὶ [Δ οΙ. 51 ροῦ- 1ηὰ5 ΠΟΒΙΓὰ5. ΟΓΘΠΊΙ5, Θ᾽ ΠΌΠΊ Ια ΠῚ ΠῸ5. (ΡΟ Παιιοῖ 

ΒΘ αΠΟ Ὸ πὶ Π40], γὰ5 οΙ οἰ Ιο ἶδ οϑίοπα 1. Ροι ἤὰπο ρον σγαϊίαπῃ Ποιμὶπὶ ποϑίγὶ {οδι ΟἸΓ δεῖ, ΟἿ] δ]ονία 

41 ἱπῇΠ νη] δα ηΐ, [Ογ105 ἤπιπί, εὑ ῬάιροΓο5. αἰ γι65. ἴῃ βίβοι]α 5 α]ουιμη. 

ΜΆ. 1.9. 9. ΒΔΑ ΟΙΥ δ.. 15: 

1 ΜΆ. Δ. 19. 6 Τρ14. 5. 6. 

3. Αοῖ. 9. 15. ἼᾺ. ΟοΥ. 4.2... 

4 Αοἰ. 49. 18. 

ΠΟΜΙΠΙΔ ΥὙἹΙ. 

δός Βρὶδιοία αὐ ΓἸγρίπθηι ἰαρδαηι. 

Τοιπριι5 δὲ ΘΧοΪ μπᾶ ο ΠῸ5 {ΠΠ4 ριΟρ]ιοιίοιιπι, ἔιπᾶα 5:]οπτῖα, αἴχιιο αἰγοοίίαἴο ν Ὁ] ποις οΡβίιρο- 
δθιωώς ἀανὶε οαριεὶ πῖθο ἀπιίάπι, δὲ Οοιϊς πιοὶς ἴλοιϊ Ὑἱϊα}15 δηϊ πη πποίιι5, Αἴ ᾿ρϑύσῃ Ρ6π6 ἀο- 
«]οπίθηι ἰαοι. γι αγιίηι,. αὶ «ΘΠ απ. ΘΟΠ ν ΠΙΟΠΟΠῚ 1) [ΟΣ 5 ΒΟΠΒΊΠῚ ἈΠ ΒΟΥ Πΐ,, 5οἃ ποὸ5 ἰᾶπὶ ΟΥἸ6[6 {ᾺΠιι5 
ΤΠ ῬΟρῚΠ]] πο} ἢ οἱ Ποοῖ οὐοουῸ5 ΟΠιοχοιίηϊ ρτὸ-. ἀθδάιιο ἸΔΟΡΎΠΗΙ5. ὙἹΔογο ΠΟ ῬΟϑδιιμηι5. Εἰοηἶπη 5] 

8’ ρα οχῆν; 9... 
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ἡ Ζογομἶα5 ρΥΌΡ] οί 05 Φυΐ ἴῃ θ6 110 γ Ὁ] ΠοΓα ΠῚ διιηὶ Α [οϑδίοποιι : ποοορίαγο αἱ Πα Ιου 15. οαδία. οἱ Ποιοσία 
τὰπι ἀπ ὰ Πρ} οἱ Ἰαπηοπίδιΐοηο ργοϑοχιή, αι] ἃ 

ΠῸ5. (Ὃ ἴαπὶ {πποϑία δηϊπη γα] πο ρατίοπην ἢ 

"1 μἰπογαιῖ, Ἰπψι}}, τ ποτὶ σιιπὶ αἰαάϊο υἱϊπογαιὶ 

εἰ «ἰογινιειὶ ; 561 πηλοῦ πλουτἰ5 [νι}1|5 4ιιᾶ πὶ ἰπιθη- 

ΤΑΠΜΝ ). ΠΠΠΟΙῸ ΡΟΟσαΙ ὁδὶ, ἷπ 410. ἰβηϊα [αοι!α 

πα Πρ ἢ, σουρογα δἴ πηι! οἱ ἃ Π πὰ 5. ΠΟ 511}15 ΠΑΠΙ πιὰ 
διιφοοηιηι, Νθοιιπ ράγί τοῦ αἰνίπα ἸορῸ5. ἰῃ ΠΟ 
[ππηθ δ ΘΟη Ομ βοιιηΐ, 4 Οἰαπηα Βα ἢΐ 50 Προ}, οἱ 

5:0Π|Π|}5 γΟΟ [ΟΡ ΟΠ 115 ΘΟ πῃ ΠΟ Ό Δι : δ Λίοσι οοη- 
οἰρίδοθς πιεἰΐογοπι ργοαὶπεὶ {ιϊ. ΝΙ Θοιπι 5 58 }- 

οἷα ονδηρο ὰ ἰνι πϑοθπιο 1 ἰάρϑιπ Ὑἱἀθητῖα, ργο- 
ἀιιοιηῖ Ἰοησα 55ρ}}18, 4ιιο {τιιδίνα Οἰαπηα γον ἰηΐ, 
ἔυιδίνα ρυοορονῖη,, αυΐὰ ὁ Οπιγιὶς ιὶ υἱάθε πιιι-- 
ἰϊογοηΐ αὐ οοποιρὶςοοπάϊει ἐαπι, ἡαπὶ πιωοϊιαίτις 

Β 

ΘΟΠΒΟΥ Ϊὰ Σ᾿ τ νἱρρί πὶ ὩΠΠΠΙηοΓαἰὰ 515 ΟΠ οΥ 5, οἱ 

σΟΠγΘηΓΙΟα 5. 5ἷ5. ἁὐπιῖχία βαποίουιη, ΜΘ  οηϊο 

γοπουα πα ἀν Τα {{ᾶ», ΘΟ ρόγο συ οπὶ [ο5585, ΥὙἱγ 15 
γΟΓῸ Ὑγιῖο. ΝΘ ΘηἴΟ τη 11}5. 5} ΠῚ ΠῚ05. ὩΡΌΠΟΝ ἴῃ 

Ἰλομαΐπο Ῥονίδυθητἶβ, οἱ πον 5 αἴ αι ἱπαι {5 ἸΔΡο-- 

ΔἾΔΠιι5. ῬΓΌρ ἑτπὶ ΘΟΥΡι5 ἃ γοιογὶ οοηϑιιοι πα πο το- 

[το Πα η 115. ΝΜ μη θη ο 5ΟΓΟΥ 5. οἱ ἰπ πιο Θά πὴ ς ἴῃ αι]- 
Ῥυιάαπι μυϊονο5. πα Γαηΐοπι, ἴῃ «ιθιιδάαπι. οἰἴαπι 

511 ΡΟΓΔΠ ΟΠῚ.,). Θὲ ὙΠ Πα 115. ῬΓΟΙΘΟΙ 115. ΤΠ] ΟΥῚΠῚ 

ἴῃ το] ρίοπο σ]ουίαπι. οἰ] Πίοιη ; 41} ἴο πΐροῖο 

ΒΟΓΟΤΌΠῚ {18 Δ ῬΙΟΡΟΒ 1 δι ὡιη!] πὶ ὁγοάογοι, δά 
51 ΠῊΠ0 ἢ ΟΠ ὙἸΓα ΘΧΟΙΙ ΡΠ 15. οἱ θυ ]5. Ἰηδι1πι- 

τίοη!δ ρυογοοαθαῖ, ΜΙομηοηἴο αὐ {γοαιιοηίαγουῖβ γὶρ- 

Βίπα!ο5. {ΠΠ05. οἱ δἰ πλ}]65. ΔησΟ] 15. Ομογοθ, οἵ αἱ ἴῃ 

ἐξέ ἐαπι ἐπὶ οογθ σι. Ἐὰὶ αιιοιποάο πιιπο ἰπ|π|6 ] 141 σαν 6. ΡΟΒ11ὰ 50 [ὙΠ 14} Π{0} ὙἸ ΧΟΡ Ϊ5. το τ ο]οδίοπι ᾿α-- 
Ῥοβϑυηί ἰδίατη 4ιιαπὶ ΠΟΤ Π0 ΘΟὨ 1 ΠΧ ΘΙ ΔὨΐ ΘΡΟΠΒΔΗΙ 
λα γόος φυδάδπι ΠΠ]Ρου αι πη μαηίθπι ἢ Τηροιηϊ-- 
50.ΠΣ πηι οἱ ἐπε ρα ηΐαν. οἰΐατη ᾿ρ51 β8 ΠΟΙ Οὐ 
ΒΡ Ἶτ5,. οἱ ρυωοίριθ ῬΒΙΠοο5. Ζθῖο 1)οὶ Ρ]θΘηι5., 
«ιοά εἷ ποὴ ᾿ΐσοῖ πῖιπο 4 16 ἀγΓΟρίο 5 ΠΟΠπαδῖ6 
αἰσπδιη 5ιιΠ] 6 ΓῈ ΘΟΠΊ ΠῚ 55 566] γ]5 Ὁ] ΠΙοποπι, [π41- 
Θηαίαν οἰΐαπι πηθοιπι Φοᾶηηο5 Βαρ δία, 4 ποη 
ῬΟΙ65 δι ρου πᾶ 5616 (ογο ]οἰὰ, 5᾽ ον {10 ΟΡ ΘΙΠΊΙΠῚ 
ἀονο!φυιοναιὶ, δα ἀνσιιοηάτπι [ἈΟἸΠι15. ΟΘΟΠΓΓΟΙῸ ; οἵ 
51 ἰϊὰ γ65 Ῥοβοοῦθὶ, δᾶριιξ πιὰ ]5. βουἄογο ἡ ιᾶπΠι 
ἸΠουίαΐομα. Οὐπίμηο βοοιηάιμη θοαίπι ΑΒῸ], 

Οἰΐαπη ρ56. ἀοίιποιιι5. δά νιο ἸΟφυήτι,, δὲ πη] 10 
ΠΙΔΡῚ5 τη040., Τιᾶπι τὰπο ργῸ Ποιοάἰαο., οἰάμπηαι 
οἱ ἀἰοῖι: " Δοπ ἰἰοοὲ εἰδὲ ὁαην Παϑοῦθ ; αυϊὰ 
Ἰσοῖ ΘΟΡΡῸ5. 5ΟΡΌΪ πὶ δὲ Τοαπη]5, οἱ Πἰηριια [8 ΠῚ 
5116αΓ, 56 0. ἴάπηθη οὶ πο δϑὲ Δ]]Π]ραῖιι5. 81 οηὶπὶ 
ΡΙῸ οΟβορνὶ τπα γί ΠΟ η]0 ΡΟ]]υ10 ἀβάιιο δ τπογίοιη 
Ἔχβοχαῖὶ ΠΠουταίθπι, αι ἃ ππο [Δοἱοῖ, ἰδπίαπη οοη-- 
τα πο} πὶ οὐρα ΠοΙη ἢἾ 605 {μα ]άπιο5 υἱάοη5 ἢ αιιοά 
ἴιι 5δο ἴα ΠπΠσπὶ ὙΠ} 1 α115. ΑΒ] ἸΟἸΘἢ5., ἀἴᾳιιο [π|-- 
ἹπΔΟ.]αΐο5. οχίθι ηἱ τ ρ 5. ΓΟΘΡΊΙΘΠ5 {ΠΟΓῸΒ 7). {πΓΡ] 16 
οἱ ἰῃίαπιϊ σογγ ρίο!αΣ 5οοίαγ ον 5, ΕἸ αιοπίαπι ποία- 
ΤΙΪ ΘΟ Πἶδ8ὶ Πα} ππὶ {ΠῚ 51} 5151}: οἰ ρα, πο 

ΘΧοιιδαῖϊο 11 διισοιγγ , ΟΥἸ ΠῚ Π6 ΟΡ ΟΡ Ὶ5. ΟΥ̓ ΠΊΘῊ 
ὁ φυΐᾶ οἱ ἰπηρῖτι5 οὐππὶ ΘΘΟΙ ΟἹ ἴῃ ῬΡΟΓι ἢ ἄττα τη ]0-- 
ΓΏΠῚ, ΘΟΠ ΟΠΊΠΪ. ᾿ρϑᾶπι ΠΙΠΟ ΘρΟΠΒΙΟΠΟΠῚ {8} 
πορᾶ5, οἱ 46 [ν]8. 4ιιᾶὰ ΒρΟῆ50 5Βροροπάογαβ ἰῃ[οἷατο 
ΟΠ 5, Π6Ὸ ὙἱΡ σ᾽ Ια οὶ ἴ6 556 15 ῬΓΟΠῚ Ἶ51550. δά 
«ιοιηοάο πορᾶγθ ρΟίο 5, ΟἹΠῚ ῬΙΟΓΟ5510Π15. {0 

ἀυαπὶ Π)00 Ῥγοίοβϑᾶ 65, [οδίο5 οἱ ΠΟ Π65 οἱ ΔΏρΟ]05 
1] θα 59 Ἰλοοον αν οἱ γογοοᾶ δα πηο πο πη ΠΟ Π άπ ΘΟΠ- 

ἐ}ηῖὸ Ἐδαϊαβ. 

ἈἘ5Α. 539... 
3 Ὥριιξ, ὅ.21. 

σ 

Ῥυιουῖβ. ἴῃ ἰοΥ 5 ΘΟΠγοΥβα ΙΘΠοπι. ΝΘ ΘηΐΟ τιΐ αἴ 5 

«υϊοῖοθ. οἱ ποοίο5. ᾿ποϊ 45. ἀπ χονῖ5,. ἴῃς ρα] μηΐβ5. οἱ 
Ἀγ ΤΊ 5. οἱ σα ΠΕ οἷ5 5ρ ἢ 1015 ἀο! οοίαία : αἱ ϑα ποία 5 

ΟΥ̓Δ ΓΙΟΠ65 ΓΟ οι 15. δ Τ)οιιπὶ : οαϑίμπι Θὲ ἱπηπηᾶ- 
Οὐ] πιο ]}}}6 5ΟΡΎΑΥ Θυ͵5., ΤΠ ΘΠ5ΔΠῚ (ΠΟΖῈ6 ἔτιρὶ, 
50} Ἰαι6. ΘΟηΥ να, οἱ ᾿ποοϑϑιιπὶ ἰοΐα ὙΠ ῚΠ4]}1 το- 
ψογθητ1α ἀοοοτγαίτπι. {Π}0Ὶ πῆς {0Ὶὶ οδὲ ποηϑβίμϑ 1116 
Βα 115, ἀθὶ γα] π|5. γογοοι πάω, οἱ ἱπάοχ δηΐππος- 
ΓῊΠῚ 51 ΠῚ] Ἰο ἴὰ5. γοϑι 5 ἢ Ὁ] Ποποϑιὶ ρυάονῖ5 η|ς 

Ἰαυ 4 }}1}5. ταν, ἀπο πὶ ἰάπιθη. σγαῖι5. 6Χχ ἀρ 5ι1- 

ΠΘηΙα ΡΆ]]οΥ ΟΡ ἀτιοονοῖ, οἱ ται] Ὑ]ρ] Πα αι πηὰ- 

οἷο5. οἵηπὶ ἄθοονο σι γαῖϊου ΟΡ ηδοαγοι ἢ Ὁ ο 65. ἴῃ 

ΟΥΑΓΟΠ 115 ΘΟΠΒΟΓν ἀπ 85. ὙἹΓΟἸὨΙ4115 σραϊτία ἰΔΟΡῪ - 

τηὰ5 ΡΓΟΓ 1511 ἢ ΟἸΟΥ05 Δα βοῦγοβ Π οἱ βου] θ6η5, υἱ 

ΡΙῸ ἴ6 ογανθηὶ ἀοργοοαία 659 Οὐ, {ιῶςο ̓  πὶ 1η- 
ΤἈΤΩ 15 δι {π|5 ΘΟ ΓᾺΡ ΓΘΓ σ Λα Πα ΠῚ ΘΟΠΒΘΑ Δ ΠΙΘΙΌΓΟΓΙ5, 
δ πὶ Π)ΟΙΏΪΠΟ ΡοΙ ᾿ΠΟΟΡΓῚ ΕΠ] ΠΟ ΠῚ [Πρ ΡΟ υ 5 Ὁ το - 

(ἴ65,. ὁ ἵηρναῖα, οὐ ]65115 ΒρΟΠδὶ πη ΠΟΓὰ 5050 ρ 511 9 
Οὐιδηίιι5. {01 ΠΟΠΟΙ ΠΟΙΆ 15. 1ΠΠῚπ|6 σΟΠί ΘΠ ρ] το Πα 

ἀοἰαῖιι5 ὁδὶ ἢ Οτιοῖϊο5. ἀπ θ᾽ οι ηΐ 16. νἱΡρ Πα] 65. 1}ΠΠ5 

δου, οἱ ἰἀπη  ΠῈ τὰ πᾶ Π| 6. ὨΙΙΠΠΟΓῸ 5110 ἴῃ οΟηγὶ- 

Υ]5,. ἴῃ ΘΟΠΒΟΥ 15). [η΄ 501 {Π| 41] } 115 Πα] τιον ο, Ῥγου 
Ὑἱΐα 5 ΠΡ] ὸχ οἱ οαϑίᾳ ἀοροβοὶ! ̓  ΟἸοιΐο5. Ροποα!-- 
ΟἸἸΟΠ 65 {ΠῚ γἱγρίηιμ ἀαἴα;, ἃο βαποι σι Πότ δα 

το νου δα 5ροηδᾶπι ΟΠγ δεῖ Ποπογα  Π τον Ομ 55α 
ἃ πὰπο Ἰονὶ αιιτᾶ ΡΠ Γπ15 ΔΟγΪ5 ἢ}0}5,. 4] ἤὰης 

ορογαῖαν ἴῃ ΠΠ1ο5. αἰ ἀοπεῖα., ρα ]δαῖα., 11 οππηΐα 
ἀοποραδ., ΟἸΠΠΙα ΓΟΘρυΪδ5..,. ΟἸΠὨΪὰ ἴῃ ΟἸ] γ]ΟΠοπα 

Ἑ ἀιιοῖδ., οἱ οω]οσδίοπι {Πποδαυχαπι οχίσιια ΠΡ Ι ΔἸ ηῚ5 

γο]τιρίαιο Θοτηπιιια5, τὰ ἃ ργάϑοη5 Φυϊά οι ἴπ- 

ἀυ]οαὶ [αιιοο5 [{|ὰ8, μοδίοα ἀυ16 ΠῚ ἀπ]  ΟΥῸ ΠῚ [0110 

Ὁ Ναε. δ. 38, 

ὙΜακ. 44, 4. 

δ Ῥγου. 18, 8. 



1052 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΣΜ 85, ΒΑΘ ΜΆΑΟΘΝΙ- 

ἰηνοηΐοβ. ῬΓῸ [ῖ5 Οπηπῖθιι5. Ταῖς ὁδὶ Ζαὶ πὸπ οὐπὶ ἃ {γ1οἷ5. Ηρο οϑὲ φιιοά Ξιρον Οπιηΐα πηα]8 πιδίτπὶ θεῖ ; 

Ταοία ἃς ἸΔογγτη δ {Π14Π| 5Ὲρ 6 ἴθ ΡΓΌΡ ΠΟ Ιοαπὶ ΡΓῸ- 742 0. οδὲ ιοά ΘΟΙΩρΑΓΑ ΙΟΠ6πὶ 5ςοογὶς ποη ΠαΡοί. 

Γογαΐ νόσοιη ἀἴσοη5 :᾿Θμοπιοίο ἤποῖα 65 πιοιοίγία, 

εἰνίίας Παεἰὶς δίοτ Οὐοπιοᾶο ἁυΐθηι ποη οἱ ο- 

ΤῊΪΠῚ15 Γοϑροηᾶοαὶ δ 4]]ιιΘ πὶ 5 ΟΘΓ ΟἴΉ ΠῚ, {1161 
ἀἴξπιπι 580 [Ἰοῦς ΘΟ]] 410, οἱ ἀἸοαῖ: "1 Ί511 “τις 
[δοῖ1 γ1]Π} σἰγσο ΨΦογαβαίοιη ἢ Ερο δᾶπὶ π] ἘΠ] ΞΡΟροη- 

ἄογαμῃ ἴῃ Πά6., οἱ [ἢ ἸΠΟΟΡΡΙΡΈΟη6, οἱ [ἢ {5118 7 οἱ 

ἵπ ΠἀἸοῖο,, ἴῃ πο ΓΙ οΓἸ οἵ τη ]5ογα ΟΠ 1115, 5ἰοιιξ 

Ῥον Ο566. ΡῬιῸΡμοΐαπη ρυοθρὶ; ᾿ρ58 διιΐοπι ΠΟ χὶς 

Δ]ΊΟΠπο5, οἵ Ὑ γθηῖο Πη6 ὙἹΓῸ 5110, Δἀυ]ΐονα αἰεὶ πιὰ-- 

711, πος {{ππ|11 4}}] γῖγο βοοίαγὶ. Οὐ ἀυΐοπι οἰϊᾶ πὶ 

ῬΑΓΑΠΥΠΙΡ μι πὶ Π{Πππὶ [4] 1π|πὶ ΠιΙρ Ϊατιιπὶ ῬΑΜ] τα 

ἄἴοο, οἱ ΠΠΠππὶ ἀροβίο! μη, οἱ ᾿ιπο Τα] παης ἘΠῚ οἱ 
ΤΠΔΟἸί6Γ δὲ [6515 οἱ πηθά ἴοι5 ἔμ], οπὶ ἀπ ἀογο τοῖα 

ἄοιπο ρᾶΐουπα ΠΟΠΉΪΠῸ [Πρ Πα γ 159 ΝΟ, ἰπ]υδπη, 

56Π115. ἈΡΟβιΟ πὶ Προ «ὦ ἴο σγουρὰ τοίου οηΐοπι : 
3Έρο φιμάοπι ἴ6 πη ψ᾽ΓῸ ὙἹΓΘΊΠΟΠῚ οαϑία πὶ ΘΧ  Π1] 
Ομ εῖβίο, εἰ γου τ15 511ΠῚ Π6 ἔου 8 βἴοιιξ 5ΈΓρθη5 56- 

ἄυχὶ Ενᾶπι ἀϑίιεϊα. 5118, ΘΟΥΓ ΕΠ ΡΟΓ ΘΠ ΠΣ 5ΘΠ5115 

τὰς ῬΓΟρίοΓοα, ᾿ΠΟΟ55 ΠΟΥ ΘΟΙΒΙΠΟΠΙ ΓΙ ΟΠ 115. 1ἢ π 

ἩΠΠΊΟΓΙ5 ΘΟΠΔΓΠ5 50 Δ ΟΠΎΠΟΠῚ Δ ΠΠ1ΠῚ ὙΘΡΙ ΠΊΘΓΟ οἵ 

ΘΟ ΒΠ]οτο ΠΡ’ ΔἸ πἶσ, οἵ βαββίοπιιπι ροΓ ΑΓ Δ ΟΠ 65 ἂγ- 

ΘΟΓ6, ΟΙΠΠΪΖΙΟ οι Ἰα οιϑιοά το ΠΟΠαΪΠΙοΔ πὶ 5ρΡῸΠ- 

58π). Ῥγωσορὶ ἀοη ιο οἱ αἰχὶ : ὁ {υΐα 5014 {ια 1η-- 

Πα ἴὰ οδὲ οοριτατ {υπ0 ΠΟΠΊΪΗΙ 5ιῃϊ, ῸΓ 511 βᾷποία 

Οἵ σΟΙῬΟΓῸ οἱ 5ρ᾽ εἴτα. ΠΟηΙιιο. οἵ οα πη θὴ {01 γἱρς 

ΘΙ ΠΑ]Π15. ἀρ ηΣῖα 5. ἀροΓαΪ : ΤΟΠΊΡ πὶ [6 6856 Αἰχὶ 

ϑΡ᾿νἸτὰ5 5 ποῖῖ, ΡΟΠηᾶ5. {Π0| ΡῈ Προ ἃρίαῃβ ι0- 

(ἀαιππηοάο, τ ἃ Ζ7οβιπι νοϊαΐαι σο Ιου] ῬΓΟρΟγΆΓοβ. 

56 οἵ Π6 4ι1ὰ ν]β 6Χ ἸΠ511|5. Ἰαρϑιιπι ἘΠῚ Δ] Π τι πα 
ΤΠ] ΠΡ Γα, ΠΟΥΤῚ Ποἷ5. ἀοιογγοῖ μι οοορεῖ5 ἀἸσοη5 : " δὲ 

σιὶς τοπιρίππι 1)εὶ αἱοϊανοτγιί, εἰϊςρετγαιοέ διίπὶ 

Ζ)οπεῖτιιδ. ἴῃ ΟΓΑΙΙΟὨ 115. ΦΙΙΟΖΊΙ6. 1Π 615. ΤΠ ΠΙΠΠΘἢ 
ΒΟΠΠΡΟΙ Δ4ΔΟΠ πὶ ἀἸοοΠ5, αἱ ᾿ΠΙΟΘ ΤῊ ΠῚ {{ΠῚΠῚ ΘΟΥΡ5 
οἱ ΔΗ ΠΙὰ οἱ ΒΡ᾿Ρ 5. ΟΡ ΓΟΙῸ 51Π6 ΦΠΘΓΕΪὰ ; 5οά, 
τ στ θυ, 51πὸ οατιϑα ἰΔΠΟΓΑΥῚ ἴῃ ἴθ, 4υᾶ ἴθ οἱ ἴδῃ- 
115 ἸΠΡΟΥΡιι5. ποθ. ιπασιπι Θχτταπὶ το 4] 1511. Ἐπ 
ὨῸΠΟ ΠΟΟΟ556 6βζ εἴ 1668 Π|, ῬΓῸ 4πᾶ ΟρΟΓ Ϊ τπη6 
Ἰωϊανὶ. ὙΊάθο θηΐπι υοά βοάιιοῖα 65 ὃ βθγρθηίο 4]1-- 

4υδηΐο 4 οἴου 5 αιιὰ πὴ Τῦνα., αυα ΠΟῚ 50]11ΠῚ 56 5115 
ἴπιι15. ἃ ΒΡ] ας, 50 οἱ σου ΡῚ15 ἃ ὙἹν ]ὨΠ 416 οοτ- 

ταρίμτη δδῖ ς᾽ δὲ Πογγοπάτιπι 0 Ἰπουτι δι, χυοά 

οἵ ἀἸοοΓΟ πη Ρἰ βοΐ, οἵ 5116 "6 ΠῸῚ ῬΟββ1π, 1ι]8 6ϑὲ 5ἴο- 
τΐ 15 }15 ἁἀτάθῃ5 οἱ Πα πη πὰ βιιοοθηβα [ἢ Ο5510)115 ΠΊΟΪ5: 

οἱ ἀἸββοίγου τππάϊψιιο οἵ ΠΟ Ροβδιιπὶ [ὈΡ1 6, 4ιϊα 
ΤᾺ] 1511 τοι θγα ΟΠ νυ 5.1, οἱ ἔδοῖσαϊ δὰ πηι σΓὰ πιοΓο- 

Σ Ἐ58. 1: 85, 

1 7}ογθπι. 48. 15. 

3.9. Ὅου: 41.:9- 

Ρ 

ΤοηῖΖιιο 516 ἀἸοῖς οἱ ρυΟρ]ιοῖα 5 : 7 γαπεῖίο, ἰπαιηι, 
ἐπδιῖας (οε]εῖπι, οἰ υἱάθίο : ἐπ Οδάατ πιϊτεἴ{6, οἱ 
ἐπεοἰ ἰρ᾽τθ οἱ βαοία στιτιὶ ἰαἰϊα, οἱ πιιίανεξ σεις 
ἐἰθο5 5ιιο5, δὲ ΘΘΓῚ6 ἱρϑὶ ποτὶ διεπὶ αἰϊὶ : νῖνσο ἀυῖοπι 
πιο πεέανῖ! σἰογίαπι σίάπι, οἱ σίοτια 675 ἐπὶ 
δοτπ ισίοτπιθπι γοάαοία 65ῖ. ΟἸβιαρϊ ΘΘ! απ 5ι- 
Ῥδὺ ἰνῖ5, οἵ ΠοΡΡΌΪ  ΠΙτη15. γαϊά6. Ηξς οἰϊαπὶ πὰπο 
ΤλομΙΠῈ5 ἀἸο11 : Οὐϊα ἀπο ρΡοϑδίπια ἔδοϊ  ὙἹΡθῸ ΠηθᾺ : 

ΠῚ6 ἀθγ "4010 σΘΓΊΠΠ. Δ ἐπ]: 5015 ΒρΟΠΒΙΙη, οἱ ΔΌ τ 

4 ΔιπδἴΌΓΟΠῚ ΠΙῈΡ 11ΠῈ δὲ 5οθ  δβίμιπΊ, δῃΪ πιῶ δὲ οον- 

ΡΟΥῚ5. ΘΟΡΓΙΡΙΟΓΟΠΙ. Τ]Βοθσϑιὶ ἃ [60 5] πανὶ δι, 

οἴ ΘΧΒΙΡα  τηθιη να διὰ ΒΟΓΥΙΓΟ ἱπη πη Πα {ΠΡ οἷ 

ΤΠ  Φα ἰΑ τ : πιδὶ υΐθιη- ΟΡ τὰ οδῖ, οἵ ΔΡ ΠῚ Ροβὶ ἃιπᾶ- 

[ΟΓῸΠῚ διπιπη. ἘΧΡΟαΙΘθαῖ 1}}} ΤΠ 6 Ποἴσϑῖτπο τΐ τη0]8 

ἈΒΙΠΑΓΙἃ ΟἸΓΟΙΤΗ ΠΣ ΤΘί αι 60 110 6115, οἴ Ῥ ΟΠ οογθίαν 

Ἰῃ ΠΠΔΙῸ ΤΠ 515 4ΔΠῚ 508} 8} 1ΖαΓοὶ γὙ ΓΘ ΊΏΘΠῚ ΠΠΘΔ ΠῚ. 
5. ΠῚ ΙΔ ΠῚ 1:ἃ [ΟΠΊΘΥΆΓΙΠ5 ΘΧΒΕΠΠΣ 5ΟΓγῚ5, 4115 

ἴῃ ἴδηται πι ̓γΟΟΘσ511 [Πα ῃΪ:5, τξ ἀσσγθ] ἀοπηϊϊοιιπι 
σα 116 τοπίαγοι ὃ (5. τυ  υᾶπὶ ἰαῖγο ἐπ ἰαηίιπι ἔμ 

ΤΌΡΙ5. οἰαίιι5 ὁδί, αὐ Τοπηρίππὶ [οἱ ἁπάογες ἰγ-- 

ΕΠΠΊΡΟΓΘ., 5 Προ γαδα υἱγθηῖία., γαβδὰ ἴῃ 4 5 

Ἰ)εὶ πηι δ ἱπιασίποπὶ ἰδοία ἰιαθηαραὶ ὃ 
Αὐ]5. ὈΠῚ 43 ΠῚ ΘΟΠΡΟΓΙ, [π΄ ΟΠ μου δθοιο, ἴῃ 
ποῖα οἰ ν αῖο Το οἰατα γι ο] αἰαθ 6556 τοσίαβ ἴοο- 

δ 5, δ᾽ ῬΟΓΟΟΡ ΠῚ [ὉΓΠΙἃ5 ῬΓῸ ἱπῈρΘ 1] 1115. γα 1015 

Ἰπιροβὶτα5 ἢ οἱ ἀοῖμάε 5ἱ {ι15 πηαιγπιοηΐπ πὶ μο- 
Τὴ Π15. ΘΟΡΡΌΡΟΡΙΓ,, ΠΟΠΠΘ ἌΡ5Ζι6 ἈΠ πνϊβουαιῖοπθ 

ἀπιοθιι5 ναὶ τ θι15 τηου τὰν [οδιιθιι5 ὃ Οταηΐο ΤΟ Ὶ5 

ΠΠΟΡΘΡΙ Τα σγανὶογα 5 ΡΠ οἷα, φαὶ ΕἸ] ᾿απὶ οἱ οοη- 

Οα] σά γουῖ, οἱ Θὰ πῃ 4 ᾿ρ5ὶ σοῃβθογαία οϑὲ ρο ] πους 
ΒΡΟΠδάπ,, οἵ 5ρ ΓΙ] σγαῖταΣ. ΘΟὨΓ ΠΟ] Ιᾶπὶ ἔδοογῖξ, 

δά ἴρ58, ἱπφαΐτ, νο 11, οἱ ποη Ἰην 8 γπὶ ἔδοϊ. Ετ 
1Π|ὰ ριοοᾶχ αἰφιιθ ἱπιριιάθηβ, ἀομηΐηα ἤξσγριῖα, ἴρϑα 
ΒΡΟΠΐδ βιὰ βᾷποῖο ΦΌσορ ἢ ἸΠ51} 110: 564 Ποαυ πε 

αἰγταίοπι ρα Τοἰ ἴα ἔαγοητῖς ΠΡ 40 ργοβίγανιι. Πῖσοὶ 
ΥἹ οἵ τπᾶπιὶ ΤΟΥΣ ἀσσγεθβα, νά] ον δὰ οαβιὶ 
ΠΊΘΏ5, ΠΠΔ ΠῚ ῬΓΟΟΔΟΙΓᾶ5. Ἱπηρι]ο:8. ὅ64 1114, Ἰη αι, 
Διοο Δηΐπιο 5ίατα!δ, δἰ ῬΡΓΟΡΟΒΙ ΤΟ [8 Π} ΠΟῊ δγἂὲ Ὑἱγρὸ : 
οἱ 5ἱ 650 π᾿ 5501. Αἰ θη 51η6 010 5ιιβοθρ βδοῦ. 

Ουἱά τὰν Ἐπ ΕἼ ΠΠπὶ ΠΟΙ  Π]δ5 ΟΡΟΥ Τα ρα], οἱ 
οροσίυε ἰγα] ; 56 σὰ 111 μου Ζιιοπὶ ΕἼ] 5. μοπηὶ- 

πἶβ ἰρααἸτὰ5 οϑῖ, ΕἘ βοαπα] πθοθ586 δὲ γ θην, 5ο 
νὰ ΠῚ ρον υοπὶ γθπίαηΐ. Ὑ ΘΓ πὶ ροϑὲ ΟΠΙηΪἃ, 
πυπη ἃ φαΐ οθοῖ τ ποὴς Δ ΠΠοἷος ὡξ τοδυγραῖ ἢ 

ὕτ φυϊά ἀγοῦϑα δϑὶ Υἰγθο ἀγουβίοπο ἱπιριάθηιῖ, τα 

7.51. 

νι: 17. 

10. εἱ 506. 

τ ον. 

5. Δ΄, (ογ. 

5 Το ῸΠ,. 3. 
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δυᾶῖς ἃ Ομ βίο ἀϊοὶ μοῦ  ογοπηίαπι : "Εἰ αἰϊχὶ, ρο- Δ αἴχυθ ᾿νΐπο οὰ ι:5 τοἸ παυϊπιὰβ οοηίποηίο5, ἀπια- 
φίδα ἡμᾶπι ζογπίοαία 65, ρϑτ' ᾿αο οπιπία αὐ ππὸ Υῖαβ {|| 5οῖα ψυο δάἀάιοομάϊ 5υτηι5 ἰοῖα [ουτηϊάϊπὸ 
δοπνθγίογθ ; οὶ, " διιπιηιῖα τοσῖπα ποηὶ ὁδὶ ἐπ αα- οἷ σοῃπιογπαιίοπο ρογμογγοβοίπηιι5. ϑοίαπι ΠΠΠἀπὶ ρεῖ- 
ἰααα, αἰὶ πιθαϊίοιις τιοτὶ δοὶ ἰδὲ} Οἰαγθ ποτὰ ἴδοιϊοηΐβ τίογπορ προοβϑι ἰαΐθπῃ οορ ἰδ ίοπο γοϊ γθηΐοβ, 
αϑοοπαϊε σατῖίας Πἰϊα ροριιὶ πιεὶ ὃ 8. οἵ τηῦϊα ὑπάς ἀνε! !απιιν τα βογα θ Π το σθοογάατηι, οἱ 400 

Αἰΐὰ Ἰηνθηΐο5 ἴῃ ϑοῦίριυνί5. αἰ ν᾽ηΐ5 πα] Πα ι5 το-.͵ ἀρἀποίπηιγ. τονε ΡΠ τοῦ σοηεπειπαγ, ως Εἰδὲὶ μοῦ 
τηρᾶϊα. ΜΙΌ]ὰ συπὶ πιο ϊοαπιθηΐα αι ροϑὲ ρογάϊ-ὀ πιοπιθηῖδ ἴπ ἴ0 οογάθ ἀθβογῖρο, δὲ ΘΙ ΠΙΠΟΠι 

τἰοποπ τουοοδηΐ δα βα]υΐθμη. ΝΠ Ζυϊ πηοῦ5 οσὶ 9 ϑθΙηροΥ ὙἹὰ: δΘχ τι Τοσογάαγα : ἃὺϊ οογί φυοά 

Ναπι δοι οἱ σοϑαγγθοιίο Βεβρίοο φυᾶπὶ Βογυ θα Πογαπὶ Τηα 5 δῖ, ρῸΠ6 {Π0| δηΐο οου!ο5 δά νεπίωπι 
βιηΐ αὐ ἀθ ὅδίεγπο [υά οἶος σοηβου θην : νἱάς ΕἼΠ οἱ οὰπὶ βαποιῖ5 515 ΔΠρΟ 5 νϑηϊθηιὶβ : να - 
{υδηΐα ἄς ρα ηἰϊδητία ἀϊουπίυν : φυδηΐα ἀδογοία ἀθ ἢϊεῖ δηΐπὶ οἱ ποῃ 5:16 011, ψεηϊεὶ ζίοαγο νἶνος οἱ 

ΤΟΠῚ 5506 ΘΟΠΒ τ} 5ιιηΐ ρδοσαίογιπι : 4υᾶπὶ ἰπ- Β ΠΙΟΥΓΙΏ05, οἱ τϑάδογθ ππηϊου]ι6 βθουπάμτη ορογὰ 
ΒΌΠΙΟΓᾶ ΘΧΘΠΊΡ]ὰ 46 σοηνογβιοπ  θιι5 οἵ οπιοπάδιϊο-. 518, ψϑηϊοῖ οἱ 1π ἴὰ}α 1114 τογγ! 1} βοηϊτι οοποῖ-- 
ΠἾθυ5 δου ρίδ βιιπί. Ῥνάρτια {αι ρογίδγαϊ ἱπυθηία ποηΐθ, ἴΐὰ πὶ δχοϊίοι ΟπηΠ65 αιιΐ ἃ βθου 5 ἀογτηΐο- 
ἐδ : ἐδ «ἀ δγαγογαῖ, ΠῸΠΊΟΥ 5 τορογίαϊα οσὶ : τστυηΐ, υἱ ργοοάδης ἴἱ 4] Ῥομα ὀρογιηΐ, ἴῃ γοβιιγ- 
{ΠτπῸ5 φαΐ φοΠδυτηδογαΐ ραἴογ 41) 50} 5 δη [ἀπὶ ΟΠ ΤΘΟΙΟΠΘΙη Υἱϊ8:, Ζυ ἃ 6 ΠῚ τη], ἴῃ ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΙΟΠΟΠῚ 
ἹπΟ ΓΟ ΓΙ ΟἿ θῈ15 ὙΊΥΘἢ5 ΠΧ γίΟ56., οἱ ΤΟΡΎΘΘ5115 δϑὶ οἵ [86 101}. ΜΘΠΠοηΐΟ γἱβίοη δ {ΠΠΠπ|5 φιιαπὶ Π4η 16} νἱ 1}, 

ΤΟΟΘρίι5, δἵ 6Χ που τι} 5 αἰ οἴ τιν νῖντιβ οἰροιιβ. Ὑὶ- Ρ6 4υδπὶ ζατυγαση, [τι] οἴ πὶ Δ ΠΓ6. ἩΠΙ Ιου 0516 
ἀ65 φιδηΐα πηϑ Ἰ σαπηΐπα ᾿πν 6 Π15, δὶ τ γῸ} 15, 5ἱ βᾶ- ὁοι]ο5 ροηΐϊ. ΑἸΣ οπῖπη : ᾽ ΣἸάεϑαπι δἰ δοοδ σεάος 
ὨΔΓῸ ΔΏΪ ΙΔ ΠῚ ἔπτη οἰ ρία5. Αἀάυς δὰ οορίαἰίοποη ροσίία ὁγαΐ, δὲ ὑφίτις ἀΐοχιιπι σθάοϑαξ : εἰ ἱπάμ- 
ΠΟΥ 55Ι ΠῚ πὶ αἴθοπι (Ποάτι6 Θηΐπι 50] δε ὶ5 4 'π πιθπέιπι ἐπ. σαπαϊάμπι σἴοιε τις, δὲ σαριὶ 
Ῥεγροίιαπι ὙἹγ45) : 5ο αὐάιις ἀηΐς οοι!ο5 ἰτὸο5 οαρί(ἰς 6715 δίοιιε ἰαπα πιιπάα. Ποία δι σοι 

δπηριι5 ΜΠυ4 φυο [πε ἴῃ ππογίο ΘΟΠΕΕΡΙ ΠΡ ΊΠΊῸΓ: 400 α ἰϑπὶς αγάδεπς : Ππνῖτις ἱπιρὸπς ἀπ ἔρϑισα οιιγτ - 
ΠΟΥ 551 1η115 ΘΙ] Ἐ}5. ἀΓΟ 551 πη 15 ΠΡΊΙΣΙ 5 οορίταν - δαί. Πα πεϊἐδιπι πιϊηϊσιγαῦ πὶ οἰ, εἰ ἀδπα 
Βογάπι {Π|8πὶ τοοογάαγο {πᾶπὶ ΤΠ εἰ βοη! θη ρογιγ- πεΐίϊα ἀἰδπιῖιπιὶ ταὶ ἱπιπὶ αἀδίαναπι εἰ. Χμαϊείππι 

δεῖ, εἴ δησο]ῖ οάνσογα ΠΙΠΠΔ ΠῚ Ὧ6 ΘΟΥΡΟΙ ἴοοιἱ-͵ σοἰϊοσαίιπι 65ΐ, οἱ {ἰντὶ ἀρογιὶ σιιπί. δῖνε θοπὰ 

πᾶπί. Οτια οδὲ ἴπ {Π|4 ποτὰ ρογίυγθαιο ὃ {01 τὰπὸ 5ῖνα πιαΐα, 5ῖψα σου τα 51ν 6 πιδηϊεσία, κἶνα ἀϊοία, 

ΘαΓΠΪ5 ἀοσ! ἀογία, υ]νὶ Πάπηπια ΠΡ 4 π|5 ὃ ΤΡΪ οορτ͵ δῖνο οοσί αϊα, 5ίπη}} οἰπηΐα ἴῃ ΡῈ] οι πὶ Δοίογεπάα, 
Ρογίβ οἱ νοϊυρίαιἰ5 ΠΠϑσοργα ἢ Ῥγοοὰ! Πῶς υπίνοτθα εἴ δ ὈΠΙΥ Ρβογιπὶ δά τι πὶ 5ίπσι!α ρογυ θηΐιγα 
ἀἰξοοάυπί ; πυβάιιαπι ΠΟΓΙΙΠῚ ΤπΘΙΠΟΓὰ Τοπιαποῖ ἢ δ0Π1, 51Π|}} οἵ ΔΠα6 15. οἱ που θι5 ουποία τοΥο- 
5014 ΠῸ5 Ῥεδοδίογαπι 5ἰἱπηι] αἱ σοπϑοϊοηιία, οἱ μίης ἰ[ἀπᾶα ϑιιηῖ, ἵπ Ομ γίδιο ψόβιι Πομηΐῃο ποβίγο. 

 Δετε. 5, 7 3 ΠΏ αη. 7. 9. εἰ 10. 

3. 7έγεπι, 8. 32. 

ΠΟΜΙΠΙΔ ὙΠΙ|. 

1η Ῥεαίπιιηι 11Χ. 

1. Οοπβίἀογδηιΐ πὶ οἱ ργουΐάθπεὶ ἰηίοπίος αὰ οἱ πυΐνίαϊ ρασνυθαμη, 56 αἱ Ποηΐοπι οοπιροβοαὶ οἱ 
δυδιοπάπι Δηΐπιο5 γοσίγοβ, οἱ ΠΙΘΑΓΙ ΠῚ ΥἸΓΙ πὶ ἴπ΄-- Π) ΦΟΠ θοαὶ γασίθπίεπι. [ἰὰ Ἰρίτην δἰΐαπι ἴῃ πο} 15, Πἰσεὶ 
Πρ αῖοπ], οὐσαγτὶς συ απη 5: μῊ]Π} 40 Ριιοτὶ ἰαπὶ [ιρὶ πὰς σι ϊπο οἱ γαγία 1ηΠγτηϊταϊο οπηπὶς ἀϊ- 
υϊάοπι γα] ἀ]ογῖ5, ποηάτιπι ἰαπιοη ἃ Ἰαοῖο ἀθρισῖ, οοπᾶϊ Ὑἱγίιβ ἀσγιιογἴ, ἰαπη θη Ξρθοί μι θι5. γ Ὀ ἷ5 οἱ 
ΠΗ Δ ΠῚ Π] ΠῚ τη ΓΙ5 4ιια [ογτ6 Ἰοπσα στα ϊπο τὸς. σοὶαϊ θ]ογαητθι15 ΡΓΟΐογ 6 ΘΟ πηλν γοΥθαπὶ : ΠΟΙΣ 
{ΙΧ ΟΡ ρογαγροηιῖ5. ΕἸ αιιαμην 5 5οῖαϊ πιαΐον ἴῃ ἢΡὸ-. «υοά ἀϊσπο γῸ5 ραϑοαί οἱ πυῖγίαι, 5οά ἰδπίυπι ἀε5ὶ- 
ΤΊθιΙ5. 5.15 ΤΌΠίοπι [Δ 115. Αγ ἶ550, ρι]5αῖα ἰαπιοη ἃ (οΥΆΠΕΪΡι5 δα ἰδίδοϊαϊ : ιιοπίαπι 4υϊάοπι ἰδηία ὁδὶ 
ῬΌΟΓΟ 5 ρῖ5. οἱ ἀἰδίγαοία, ργαθοὶ πιαιῃ Π] πὶ, ποὴ πιαρηϊταο ΔΙ] οοιἸοΠἷς γοϑίγαν, τ οἰἴαπι σα] αἰαι!οηὶς 
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051 ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒΌΝ ΒΆΒΙΠΗΙ ΔΙΆΟΝΙ. 5. 

νοθὶς απὸ τὸχ 5014 βιποῖαϊ. να ἰσίταν Ἐφοϊοσία Δ μαι ἐμῖπ ὙἹοίογια: 50] οἰ ἔα5 σου ἐπ τ, ΠΟῚ βό πα 

Τροὶ, οἱ ἀἴβοβ βγθψαθηῖίιβ, ἴπηο ἱπἀοϑἰπθηΐοι μοο ἀ1- 
σοτο {αο ΠΕρ6Ὶ ἴῃ ῬΞΑΙΠηΐ ΓΒ ΟΠΒΙΟΠ6 ΘΘΟΙΠΙΠΊΠ : 

15. α πορὶς αἰιαϊτπι 46 ἐγ βιιαξίοτιο. οὲ σαπα 

σαΐπς ἰκοπεϊτιῖς. Τὰ 4αο, αὐ νἹάθο, πθο Θσοα510 411-- 
ἄσπι ποθὶς ἰη ἢ παῖδες ορ᾿ Πα] δίιι. δ᾽ Φα  ἀοιῃ βοσιιη- 

ἄτιπι ἰΠ16 Πρ 6 πτῖαπι Ῥ 54] π|1, {Ἴθι} 4110 ΠΟ ΤΠ ΠΓΠη1- 

ἰατὶς οσραϑῖο δϑῖ, 564 ἀἸ ν᾽ ππτη πὶ πη ᾿ΠΥ ας ἀπχ]- 

᾿πππι. Τπά 8 ορροχέιπα αἸσοπῖ 11 αι ργΟρίοι ρθοοαία 
ΡΒ] Θ οι] ἔπιογᾶῃῖ, δὲ ῬΓΟΡ ἐδ ΠΗ] ΘΓ ΟΡ ἴα πη ΓΘΡΑΡΔΙΙ 

βιιηῖ : ὅ. 1.65, αΡ) θοϊςιὶ τος οἱ ἀδείτιατδιϊ τος 
ἐγαΐιις 65 δἰ τηπϊβογίις ὃς πορὶς. Ἐ᾿ φαιοῃίαπι 46] 

ΟΥΑΙ Ποπι οἵ ΘΟῃσΘ 6 ΠΕ πὶ ΡΞ ἢ πὶ 5ογπηο «Φουο εἴι:5 

οδὲ, 51 στ άθίι, ῬΓΟῸΣ ῬΟΒΘΊΠΊ115, ΟΣ ΡΟΒΙΓἸΟἢ15 ἰρ 5115 

ἀ5ΒΠΠΏΔΙΠ115 ΟΥΣ ΟΊ ΠΘΠῚ. 
ὃς, ἩΙβίογία Ῥβαὶπηὶ ἢτι}π|5 σοι πάιιπι ἰε τα] τ] - 

ΠΘΝ 58 πὶ πη πίἤοσίο οἵ ουἹἀθηΐοι ροϑιία ἱπ δουῖρίε- 

αἰ βάποῖῖβ ΟῚ ἱπυθηϊίι : 5 πη} !6 ἰάθη Αἰ 4αϊα 

γορογὶτὶ ροϊοβὶ ἃ} ᾿ἰ5 {αὶ δἰτοηΐ 5. Ἰδϑιιηΐ ἴῃ 56- 

οαπο Πἰρτὸ Β Θσποσγιιπι, 1 βογὶρίαπι οδὲ : " Εἰ 

ΡεΓοιεδοῖε Πανὶ “4ἀταταιν Κἰϊιεηι, οαῦ τόσεπι 

διεδδιιπίθηι ἐπ ογΓΘ πιάπιιπι διίατὶ δΉΡΕ ἤπι- 

πιο Ἐπρἢγαίοπι : δὲ οὐσομρανῖς Πανία ταῖς 
ΟἰσΤιις δα σαςίγὶς 6}ιι5, δεἕ δϑρίθπι πεϊζίία δημῖίες, 

εἰ υἱρινιὶ ταὶ ϊῖα οἰτογιιπι - οὲ ἀϊδϑοῖνι! 1)ανιά 
ΟΠιτιδ5 ΟΗΓΤΙΣ 615, δἰ σηρθγ [μογιιτιΐ δα ἐς οοπ- 

ἔπιπὶ ΟἰΓΓ 5. Ῥοβὶ ραϊιοὰ αἱξ : 5 Εὲ τϑσπανῖξ 1)α-- 

νἰα ἵτι Ις«ταρὶ : εἴ δγαὶ Π)ανα [αοίοτις γε οίλιπι 
δὲ Ἱιιειίαπι, δὲ 7οαν Πἰϊις5 δατνὶα ὁγαΐ ργῖπ- 

οϑρ5 πεϊϊἰεα». Ἐπ ἰτοῦιιπι ροϑὲ ράιιοᾶ αἷϊ : ὃ ΕῈ πιϊ-- 

δογιπὶ Πἰϊϊ «1πιπιοπ δὲ οοπάπαογιτ δγτίαπι 

οον, εἰ ϑγτίαπι ὅονα, υἱδὶπεὶϊ πὶ ἰα οἱγοτγιαπ. 

Εἰ υἱάϊε Χοαῦ ψιῖα βασίιπι δδὲ δείλην οοπίτα 

“αποίοπι φιιαπι, εἰθβίς ἐα οπιπῖιις ἐς Ισγαοὶ 

εἰδοίος, εἰ μοκιιῖε σοπίτα δγτίαπι. Ετ υἱάονιτ 

ξεγνὶ ΑΙ ἀγαξαγ ηιοπίαπι αϑιϊθγιιτιὲ οοτείτια ἴρ5ος5 

Ἰογαοϊζία, ἱγαιάοτγιιξ 956 Ἰςγαθί εἰς, δὲ σογνὶε-- 

τιιτιὶ οἷς. Ἠαϊς Πἰδίου 5 5011 ἱΠΥ ΘΏΙΤΠΙ5 ἀρίαΓ] ρΌ5Ξ6 

σΟηγΘηϊθηΐον ΔΕ ΤᾺ] ΟΠ οι Ῥ ΚΑ] ΠῚ] [1}}}5 : 564 ἴὰ-- 

τη γ᾽ ἀδασηιβ ψιοα {Ππ| 34 Το πιρὰ5 ογαΐ, 50} Ποῖ 400 
τἰτ11 αἀϑογιριϊο βογοθαῖαν. Ὁ απο διιΐοπη το  θιι5 
ἀ{π}] Δἀ5ου θα Βα], Πἰδὶ οὰπ οἰαγίονα {πᾶ οἱ τπᾶ-- 
ΘΌΙΠοΘητΙογὰ ΘΟΓῚΠῚ σοβία 51 ΡΠ ΔΠΓΕΓ, 51Π6 ἀπ 10 τις: 
ἴῃ ὙἹΟΙΟΓ 5. αἴφαθ ἴῃ τοθι5. ΠΟ] Π1οῚ5. Ρογαϑιηῖαν ὃ 
ὙΙάοίαν οὐσὸ φυςβίϊοπα ἀἰσηιπι, αιιοί σϑ]αῖ ἃ πιῖ- 

56115 Τα] 5 4πι εἴ ἸΔ πη θη δ ἸΠ [115 ἱποῖ οἷς : οροτ- 

τοθαΐϊ παπηχια ᾿ζριπιπὶ 6558. δἰ ΘΧβα ΓΔ Π 6 ΠῚ ϑιιοοοϑϑὶ- 

}}}5 51:15, δὲ πὸὴ [Ὁ ΡΘΠΕ15. αὶ γοοῖθιι5, 564 ογαηίῖ5. 

ΣΤ ἐσ. (8. 15...ἃ 

2.2, Ἄδῤσ. 8, ,.δ. 16. 

[τὸ 

") 

Ε 

τη! ΠΤ Ὶ θι15 ΨΊΓΙ5 [ἘΠ 1ὰ δὶ δὲ Προ αι οΡε5 οἱ ἀστί- 
6015. οἵ υῚΠΠΟΙΡιι5.,. εἴ ΘΠ π θιι5 οτηπῖπο 4 θι5 αἰ-- 
50 Ι1550. ΠΟΘ. πηδῖι Ῥᾶοῖ5 σϑιιάϊα βθοιιγὰ βυσοθά ηξ, 

Οὐιοιποάο εἐγσὸ ἀἴοῖ:, εις, αὐ) εοϊσιϊ πος, οὐπὶ 
ἈΠΙΖΙ6 σου ἔππὶ 51: φαοα γἱποθῦα ποῃ ΡΟ 5βθηΐ, πἰδὶ 

605 οἱ βιιϑοθρίββει Ποπηπὺυβ οἵ [αν βδοῖ ἢ Θυοπιο 0 

δυιίθιη ἀδβίγιιχτξ, 4105 1π [ἀπέπτη ρτοάτιχὶς ἀιιστηθη- 
ἔμπη, Φα 115. δά] 61} ἀγιη8, ΘΌΓΓΙΙ5, 6105, ΒΕ]]αἴο-- 
ΓΕΒ. ῬΓΟΥΙΠΟΪα5. Ζιοαι6. αἸ ΕΟ ΠῚ δογιπὶ ΞΌΒα ΑΙ, 
Αγαρίαπι αἰγιίοπι, ΡῬΗαηΐσθη, Ν,εβοροίαπιαπ), ο- 

(ΘΓ σιι6 ΘΟ ΠΗ͂ Π65 ; ΤΌσοπι Ροϊοπίθπη Δ γάζαν Ρ ΟΡ ΠΗ 
ἀεάϊι, αἴψιια οπηποπὶ Θσογοϊτιιπὶ ἔμπα] ὃ Υ Ἰἀθαιπιιβ 

ΕὐσῸ πα ἴογίθ ᾿πσναΐα ἃ 6556 υἱάθαπίμγ, μοϑὶ Ὡς 
οἰπη ᾳ ἄἸσοια δὰ Πδαπι, 7)δι5, αὐ θοϊσιὶ πος εἰ ἀ6- 

δίγιεχίςεϊ τιος : ἱγαῖιι5 65 δὲ τηϊβογέιι5 65 ποῦῖς. 

ΑὙΡΙΙΓΟυ ογσο 4ιιοά ἰδιμρο5 αυϊάοπη που θοιάο-- 
τα {Π|] γα) ῃοο Ἔγαΐ 480 γἹοίουτα {τα]τ5 ἀεθε- 
γαῖ αἴποι : υἱγίιιβ δυο πὶ ΘΟΓΙΠ {|18. 5ΟΓΙΒΌΗ τὰν 
τοίοτγι ἀθθοὶ δά ἤπειῃ : ἢ πὶ5 δυΐοπι ἀϊο ταν 4ιοα ἴῃ 
Πηδ 5:5}, 14 δϑξ, [Π ΘΟΠΒιΙΠΠ ΠΠ Δ ΓΙ0Π6 6}115 ἀρίαξι. 

Ῥεγορίοι: φιοά εἰ ριῸ [νῖ5 4 πη πηι θιιΠ τι 5ΟΡΙθὶ 
αἸοϊταν Ῥϑαϊπηι5, φιιοα δϑῖ, ἀξ ὁπημΐα 5 πη} ἀἴραπι, ἐς 
ἘΠΙΎΘΓΞΟ ΘΌΠΟΓΘ Πιιπηᾶπὸ ἱπ|6}}Ππθη Ἢ πιπὶ : [ἢ ΟΠΊΠΟ5 
εἰδηΐπι ἀερεὲ Ῥβὶτηὶ ᾿πι 6} }ΠΠσθητα ρθουν θη το. ΗῚ δ θἸπὶ 
411 πυιτα πέμν, στ] αὶ ἱπππηι τα ταν, βηΐ, 40] 
ΠΘΗ 16 ΘΟΓΡΟΓΑ 5 ΘΟΠΥ ΘΓ ΞΔ ΓΙΟΏ]5 ΘΠ] (ΟΠ 4116ΠῈ ΡΓΙΔ5 
ΟΥ̓ ἴποπὶ ἰθποηΐ, ΠΟ 1:6 ΘΟ5 ΘΠ {1105 ΔΠἴ6 ΔΏΙΠΊΟ5 σ6- 
ταηῖ. ὙἹάδιαγ ἐγεο ρθὺ Ργορδιίατη ῬϑαΪπηιξ οβίθη - 
ἄογα οἱ ἀθβουῖθεγε δ05, 4υὶ ραγθηξι πὴ ΘΟ ΠΥ ΘΥΓΒΔΓΟΠΘ 
ἀεϑογῖα, σγδὶ σθητιπι 5 ρα ϑ ΕἸ ΙΟΠ θι15. ἀογο οι 15, δα 
᾿πβιιτοῖα 56. ουαησο σα σΟπία] ΘΓ πΐ, δὲ 5 πὶ ἱπηπηιι- 

ἴαιὶ τ 14 δῖ, πὸ5 481 πιυ]τογιπη ἀδογιπι οὐ] τ δὰ 
πηῖτ5 Ποῖ ὑγο πα πη 15 ψ που ]ΌΠ6π, οἱ ἸἀΟ]Ο πὶ 

ΟΥΓΟΓΟ5. δ οὐδαίογὶ5 ἐγαηβε μι! πητι5. γϑγιἰΐθια : 48] 

Πθιἀἴπιιπι ἀδάθοογα εἰ ᾿υχανα ἐογταρίεϊαπι δα 50- 
Ῥυϊειατῖβ δὲ ριά τοι εἴα ογπαπιθηῖα ΘΟΠΥΘΓΕΠΠι15, 4 

ΡΙῸ ΘΡὈυιεῖαϊο βο γι οἰαί θη, εἰ ΡΓῸ οἰ Τυβιοπ [6[ απέτιπι, 
Ἰιοποβίαϊθπι ργὸ ΟὈποοη ταῖο πηι ν᾿] 5, ΡΓῸ ἰπγρὶ- 

Ῥὰι5 φαπιϊοἷβ βρὶ γιϊα 5. ἀρ  πιι5. Ρ5ΆΪπιο5, ρτὸ ἀθάε- 

ΘοΓοβὶβ ΘΟ ΡΠ θιι5 ἴῃ Πεὶ ογαῖϊοπα ργοβίθγηϊ αι) υο- 

πιοάο Ἔσο ΠΟὴ 4 ποθ ]5 διε] αἰτιν ἰδία οομηπιιῖα- 
τἰο 9 ΟἸοπιοάο πο ΠΟΡ5 ἰδία ΘΡιυἸτ|5 βᾶποῖϊ ριερα- 
ταπίὰν δἰοφαῖα ὃ Οτιοιποο. ΠΟῚ 56 ΓΠΊῸ ἰδ ἀἸ γΊΠι15 6 

οὩ]ο ἰαρϑιι5, [6 Ἐφ! βία ’ΙοοῸ πηι που δ ἄα{ι|5 δϑῖ, 
οἵ Ρδν βίπσι!α οὐπὶ γαϊθριταν οἱ σθοϊϊαξαγ, νοὶ: ρὰ- 

δίιι5 4υϊάδπι ὈΡΘΟῚ Πλ115 δὲ ΘΟΡ 5. 5511Ώ115 ΔΠ ΠΑΓΊΣ 

Οἰθι5 ἃ βάποῖο ϑριγιῖα τη! πἰβίγαϊαν 3. ΘῈ ΡΟΥ ΒΟΥ ΠῈΣ 

Ὁ, Βδρ ΧΟΣΒ..9. 19. 
. 7 εἰ Ἰπισνυαῖι, 



ΠΟΜΙΓΙΔΟΙΝ ΡῬδΑΟΜ Χ. ΤΠ] 

οὐβο Ῥβαϊππιιβ ἵπ αἰ} δι βου ρείομο, ἰ 51, πο ἰουίο ἃ ΟὈ]αϊυ5 οδὲ νυἱοιίπηα ργῸ τοἵϊι15 ταιπάὶ δα αῖο, δι οἱ 

Ἰονὶ5 αυκοάαπι οἱ ρου ποίου ϊα οἦ1ι5. Θά ΠΠΠ οπὰ γα- 

τοῦτ 5 ΠΟΥ͂Θ ΤΠ] ΊιΔ 1 ἴῃ ἃ] Ἰ4τια ΘΟΥΓᾺ 1} πιαῖο- 

τα ᾿πβουὶρία, οἴτυπη Ἰναΐλογο ΡΟ] ΠἸοη 5. ὁχίτιη νἱάο- 

τοῖαγ, οἵ αὰ πιοάϊοιιπι ἰπδοῦία πποιπουίω, τὰ ἀοἰπ ο 

τ γιιπὶ οἱ οοσ Ἰἰαἰοητηπι ΘΟΠ ϑίοπο ῬΙΌΛΠι5. ΟΧΟ- 
Ἰοβοονοῖ, Ποὺ ὁδὶ οὐρὸ ψυοί ἱπά θαι, αὐ Πνθο δου ρῖα- 
τὰ απ άπ {{π|}} Δ] Ἰου 115. ἸΠΒΟΡ ρ ΠΟ δι] α α ΡῸ- 
[ἀπά τι ἐπ ἀμίπμα ἀοβου θαλαν, οἱ {χὰ 5οπηρον ἃ 406 
ἐπα πη Ὁ} 15. ππαηραῖ, δ τἴογηα ἀΠΙΙη 65 ΘΟΙΠΙΠΟΙΠΟΓᾺ -- 
αἰοπὶς πποηϊ πηθηΐα δε] Π ἴθ. 81 ὙΟΓῸ ᾿Π5ΟΪΟδΟΟΓῸ 
γον Ψυάωιιδ, οἱ αἰΐοπα ποῖ ἀϊοαι 6556 4185 5ΟΡ ρΙα 
δι1η1, ΟΧ ΘΟΠΒΟΖΙΘὨ 115 ΘΟ ΠΥ ἸΠοοιαι, ἴῃ 4Ὰ θιι5 αἰ- 
ψοιδαΣ ΘΟΠσΤΟΡΑ 0Π65, οἵ Θὰ 4086 ἸΟη6 6 511} 1 ΟἰΠὶ 
1εῖ5. ιν ΡΓΌΡΘ : αἷϊ οηΐπι, 776ιῖς ὁεὲ Οαἰακαίὶ, οἱ 

τηθιις ὁ5ῖ λδίαπασεες. ἤοο Ἰάσπι οἱ ἄς ὰρ!ινοπὶ οἱ 
ἄο {ιᾶ, αυΐθιια αἀ πρὶ οἱ δοοῖαι ΝΙ08}} οἱ 1ἀιι- 
τηϑρατη, οἱ δ΄ πη} ΟΠΙΠῸ5. ΔΙ ]ΟΡ ΠΥ ]05. 5110] δι] 105 
6556 ἀοπιηῖίαι. 

ὅ. Τοϑιι5 οὐσο, παῖ, αὐ θοϊειϊ τιο5. (λιιο5 ἢ 
Οὐυἱ Ιοπρο πο5 ἔδοϊπηιι5 ἃ} ὁ0, Τπιορυ θητιι ΟΓΡῸ ρ6ο- 

οαἰουῦιπι δὲ πηϑ 15 ἰῃίοι ΠῸ5. οἱ Τλοῖιπὶ ἱπτονοο θη 11- 
Ῥιῖ5 ἰῃ αι ΓΑ Πι15. ΔΙ] σοἶ556. Ὧ05. ἀἸοίτιν 1)6ιι5.. ΑἸΐ 
ΟὨΪπὶ οἱ 4}1π|5 ΡΙΌΡ]οῖα, 4ιὰ Ἰπίοι" Π05 οἱ [οι πὶ ρθο- 
οαϊα βοράγαηι, 7265 για ϊδιϊ πο5, Ἰη αι}, δῖπο ἀμ}}10 
48 Θγαπιι5. σΟΠΒίγοἵ 1 οἱ Ῥοβδίμηθ Ὡ ΠΠοαι1 : Ππιῖο 
οηΐτη 1] δα Ποὺ ἴῃ ΑἸ τυῖπα ἀοππιιπι 5.18 Π|, οἱ διρον- 
Μυῖα οοἰϑιιμν ΘᾺ 1.6 Θχῖο τ, ἀοϑίγιιοῖ!ο. γι  π πὶ 

θομ 6] πος δἰσηιιη ἀϊοῖτ ἴῃ ΠΡΟ 1015. ἀανὶ ; αἱΐ 

ΘΠ μ : ἢ 16 μο5ὶ ἴρϑιιπ θὲ μογομεϊ{6. ποίίιο ραγ-- 

δογὸ, ποι πυϊδογαπαὶπὶ οθπὶ γεν οπί τι, τιθητι6 

Ραγνιιϊὶς ; 56 οἱ υἱγρῖπθ5 εἴ τη εἰΐογ 5 οοοἰά ες, εἰ 

ἰεἴοία μοπίξιις : αἰεὶ οπιτιθ5 αἰε6πὶ 5Ή ΡΟ τι05 651 οἷς 

δπιιπι τι [του ϑιι5 ΘΟΤΊ(ηι τι γι «οοοααιὶς . οιι5, ἴῃ- 

4αῖε Ἰοφιιείιις 65. ἵπι δαποῖο 5ιι0, θὲ ὀααἰἑαῦον οἱ 

ρΡαγιϊνον δἱοοίπιαπι. δἰ οοίπια ἄρον ὁδὶ μοο ΠοΙηΪΠ6 

ἀΡΡΟΙ]ατυιδ, 4ιιοπὶ ρυϑρο ρα οἱ οἰδοίιπι Φοβορὶν ΠΠῚῸ 

510 ρᾶῖον ἀοάοναι ᾿ 21100}0. ΠΟ ἀροι ΤΥΡι1π) ΤΠ 

υἱάσι Πα]λυΐδδο ρυΐου 5 τοδιαπιοηι!, αιιοά νἱάοθα-- 

τὰν ΠΠΠ15 5 5080} ρορι!ο ρυϊναία Ἰαγρ τοπ οοηοο5- 

διπη. Ναιπο οΥρο αἰϊ, φυοά Πιᾶπο ρυϑορυάμη οἱ γος 

Ταῦ ρεϊγαίαπι φυαπνάαπι “ιν οἀἸταοπι ῬΌΡΑΙΙ ἴῃ ἀἰ- 

Ὑἰβίοπομι νοοαῦο, οἱ ΘΟ ΠῚ ΠΉΠΠΘΙΠῚ ΟἸΠΠῚ ο:ο 15 ΟἸη ἢ τ 

Ῥιι5 Τχοΐαπι. ὐπὶ δυο αἰνίδιπι [αοίμ πη ἔμ υὶ 1το- 

δἰατηθηΐαπι 'π οι Π05, οἵ οποία 6115 ἀΠΠ||45 πηΐν ον - 

515 ΘΟ ΣροΡῚς 6556 ΘΟΠΙΠΊΜ 15, 1260 ΡΙῸ ΠΟΡῚ5 πη ηΐιι5 

τη  Ππι5. ἁἸΓα ἃ ρτον θηῖο, τὰπὸ οἰϊαπη οοην 115 ἰὰ- 

Ῥουπαοι!οσγιτη «οπιοιϊοῖαιν, πο οδῖ, ἘΠΙΥΘΓΒΙ15. ΟἹ], 15 

τουγάγιιπι, {αἰ γΑ}}15 τὰ θυ μαι] γιιπι ΡιῸ Βα άοιι- 

Τὴ σουροσαπι αἰ οἴτι5. οδῖ. ΠΟ γοῖυϊ αιαάδτῃ 5ογια 

αἰνίϑιι αἴιιθ ἀϊπποηβιι5 ΡΟ δἰ π σα !α Ἰοοὰ Θρο]οβία - 
σαπὶ Π)6ῖ, Ῥᾶν ΌΟ 15. οἱ ἱποο] {1|γ115. ἀἰ5ιΠπριοίτιν, 

Ταῖς οἰϊαπι δὰ 4ια ἀἰνῖϑα δυΐηϊ σοηστορΆθΙ 1Π|Ὸ ὁ 
Οἰεὶ ραοϊποαιὶ μέν Ξαπριίπ πὶ διεῖιπι, δῖ νθ ἥπι ἐπ 

(ΟΓΤα διιτῖ, σἷρο “πι ἐπὶ οἰοἰϊς5, ᾿ οἰ ψεὶ πιθαϊιι 

οΥἿἐ; ἀπο οἱ ΡΙῸ 5ιιπηπι0 ΠΘ ΠΟΙ ΟΙΟ 51:50 ρ᾽οπ διιηὶ τα ματι οίοπι σορὶς δοίνοτια, [αοῖξ τιγα ειθ ἀιπιμπι. 
ΤηΠυτηϊ αι 65 αι ἃ Τ)60 σΟΥΡΟΣΊθιι5 1Π ΠΡ ΝΠ 1}, ΠΡῸΣ 
4:5 οἴαι᾽ο ἀο:1οἰ τυ ἃ ΠΙ ΠΠΟΓ ΠῚ, γὙ6} ἀἰοϑί γα ταν οᾶν- 

τἶδ οἱ δαπρυ ηδ ἀγτοσαηιῖα, [γατι5. ὁδὲ τὰ πο {1616 
ΟἿΙΠῚ Θ5ΒΟΙη 115 {ΠῚ ἰγαν, [ἀ ο51, δῖοι! οἱ οατουῖ, ΒΡΟΠῚ 
ποη Πα οηΐο5, οἱ 5σπθ Π60 ἴπ πος ππιηά0. [δι πρΐδοι- 
ἀπι5 δδὲ πο ἷ5, δίπο ἀυ}ῖο οαπὶ {ΠΠ|6 ΟΠ ττῖπὶ 5ιπιπὶ (ο- 
αἴι δα γοργοριἰαπάτπι ρτῸ Ῥοοοα 5. ΠΟΒ[ 15, τι ἴῃ 

5δῃρα πο. οἾτι5. ΠΑ θΟΥ ὉΠ 115. ΤΟ Ομ ] ΟΠ Θ πὶ ΠΟϑίγαπι. 
Οὐκ: αἰἴχιο Βοποί οἷα ποὸ ἱπιο Πρ οῦ δ ππη πιὰ πὴ ΠΘῸ 
ΒΟΠΕΪ 6. ΡΟ ΑΙ 550 ΠῚ115, δὶ ῬΟΙασδοῖ ΠῸ5. οἷο σοηι- 

Ῥιμιοιϊοτιῖς, Ὑ ἴπτιπι ἀἴοῖτ νου θιπὶ αι ροϊοσὲ οον 
᾿πδὶ ρίθη5. οἱ (ἰἰβδο εἴτι πὶ ἀιιδί εὐ [6 511} Σ᾽ ΘΠ} 15 
δα Ἰη10}} Πρ οη πη διιδοίίαγο, Ζ)θεϊοιϊ, ᾿παπε, εἰς 
πιοτϑιι5 16 οἰβτι οαιοηθπι τὶ Πιρίαπι ἃ [αοῖς 

ἀγοι5. " ΜΟΥ505 4 άοι [5.80  ΠΠ|605. ροδίο5. 5Δη - 
συΐπο ἀσηὶ οὐὐδὶρ παγοναῖ : [1 γοῸ ἀρ Ἰ5:1 ΠΟ 5 51- Ε 
5 Πιιπὶ ᾿ρϑιπὶ 5 ΠΕ ΠΟΙ γὙΟΥῚ ἀσσηὶ ἱππτ ποι} 1], «1 

τ Ἐχοᾶ. 12. 7. 

3 Ἔχοοῖι. 9. ὅ. ὑ. 

3 ἄσοη. 48. 35, 

ΝΎ ΤῊ 

" 

4. ειις εεἱ Θαϊακα, οἱ πιϑιι5 ὁδὶ ἤϊαπα5565. 

Νοροϑ οδί (αἰ δδα ἰϑῖο ΝΙ μα 5508 : οβδίθπα!ς ορρῸ ρὰ- 
τὐἸαγο μανιιπὶ ΘΟΠΒο απ πὶ ἃ Π)60 Φοβοοηἴ556 : οΧ 

4ῖθιι5. ΟΠνἰδίι5 βοοιπάτιπι οάγποια. ΕῈ Ἐρλγθηι 
ϑιιδοορίϊο οαρί εἰς πιοὶ, Τιιάα τϑὰ ππθῖι5. 11|]ὰ5 αι 

ἴῃ ἰογγα αἰν δίοπο Γπουαπΐ ράγῖο5, Τανβπὶ δε] δοιποί-- 

᾿ρδᾶ5 σοηΠθοι οἱ βοοίαι, ἤοαν ἰοῦες ϑροὶ πιθω. 

ΑἸΠπι5. ἱπιουρυο5. 11, ἰο δος Ἰανδουὶ Πα γο5 5 5ῃ 1 Ποα- 

ἀν, γ6} νὰβ 5θοιγ 4115. ; 4 ΟὨΪᾶ πὶ αι] ἀ6Πὶ ογαὶ 56 Π5 
Ποῖα α Τὴ, Ἰπιου ροσί τα. οοπηπι παι ἴοπο πο ἴηρτος- 

ἀογοίιν Ἐἰοοϊοδίαπι οἱ, δῖοι! ἀἸοῖς : ὁ ΜΔ τα οἱ 
Αιππιοηϊία:. πὸὰς ἱπρτο Ἰοπίιι" οἰ οσίαπι [)ομπιϊπὶ 

τιδήιι6 δα τορ εἴα πὶ οἱ 4ιιαν Ια πὶ ῬΓΟΘΠΙΟΠῚ, οἱ πἰδιιο 

ἴῃ ϑφου!ατη 5.1}. Υ οὐυσ. Φιοηϊάπι ῬΘοοαῖου θι5 

ΤΟΙ Ἶ 5510. ροι Παρ ϊδπναπι 4αιον, οἱ οχῖπάο ΡΓωιονὶ- 

τουιῖπὶ βσιοσιιτι 5θου 145 Πα ΒΟἰ {{', Οδ ΟΠ 6 η5 οἰἴατὰ 

᾿ρϑὶδ. δαϊαιοιι οἵ δθοιιν  αΐοπι μον βαριἰσπιιμι ἴυ1- 

4 (1055. 1. 30. 

5" ἘΡδιο5. 3. 1}. 

6 οι. 25. ὅ. 



᾿050 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

Ῥυιοηάαπι, αἱΐ : ἤοαῦ ἰονος Ξρεὶ ἡισωώ, νοὶ ἰαραοτγὶ, ἃ ΠῸῚς ὁΧ ὙΙΡΠ ΠῚ πᾶ ΡΠἸΓΠ41Π6, ΠῸπ οχ ΠΟΡΙΠ αΐο Πο- 

ν 6] σϑοιισί[αἰϊς ; 5641 5ΒρΡ6Πὶ ΘΟ ΠΙρΘΙΘῃ [ΘΙ ΔΘΟΙ ΡΟ ΠΏ} 5 

ΠΟῚ Θη "ἢ 4.5 αἰ! οοΡαπίπι ον αμὶ Ἰπδίαπεϊα ; 56 5ρ6- 

ταπᾶα. ΟἸη65 οὐ ρῸ ΔΠΟΡΒΥ] 5.0} 601} διιπὶ ΟΠνΊδίο, 
ϑιιαγὶ [π6Ὸ 615 ΠΙΡΟΠΙον διὰ 6011 δι θηῖοδ ; οἱ 

Ρτορίογοα ἐπὶ Πἀπιηιθαπι θα θτιϊξ οαἰοθαπιθτείτεσι 

σειν. (ΔΙ σαι θηΐα πὶ οϑὶ 6 [4115 Ὑ ΟῚ ΟΑΡῸ 6}115, 

«τ Τλριμὴ 50} ] οοἴα ρονγίαν!:, οἱ αι γ ] μι} οα θαι 
50γπη0 Π6ἱ, πη ΠΟΒίΓΙ ΠῚ οΔΙΟανἹ οἱ ΤΠ Θ Ο55115 δϑὲ 

τη πάτιπι. Βα ΗΠ] οΔἢ5. ΘΡσῸ ῬΓΟρ Ιοἴα [6 ΠῚρι15 ἰατα- 

ἍἼΠ1Π, 4110 ἴῃ 5065 ἴῃ δάγοπίιπι ΟΠ 1511 ΠΠηΔΠῸ 

Θοπονὶ ἀρυϊᾷογει, αἀα1 : Οἱεῖδ, ἴηι}, ἀθάμοθὶ πιὸ 

ἐπὶ εἰνίἐαΐφηι οἱτοιπιδίατι ἢ Τ τ ραῖο, ἘμΘΟ] οβ᾽α πῃ 

ἀἰεῖε ; οἰν!ταΐοπι 4α]  6η}, ΡΓῸ 60 φιιο πὸ δ υ]1α- 
115. εἱ ἀἰνίη!5 Ἰ σι θι5. νἰν! : οἰγομπισ απ γθΡο, 
«ιιοά βϑοιηάτμ (γ ΔΠῚ 51: ΗΠ] ΠΟΔΉΓΙ πη πη τεσε  [ἰΟτιὶς 
Ὑπ6 115 ἀἸοιταν, υἸἀθίαν τηπιπ!πιοπία {461 (6515 ΠΑ] ; 

566 οἰϊαπι ἅΠΠπ|5 ἸΠ ΘΙ ῬΙῸ5. Δ οἰρίξαΐοπι ΟἰΤ οι Π156-- 

Ρίαηι. Οαἷδ ἐΡρῸ 4401} παῖμὶ σ]ἀογ πηάρημπ ἰδία 

οἱ γϑπουαθ!!6 ΠΠΊΔ ΠΟ ΘΘΠΟΥΪ ΠΉΠι5. Δ ν ΘΠ ΪῸΠ5 ἢ 
Ἠοο οδὲ πἰπαιίγαπι απο οἴϊαπι Πομηΐη18. ἀἸοοθαῖ : 
1 πα ταιεὶ ρτορ νοι δὲ ιδεὶ ομρίογιετξ οἱ ά6γ6 

4 υἱάοιὶς, ὁὲ πο υἱάθγιμιί. 

δ. 1)α ἐγσο, ἴπαυῖτ, ποὐὺὶς ατια ἑζιτη, 6 ἰγίϑιι-- 

[αιίονιε. ΝΟυ τιον ἂπα διιχ πὶ ἃ ΘΟΓΡΟΓῚ5 ΤΌΡΟΓΟ, 
Ποά 116 ἃ [ΕΠ οαΡὩ]5, ΠΟΙ ἃ} 5 {τῶ ἀρ Πο- 
ΤῊΪΠ65 Θ]ουιοβα αἰοιιηταν οἵ ΡΙΌΒρΟΓὰ - ΠΟῚ ἃ αἰνὶ- 
1115 ροβοᾶπι δ π1, ΠΟῚ ΟΧ Ορα θη [οι αἴιιπη, 

ΤΙ ΆΓΠ. 15. 11. 

ὙΠ οΩν, δ. 5: 

3.Ο)ς΄. ΟἿχ, 12. 10. 

Β 

[«- 

ΠΟΓΡῚΠῚ ΟΡΟΠῚ Π:ΟΓΆΠῚ : 5664 416 {]}υ] τόπο, 46 ἃπ- 
διι511α, 46 Αἰ ΠΙΟΙ ΠΟΘ. Δι ] τ πῈ Ῥοδοᾶπη ἃ Ποιηΐμο. 
Πρὸ οηΐπι ἔδοϊοραὶ οἱ Ῥαυ]ι5, "αὶ οἴιπὶ σ᾽ Ου]γοῖ αν 1 
τ] ] 0] Π10ιι5, ἀἸοο γα! : " Ομαπάο οπὶπὶ ἐμ γι Υ,, 

ἔπιτι6 ρμοίθης διπ. [)4 Ἔὐσὸ τιον ὶς ατιαϊϊζμπι Τ)ο- 
ταϊπ6 ἐδ ἐνὶ ιεαιίοπο. (αν αιδ5ο 9 6 Ομῖα ἐγίϑιι- 

ἐαιῖο μαιϊοτιίαπι ορόγαίμτ,, ραιοπία 6 ΓῸ ργο- 

δαίτοποπι, ργοϑαῖϊο ατιίθηι 5 ρΘ1η : 5065 ὍΘΓΟ «πιοτὶ 

ΘΟ [ππιεἰϊ!. Ὑ Ἰά65 410 οαγϑα ἴθ [Δοἱ  ἀϑοθπήογο {Ὁ- 
Βα ]αιῖοῦ Ρογάπιοι! Δα ᾿ρϑ5ᾶ βιτηπηὰ 5ρεὶ [ἀϑιϊρῖα. ἤσαν 
659 Αἰ χυδηῖ πηι τον ΤΟ] τα, φαοηΐαπι 5 Ομθηι εἰ 511 
Τοοπιΐπιις, οαξιϊσαῖ. ῬΑΥΡΟΓ 659 ΠΙαγο, {υΐὰ τηᾶποῖ 
ἴθ 5100 65510 οἱ Πεγο 1145 Πᾶζαν]. (Οη τα ΠΙ6 1185 ρδῖο - 

ΤῚΝ ῬΡΟΡΙοΙ ποπθη ΟΠ ΡΙ511 ἢ Βα 5 65, ΠΟ ἀπ ΤῸ] 

ἰδία ΟΠ 510 ΔΠ ΚΟ οἱ ΘΟ ΠΟ σ]ογίατη ρᾶγαΐ. Ῥογ- 

5 Δ δᾶ τη115 ΠΟΡΪ5, ἔγαῖγοβ, οἵ σου ἰσστπα ἀοἤΠΠΠΠΟΠΟ 
518 ΘΔ ΠΊ115, τιξ 1Π [ΟΠΊΡΟΓΟ ἰθπίδι]ο ἢ 5 ΠΟ Γαβρι οἷα- 

1η115 861 ΠιΠΠΠΔΠΔΠῚ 5061), ΠΘῸ 5ρΟΙΌΠΊ115 ΠΠΠΠΔΠΪ5. ἅ11- 

ΧΙ ς [αγαῦὶ : 564 ἴῃ ᾿ΔΟΡΥΠΗΪΒ5 οἱ 505ρ11115 οἱ 8] - 
οἴἴοπο, 1π Οὐ το Π6 ΡΟΡΥΊΡΊ], ἴῃ Τὶ οἵ πη θηϊᾶ 50}0- 

ΡἢΙοαἰϊοπο ἀπναῃίο5, ἴα ἀοπηιπὴ ΠΟ] 15 Π οἱ ΞΡΘΓΈΠΊΙΙ5 

ΔαΧΊ πὶ 416 {γ] ΒΡ ] ΑἸ] ΟΠ 6, 51 πα πιᾶηὰ γοἱῖ ἰπαηΐὰ οἱ 

Ἐ1}1} ργοίατϊτιινα ΘΟΠ ΘΠ] ΠΑ ΠῚ115 Δ Χ Πα : Πχὶ οἱ σοῃ- 

Πγπιαῖὶ οἱ ΘΟΥΡΟΡΟΡαἰΐ π᾿ 5ρΡ6 ποβίγα, ]ΐ οβδὲ ΟἿΣΙ -- 

δἴ1ι5 {65ι15. ΠΟ ΠῚ Πτ15 ΠΟσίΟΙ", Οὐ] οδὲ β]ογῖα οἱ ροΐο- 

5[ᾶ5 ἴῃ δου α βθ Ϊο απ. ΑἸπθη. 

4 Ἄοπι, ὅ. ὅ.-ῦ, ᾿ 

5Ηδ:}"». 15. 6. 
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ΙΝ ΒΕΥΕΒΙΛΝΟ ΛΆΜΕΝΟ ΙΝΒΟΒΙΒΙΤῸΝ 

ΠΟΛΙᾺ Χ. 

Ἐϊιδάοπι ϑατιοιὶ ϑονογί αν αὐ Πτινίταῖο5 ἵπι 1 αριἰδ τίνι Ν 

{Ἑαϊεϊουῖς Αὐσπιοπας πα πιουῸ5 μαρὶ πασαπὶ ἴῃ ἴρ50 σοη!οχίτι το 5 ̓πο] 505. ἐπάϊοανἼπ5.} 

Ουΐ οὐ βαρίοη5 οὐδὲ ϑ}]οπιοη, ἢπχία ποροῖία Α ΘΠἰ ΠῚ ΠΟΥ  Ποαϊο ΘΟΥΡΟ 6, ΘΠ ἢ πηαίαγ ἴῃ ΠΟΙ 5, 
Ἰν ι5. Ὑἱτα Το ρον τη οσίαν τ, οἵ οἰ} 156 116 ΓΟΙ 

ἃροηάερ ΟρρΟΥΓΙΠιΙπῚ.ς ἰθιηριι5. ΒΘΟΟΓΏΘη5, ΕἸΧΙΣ : 
ι Ὁ ἰδηιριι5 65ῖ., δὲ Πιογα ὁδὶ οπιπὶ τοὶ. 

χὰ δεῖ ματγίοπαϊί (γ6] πιασοοτια), οὲ Πιογα 6ςὶ 

πιοτγϊοπεῖϊ. ἔσο ἰᾶτηθη 58 ρ16Π115 ΓΟΒΡΟΠβι1 ΠῚ (οπηιι- 
ἰδη5, ἀἸσαπι, αἴάιιο ργα σα. γΟ]}15. 54} 115 ρτῶ- 
σοηΐυμη, αυοα Πογὰ οϑὶ του θη], οἱ ᾿ογὰ σὲ πὰ- 
δοοηάϊ. (ὐα» γογὸ Π τ56 6 ΘΟΠΙ Πα ΑΙ] ΟῊ 5 511 τὰς 

τἴο ἢ Οιοπίαπι αι (6 σου ΡΟΥἷ5 σΘΠΟΡα ΠΟ. ΘΟΥ1-- 
[515] ΡΠ ΡΠ ἀρνὶ πὰ οἴπη πη 1 ΘΟ ρον 5", 

ΠΤ ἐ 6 ΠῚ Ῥ. 1115 ὈΓΟΡΟΠαΐ ΠΘΟΘ556 65[, 4181 ΠΟΓ-- 

ἴ6Π| : ΠΟΙ]ΊΝ ΘΠΪΠῚ ΘΧΡΟΥΙΓΙ ΤΟΥ 6 ΠῚ, Ϊδὶ ῬΥΪῸ5 415 
πδῖτι5 ἔπιον, 561 ὁρὸ (6 ΔΠΙ ΠΊΔΓΙΙΠῚ ΓΟΘΘΠΟΓΑΓΟΠΟ 
δοίτιι5, ᾿60 πηουίοπι δηϊοα ἰορὶ ιιαπὶ νἰϊαπη : οἵ- 

: Ἐσεῖς. δ. 1. 3. --- 3 Ποιιῖ, 55, 59. 

τ Το ᾿ἴρτο ὁχ 40 παπο ἐγαπβ] αι οποιι μὰς ἔγαπϑ- 

Ῥουίαν!, υἱᾶς ια χποπιεὶ ἴῃ 5, Φοαποΐβ ΟΠ γβοβίομπϊ 
εὐἀϊείοπο (ἀαππιῖαπα, τ. 6. 0». 972 54. Τμοσοότγιι Β10]1- 

σογαχη ἱπαϊοαιτίοποβ 6 ]6οὶ ; ποίεε αὐιΐοπι βιιπΐ Αἰι- 
οοτῖ, Αὐπιοηΐ, οἰ] 5. γο πιο. Αὐσπιθπο--- μι ἴητιπὶ 
᾿πβουιθιταν : ϑενογζαπιὶ οἷνε ϑενεναπὶ (αἱναϊογιινι 

ἐρίδοορὶ Ἱέπιοσοποὶς Ποπεϊϊαθ πιο ρεϊπεισι θαι 

ἐχ ἀαπίϊχια πεν δίοηδ “[γηιενια ἔπι ἢ, αἰίτειττε 56. ΠΟΥ Θ Τὶ 

«ναπσίαία μεν 7, . “Ἰμοιον. ΚΤ επειὶὶς, 1851. 851 
α υῖ5. γα ἀἸτουιπι πολ ὨΟΥΟΥ ρυοθαΐοι. 50 1- 

" 

ὩΣ Παδοαία ΔΠΙΠῚὰ : 50} ἴρ5θ αἰχὶϊ ΤΟΙ Ϊπι5 : 
ἘΕξο πιοριϊποο, οἰ 650 υἱνίβοο. ΝΟΥ ΕΠ οοιπιις 

ΟΥΡῸ ΘΟΓΡῚῚ5 ΠΟΒΓΡΙΠῚ» τΐ ΟἸΙΠῚ ἴρ50 γίνάπηι5. Θο- 
Οἰἀαπηιι5 ΘΟ Π5111ἃ ΟΩΥΠ5., 4185 ΟΠ μοϊοδί ΟΡ οαἶτο 

Ἰοσὶ οἱ ; δ αἱ ΘοΠ51} 1 Θ᾽ ρ γἴτ5 Του ΕΠ οοπέμν ἴῃ πὸ - 
15, φαῖθιι5 νὰ οἱ ρὰχ οοη γηηαηίιν ἴῃς ΠΟ Ϊ5. 

ϑ ΡΟ ΤΆ πλιν Οἴτῃ ΟΠ Ἰδῖο. ΡυῸ πο 5. πΙογίιο ς τι 

ΤΟΒΌΓΘΆΠΊΙ15. ΟἾΠπὰ {110,. τ ΠΟΙΪ5 ΓΒΕ ΓΘΟΙΟΠῚ5 
ἄτιχ ἔμ. 

Ομίουιπι ᾿ογεο 4}115. ἅ]1ὰ Ορρογίι πα οι : 
8:18. μογὰ ἀν ηο Πα ὁδί, δια μου νἱρ]]απάϊ ; ρτο- 
ΡυΪα ΒΟΙ]Ο Ἰιορα, οἱ ρυορυῖα μοὶ. 1θαρεἰδιαὶ ἁυΐοπι 
ΟΠΙΠἾ5 ΠΟΡὰ 651 ἴῃ Υἱΐα ΠΟΠΙΐΠιιπὶ. ΝΟ ΓΟΓρΡΟΥΣ 
Υἱτα οϑὶ 51Π6 ΓοβρΙ ΓΑ ΟΠ 0, ΠΟΖΙι6 ΔΗ πα» 4 ιιῖ65. 5ἷπὸ 

3 Ἄογη. 8. 7. 

τλοποπὶ ἱπυ Πἰ] πίον οροτὰ 85, ΒΆΘ ϊ Μαρηὶῦ 

Τοπι. 3, Ρᾶρ. 115, οἴει, Ῥατῖς. 4792, όσα ἤεἰπ- 

σ0Ρ5. ἀαίαν οἷ ΠἸοοηεῖα, αὐ αἰ γα Ἰσοπῦ οχ οι γ10 856- 

γουίαπὶ ποβίσί, οἱ Βα5 111, ουΐ Ῥοάιι5. ὀουαμὴ ἀαξονῖ- 

Βοπάιιβ 5ἷι, Ἦοβ Ασπηοπαμι ᾿δοϊϊοποπι ἦὸ ππόσγὸ {ἰ6- 

{τον Πματῖπο ὀχρυϊπηΐπηιβ, αἀποῖαιῖ5 φαϊυιπήαχα ἀ{Π|6- 

τ ΠΕ 5. στανιθιι5, 51 Φυᾶ πὶ Ὑἰἀθαπιιβ ἰηΐοῦ Ατσπι. οἵ 

τ. εὐ Τναείημαπι αἰϊουοσ ψογοίοποπι ἴῃ [θας!Π1ο. 

» αν. [μ{. πιαθοῖ τῇ σωματιχῇ ἑπόμενος φύσει, οογ- 
μονέαπι παίιαπε σοημίες. 



10) ὃ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 8. ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ. 

ΘΟρΉΪΙΟΠΟ. ΟΡ ΘαΙΟΣῚ5. 58]. ΘΙ φα ἀοπι. τπογ8 οδὶ ΔΠ1- Δ ΘΧΡΙΟΡαΙΟΙ πι541ι6 δ βθηΐαπι. (λα Π ΟΠ αΠπὶ ἃ η0 - 

τη ΠΟῚ ΟΡ ΠΟΒΟΟΙῸ Τλοιη.. Οἱ γοιὸ ποη οι μὰ- 

Ρεἰχαιι5., {116 Ἰατηοη. ΠΟῚ ΔΟΘΟρΙΐ ; 51Π6 ΔΌΠΟΠῚ [τι 

πόα οὐ τι5 5ιιᾶπι ν᾽ οι ρθη, ποάιι6 ἀη πὰ ΤΠ) οἱ 
γἴδιιπὶ τοοῖρορο ροίοβι. Ομ η6 [6ΠῚ0115. ΟΠ ΟΡ ΓΙ Π 111 
651 ῬΙῸ 54 π||}} 108 ρ{15Π10, 5ῖγ 6. ΠΟΟΙῸ ΑἸ ΧΟΡ 5, 5ῖνα 

ἄϊο, 5ῖνε πον, δῖν 6 τη ̓α πογὰ, ορίϊπιο φιδάναί, 

αἴάιιο ἀρ ηία5. οἱ (Δ ΠΝ} 1ἀγῖιι5., {ιιᾶ πὰ 4165. ΡΆ5ΟΠὰ-- 
εἰσ, Οὐ Ῥαβομαῖο ΒΟΌΠ 5. δα ἢ Πινομίυοπ) (1η-- 

ἀιιοη 4411}, Φαιμ. οἰ Δ ΠῚ ΠΊΘΠΙΟΡ ἃ 511 ΓΟΘΌΣΓΘΟΙΪΟ- 
5. 5185 ἢ Πρ ]5Πλ115. ἃ αἴΟ ΠῚ. ὙΙΓ 5. ὁδί. ΡΟΒιΓο- 
ΟἸΤΟηΪ5. Πα ιθ ἴθ ἄἴο βιιβο 1] 015. ο]115. σΡΑΓΔΠῚ 
ΓΟΒΕΡΟΟΙΟΏΪ5. ΤΟΙ ρίδιηι5. πᾶ ριΌρίοι ἃ ἸΟΠΡΊῊ - 

410 ΘΟ] ο5᾽α Αἰ τ Π]ΠῸ5 5105 1 γο66 Ρ ΓΑ  Ι ΘΔ ΟΠ 5 
γοραϊ ; π!ροῖο 4105 Δηϊοᾶ ράγ ΓΙ 1, τππο ρᾶν]αῖ, 

ΠΡ ἸΔ 416... οἱ (6 Ἰαοῖθ. 1105 ἴῃ νορθὰ αἸβοΙρ! πη 

ἁἀάιπιοαϊ, τὖ 1ῃ ΟΥ̓ ΔΙ ΠοΙἢ ΘΟΠδίΑΠΕ15 Οἶ] ρον οπἰδηΐ. 

[515] Τοαῃποϑ ρει ἀ! ρα] αὶ θα ρΕἰδιπὰ ρορ ἢ ΓΟὨ 110, 

οἱ οχῖραι δά οιπὶ ομμη 5 {πἀ6ρᾶ. Πομμ Πτι5 ρυά Ἰοας 

Βαρεἰβπιιπι ΔἀΟρ ΟΠ Ι5. {ΠΟΥ ππὶ ; δ᾽ 4115. οδ᾽ ΟΧχ 
5115, 401 ἴῃ {ΠΠπ|πὰ ϑρογοὶ,, οἱ βοὴ ΟΠ ά ται ᾽ ΠΙῸᾺ 

ΘΗ 1 Παρ δηα ἀτιχ οὐαὶ γα, ΠΟ ποθι ρου ο- 

οἴμιπι οδι. ΠΠΠῸ5. ΠΑΡ ΙΒηλι15 ΒΟραγα 10. οΓαϊ ἃ ροο- 

οα115.,. ᾿ἴο δαίοιη [λα ρ ἰ5Π|115 ὁδί [ἈΠ}}}1ὰ 115. ΟἸΠῚ 

Ὠδο. [{πἴπ5 Ὑ]Ρ] ογὰϊ ψολῃΠ15 θυ: ἀ]Ἰοα 110, οἱ ΟΠ ΠΟ5 
ΔιΓΡΆ ΠΟ] αὶ 1ῃ ΡΟ ηἸ απ ἴδηι. Τιι. ἀπ!θπὶ οὁχ ρμιῸ- 

ῬΠοΙΪα. Πα 65 ἀϊοίππι, " δαναπηιπῖ,, παι αιίπὶ 

(5αποιἰοαπεϊτιῖ). Τὺχ Ῥ 54] πη}5. ΠΟ Π6 115, ἡ “Ζ9}606- 

εἶς «αἱ 1)οηιίγιιν, δὲ ἀοοῖρίϊθ ἰπηιθπι. Ἐκ ἃρο- 

510115 ον η 6} 1χαν 15, ἡ Ῥωπίϊοπίίαμι ασίί, οἱ να- 

Ριϊτοηεϊνιὶ οἰπιρτεὶ ἐπι πιο πιΐτιθ 1) οηεϊτι ποσί τὶ .6- 

5. ΟἸιγίδεὶ ὧι την ςίοτιοτη, ρθοσαίονιηι,, οἱ αὐ- 

οἱριοιῖς ἄοπα ϑρίνγίειις. σαποῖϊ. ΑἸ Ἰρ5ο Τ)οπλΐηῸ 

ΘΧΟΙΡΟΥ 5 » ἰρ56 ὁπῖπα ΠΟ} : 4} δπὶ{6 αὐ πλδ Ομ 5, 

γιιὶ ἰανογαιὶς, αθοιΐδηιθ οπόγα δγανία., δἰ 680 

τοἤοίαπι υος. 

Πωὸ απ] ΠΟ 16 1ῃ ἀπὸ οοὐἴτι Οὐ ΔΘ ΟΣ} Θ0}- 

ρου ηΐ ; Οἱ τὰ οαποίαν 5, οἱ οορ ἰὰ5, οἱ ΡΙ  Ό5015 Ὁ 

ΑΙ ἰρβὰ ῬΟΡῚ τἰαῖο νου] α ἀ15015, οἱ ΠΟΠά πὶ 

ἈΠΙΔΒ. 65 σππὶ γονιίαιο. (Λαο {16 ἀἸδοῖδ, οἱ ΠιιΠ1- 
4υδη) ἃ 5οἸ ΘΠ 18} ρΟ ΘΠ 5.1. Τ᾽ ΟΠ α οι 65.) ΥἹἱ 

ν᾿ Ἔαϊ, 1. 18. 

ἅ ῬςΆ]η. ὅ 

3. Δο", 8. 

4 ΜδαιΠ}ι. 28. 

5. Μδαῖι. 11. 50. 

σΌξεο. 4, 16. 

ῦ, 1 

58. 

11. 

4. Ἧκο γρᾷι}]0 αἰϊῖον ἰὼ ατγ. ἴμαὶ, 

"ἀν, αὐ δαμεϊδηειαν. 

ΑἸ. ἑαθονο. ποανμᾷατει 

α 

Ὀ 

0Ά 1115. (6 δῖοι! Ποδίγι μη ἢ ΑΠΠῸ ἰγάηϑᾶοίο ἈΠΠΙΙΏῚ 

ΡΙὩβθη ἴοι οχϑροοία θὰ5 : ΠΠΠῸ ΔΠΠῈΠῚ ἴῃ ΑΙ ΓΟΡ ΠῚ 

ΤΟΙ 15. ὙἸΔ6, πὸ ἸΠν θη ΓῚ5. Ο]οησαίι5. (6 γἱΐὰ. 
ΘΟΙΊΡΟΙ ῬΓΟΠΉΝ 15, ΠΟΒΟΙ 115 Φα] ΠῚ αὔίοναι τπὰπο : 

ΠΟ ΡΟ]ΠἸοοα 15. ΠΟ πᾶ. [ἢ γἰϊᾶπη ΤΠ ν Π[8Π1}15 ἴδ, Ὁ 

Πιοπιο ; οἷ" [Π6 15. ΠΥ 1 Δ ]Οη6πὶ ἢ [ἢ ΠΟ 115 παῖι- 

ΤΠ νΟΟΘΔΠΊΙ5. ἴ6, {πᾶγο ΡΥ θυ ΠῚ {15 ἄοπα ἢ Πο- 
ΘΠ1|ΠῚ ΟὩ]ΟΓιη ροργίαιη οδί, οἱ 41 γοσαΐ, ΠΟ 

1Π 6 ὨἘΠ|π|ν ς οἱ γία [Δ 01}15 : ΠΟ ΠΠ}}10 ΤΟΠΊΡΟΓ6 7, ΠῸῚ 
56 ΠΙῈΡ. 0115, ΠΟ(ι6. ΠΟρΟΓ ΔΙΌ ΠΟ “Ορι5. 65:. Οὐ 

ἸΠΟΓᾺ}}55, 4111 Γ651115 ἢ οἷν ΠΙΘΙ115 {πΠ511Π} ἰὰ ΠΠ τι ΠῚ 
7πγοποὰ {ρτπ ποράπη ὀχρουία ὃ " ϑμέαν δεῖ, ἰενε 
651. Νοη ῬοιΟ ΠΣ σου νίσοπι., 564. 9] Ποαι : ΠΟῚ 

ΘΟΙΠρ πα πὶ Ἰονα ΟΟἸ απ : ΠΟΣῚ ἀὐ 1} ὁπ, αιιο- 
ἾΣ α]ινῸ ᾿π γα πίθι. {ἃ Ποπίθιηηιιο. Υ 465. δοοιιδα- 

τὰπ ὃ ΟΡ ράθ πὴ ἰαπη 4ιιᾶ πὶ ΨΊ Δα π| Οὐδ ΡῸ οοὴ [ὉὙ7] 

Οἰταίαπη ἀ65ον πί ΘΠ. 116 π6.ι1, οὗ ΔΡΓΟΡ ΠΟΙ ΘΡΡΑΠ- 
[6 Π|, ΘΟΖΙΟΑ [πιβιιπι ]ορ 5 ἀοϑροχὶς, ῬΟης 5} [πριν πὶ 
᾿πιἀουμ 8} ΘΟΓΝ ΟΦ], Οἱ 6δίο [ππθηΐιπι ΟΠ ΓΊ5Ε1 

Π6, Οοηράι5 ἃ Πἰσηο {π|ρὶ, ν6} ΠΠ]Πλουταΐο πδι15. ν τα: 

ΠῊΠΙ,, ἔΆο 1115 515 δϑοᾷ ἔδρα ΛΊΠ. 
1 Οτιδίαΐο, οἱ υἱάοίο, φιιοτιίαπι διιανὶς δε 1)0- 

γγῖτιτι5. Τ) ΟΠ ο 1. π16}}15 Φομ] 00 γοίοραμι γο- 
15 9 Ὁ Ἰρπουδι5.. Θαδίαίο, ΤΠ16]]οοτἴο (56ηΞιι5) 
ΟἸΠὶ 168 ΨΑΙ ΠΟΥ ὁδὶ ἃ οχρουϊπιοηίιηι. Φυάωιι5 
Οἱ ΓΟ ΠΙΟἰΒΙΟΠΘΠΙ ΤΠ] Π]Π16 (ΠΠΠογῈ Ο]0 ΤΩ] 5 111 

ΔἸορσὶσ ἡ πο {ιοα ἀἸοίιμι 5ἰ1, δ ηιπὶς απίηια “τι 
ποτὶ οἰτοιηιοίἰαίιιτ' ἰδ οοίανο, εἐορον απ) δα: 

Ῥοριεῖο ἰϑίο. 9 Γαι ἀαίοπι ἐπηιπδηιι [οἴ ἃ πὶ ΟἸΓΟΙΠῚ -- 
Οἰδίοποπὶ ΡΥ ΟΡΑβι]ηᾶ5, αὖ ὨΦαῖο, σου Ροτο μοι Ρὰ- 

Ρ ἰδιπιι πὴ ΡΟ δοιτ5 515. ΑἸ 1511 ΤλΟΙὨ] ΠῚ Ἰρϑιπῖ : 

"Ὁ 7 δγ αἴοο υονῖς, τιϊδὶ τοτιαϊὶ [μογἰς ἐα ἀητα 
δὲ ϑρίγίί σατιοῖο, τιοτὶ ἐπ γα ιἰς Γοβ πίη οσ(δἶο- 

σιίηι. ἴπ 111 οἰγοιμηοἰδίοπθ ἀο]0ν ὁδί οἱ α]οιι5, 1ῃ 

Ἰὰς ἁιιῖοπι ΤΟΝ“. οἱ οογ 5 γὩ] ΠΟ Ὶ5 σα Ώ 110. 1: Δ4ο- 

Τὰ ΟΠ, 411 ΡΙΌΡ ΟΣ ἰ6 ΠΙΟΡ 15. Οδἱ.  ΑΘΒοΠ 10 

᾿ς {τις ρου θα ρ ]Ί5παι1 56 ρ0}}}]. ΝΊδ᾽ Ομ ρ]Δηταῖι5 
[ἀογ 15. 5: πὴ ΠΠ τ ΔἸ ἰ π]ΟΓ 15. 6115, ΦΠΌΠΙΟ0 6115 γῸ-- 
ΒΕΡΓΟΟΙΠΟΠῚ5 ῬΑ ΙΘΟΡ5 ΘΙ 15 Ὁ 

13 [5.86] ἃ ΝΙΌγ56 ΒαριεἸαῖτιδ5 [11 [ἢ Πι}}06 οἱ τπὰ - 

1 Ῥβαΐη). 58. 9. 

8. (δη. 17. 14. 

900]. 2. 11. 

το Ψοδῃ. Κὅ. ὅ. 

τ (Ὁ]. ὃ. 1; 

: Ἄοῃη. 6. ὅ. --τ 154. ΟοΥ. 40. 5: 

ἁ αν. ἀπειλὴν, δοπιι αἰ ογιδη. 

ὁ Αἤδε οχ αυ, αηύγιω. 



5. ΒΕΝΕΒΙΑΝΙ ΔΑὉ ΙΝΥΙΤΑΤΟΒΊ ΙΝ ΒΑΡΤΙΒΜΌΜ. 1000 

εἰ ζίγρυπι αἰνὶ ὀχ π]ναΐι, οἱ σηϊΠοανίίαιιο φιιο ροϑὲ Α [απι ἄαγο οοβογοβ, ἂο τοροϑοογος ἀπε 5 αἴ 

τοπηρογὰ {0 γον! ατοπι ὁδιοπάογοι. Τα γογο Ρὰ- 
Ρ ΐδπιαπι [αρ 5, πο ἴῃ ππανὶ ἀ 6! ποαῖιιπ, 5οἀ ἴπ 

νου ταΐο μον οϊιαπι ; ΠΟη. ἦπ ΠΡΟ, 564 ἰὴ ϑρίγίτα ; 
πο ἷπ Νίογβθε σοηδοῦνο, 56 ἴῃ ογθαίογο. 15:40] 

ηἰἶδὶ {γα πϑπηθαϑϑοῖ τηᾶτο, πο ἃ Ῥανδοηο γοοοάογοι : 
οἵ τὰ ηἰδὶ ἰγβηβοαβ. ΡῈ ἀιᾶπὶ Ἰανδογὶ, Ὁ Δσογθὶ- 
ταῖς τν γαπη 5 ἀ ἴα! σα; πιιπιαιᾶπι γοοθάο5. Νοη 
|| 6 ἀοϑρί εἰσαα!! || ΘΙ ἴδϑοι ροῖνα, πἰδὶ ἴπ τη βππᾶ- 

το Βαριεἰζαίιι5 Γαΐσδοι : πόζα {01 41: ἀυ!δαιαπι 
νογαπὶ ροίαπι, Ὠἶδὶ ἴῃ νου ται Βαρεϊτα]νογῖ5." Μδη- 
ἀποανῖς {Π6 ρᾶποπι Απροϊογιπι ροϑὲ θαρ Ἰβπηᾶ ; οἱ 
[579] τὰ ποη ρμοίοβ δον νίνιιμι ράποιη, πἶδὶ Βᾶ- 
Ρ ἴδπιιπι διιδοοροῦίβ, Τηϊγανὶς 1116 Γοργὰ ΡΓΌΠΗΪ5- 
5ἰοηΐβ ροϑὲ ᾿αριίδππα ; οἱ τὰ 4ιοπιοάο γοάθαβ ἴῃ 
Ρανδάϊϑυπι,, πἰδὶ ἰανδοτο Οὐ νδὶβ ῃαν 53 ΑὮ ΠοδοΙ5 
ἰσποῖβ νἰγῖβ (᾽ ἴρηθο σἰδαϊο ) πιαπάδιιιπι {1556 44- 
τυτη οὐδίοα γε νἴᾶπὶ ἀν θοτὶβ υἱτα ἢ Ππηρεγίθοι 5 ἴπ 
{ἄς ἢαπιπια οϑὶ μογγοπᾶα, Πἀο Π]λι15. αὐιῖοπι [απ ϊ- 

ἸἩἰαυίτου ᾿ποοπὶ ργώθθοῖ. Ὗ οὐβα ΠῚ 6556. {1551} οἱ 
(β!ααῖο.) Ποπηΐπιιβ : φυδηάο υἱάϊε {4 6165, ἰοῦσι 
νογε ; υδηᾶο νοὸ νἱάϊτ αιιοπιάαπι ἐχ πὸπ ΟΡ 5ἰ- 
δπαῖο ( αρείϑπιο), ΠΠνογὸ οὔνίαι. 

3 ἘΠῖα5. οὐ ΟαΓΓῚ ἴρπ60 Ἰρη605 Εἰ ΠῚ ΟΉ1105 πη] -- 
πἰπιο οχρανὶϊ, 5εὰ ργὰ ἀοϑιἀογῖο υἷας σι ρογμᾶ: ἴῃ 
τογν Ὁ] 11 ΔΙΙ5115., 5 θη ΕΠ} ἴηι {{81Π|Π|605 ΟἸΓΓῚΙ5, Ὑἱ - 
γ6η5 ποάϊο ( φιαδὶ ) ποη ἡ ἷπ ΘΟΓΡΟΓΟ ΥἸνΈΠί 1}. 
ἢ δυίοπι ποὴ ἴῃ ᾿βη605. ΟΌΓΓΙΙ5. ἀΞΟΘΠΒΕΓῚΙ5. 65, 
5 ρον ἀχιιᾶπι οἱ ϑρί γί τιπι ἀβοθη 5 ἴῃς Οζ τπῃ : 
οἵ ποη ουγτὶβ δα ψοοαιίοποπι ὃ Μοπϑίγαν!ς ΕἸ1α5 οἱ 
βαρ εἰδηπαιῖ5 ὙἿπν σι ροῦ ΠΟΙ οοαιιδία ; ΠΟΠ ῬΕΙ ἴξΠ6Π, 
5θ δαιιαιῃ βου  Ποἷα σΟΠΙΓΟΠ5 ἱπίορτα 5 Ὁ 4}185 
Ἰηηδῖα ἴρπῖ5 παΐαιγα οὐνπὶ ἀπ οοτίαϊ. ΝΙ γσιῖοα οηΐπι 
ἴὰπο ἀ4ια ἰοῦ 51ροι ἀἰτατο ἰηὔιιδα ΓαΪ τ, ἀἴαιιο ἴῃ- 
ἄς οχοϊϊαϊιβ ᾿ἰσηΐ5 Δ4τπιᾶπι 5᾽οιξ οἰθιιπι Ἱποοπά τ. 
1 ςοῖρίτ6 πιϊ]ιὶ, ἰπφαῖς,, ἐιγάγιας, οἱ ἱπβιιτιάϊια 

ϑμρον" Πιοϊοσαιισία δἰ σορπιεπία (Ἰϊβποναπι). Εἰ 
αὶ, Τιιριίοαϊο, εἰ ἀμρἰἱοαν τι. Τλεπιοπϑίγαϊ 
Ἰνος γουθιπι, φασὶ μον Βαρείσπλιπι [Ἀπ Ἰατὶ5 ΤΠ) οἱ 
τ, φαὶ (4 Ποὺ 5δογαπηθηιυμη) ἀσοοά τ, οἱ Πχ ηἰ - 
εἰάα 4ο οἰ! οσιϊβ {σοὶ ἴῃς ΔΗ Πη}5 ΘΟΥ ΠῚ, 4ιιΐ ἴῃ 
Πὰς Ῥυϊηϊταιὶς ἀσοοάυηϊ. 

81 δυγιπὶ Ἐοοἰ δα ἀἸϑιγ 1} 1556Π|, ΠΟ αἰ σΟΓῸ5 

τὰ εἰ, τὰ γοπίαπη, οἱ ογὰ5 (0015 πα  νΐ, 50 προ 

" Ῥραΐη). 77. 55. 

2 (εη. 5. 34. 

α τ. ὅ, ῥτὸ 4ὸ Ασπὰ, ἰπίουρ. Ισροθαι οὖ. 

» τ, ἀσσεάῖε αὐ πιᾶγρ. μιὴ ὀδυνώμενος. 
- αν. ψιιῖς {ε ἰδ πῖον 71)εο εἰὐὶ οοπσί αν ἢ 

ΤΟΝ. 11. 

ι 

Ρ 

πο] δίς ἔοι γο5,, 5ἱ 415 ρυοογϑιϊηαϑδοῖ, ΝαΠο ἀι- 
16 ΠῚ ΠῸΠ [ου πα πὶ ἀἰ 4 ἀοοοναπι,, 59 ΔὨΪ πιὰ: 

τπανηἀιεἴαπι Ἰαγρίτου τπᾶσπογια ἀοπογιπι ΕΠ ροῦ- 
αἰ σι τ, οὐ τὰ οαι5α5 Πη[581 615, ργωιοχίθπ γοσοη- 
505 5 ὉΡῚ Φάαιπη ογαΐ οὐνίαπι οὐγγογο ἀοηΐ5. Ὁ 

παϊγασυηὶ ἢ 4110. 5ἴπο σΟΠ αιίοης. ἂς ρυγραϊοπο 
ΤΟΠΟΥΔΓΪ5 : δῖπο σοηιδοιίίοης πονὰ ογοαίυγα οἴ - 

σοεῖβ ; 5 ΠΑΓὶ 5 51πὸ τηϑα οἰ πἰ5 (πταγρ. Φο!οΥ ι5"} : 

οἱ στγαιίαπι ἰά ποη γορυῖα5 9 81 βουν 5 65505 Βοιηΐ- 
Παμπὶ., οἱ ν] ἀογο5. ἃ]105. 5οῦνῸ5. [απ τ πὶ ΘΠ }556 
ΠΠΡογίαϊοπι, αἰτησοῦο οαπιάοπὶ [6] οἸΓἀΐο πὶ πο ἴο-- 

δι [πᾶ 5 9 ΠΟ ῬΓΟΟΙΙΓΑΓΟ5 ΟΠ ΙΟΟΥῸ ἱΠΟΓΟΟ55ΟΓῸ5, 
ἡπάϊοοσφαο τόραᾶγο, οἠπηΐαιιο ἰοη’αγο, αἱ Πθονία- 
ἴοπι ἀςϑοιαν 5 ἢ Οὐΐῃ Αἰαρὰ5. 4046, οἱ γάρα]α- 
ἀππὶ δος αἰ Εἰ πηι πὶ 5ΟΓνΌσ πὶ τα 1} Π|., 60 τι Ρο- 

5ἴοα οχ (5ογν 5} ΞΡ] ο115 ἴδ ΟΧΙ ΠΊΟΓΟ5., ΕΠ γῸ 

Δορορίανοβ. ΝΌΠο ἰΐάαιιθ ΟἸΠῚ 5ΟΓΨΊΙ5. 65 ἴι],) ΠΟ 
ἸΟΠΙ  Πἰ5, 504 Ῥαοσαῖϊ ; οἵ ΟῸΠῚ ΡΥΡο0 γοσαϊ (6 ἴῃ 

Ραπἰτοπεϊαπι, αὐ ἃ οαρεϊν ταῖς τἴ6 ἀθσοϊγαϊ, αἴας 
οἤοίας εἴνοιι ἀηρεϊογαπι,, {ἢ σηαιο Ἰ)οἱ ἐς ἀς- 
οἰαγοὶ [λοίιπι ρῸΓ σταϊίαμη., οἱ Ῥοποιιπὶ ΟΠ ἰσιὶ 
μια τοίοπι : (πὰ ἀαΐοπι αὐΐοπὶ ἀἰοἰσ., ΠῸμς οϑὲ Πογὰ 

Δοορ πα ϊ, φιοά ἄατις 0]. Ὁ ῥοδδίτηια. ᾿πηρο- 
αἰπποπίυμη ( σοὶ οὐἴππα}} ὁ [αἄαπι ργαναμηηιο 

οοοιιραίίοποπι ; [Π5ιοηιαχιιθ οἰ ρ  ἀἰταῖος ὃ Μ]- 
ἴππὶ ἰσπη ρου 5. νἰχί πηι τη Π 40, ΥἸ να ΠΊι15. ΠΙΠῸ Οἱ 

ΠΟ ἷ5. ἰρ5ῖ5. Θυἱᾷ εδὲ φιοά ὡαυϊναϊοαὶ δηἰπ)α ὃ 
4114 ροπάογοίυ οὐπὶ ΤΌσπο ΘΘἸοσιμη ἢ Οιι5. Πάο- 
Ἰῖου: {ἰδὲ φύιατα ΘΟὨ 5] Ἰατῖτι5 Π εἰ “9 4.115 οὐ ἀ τον 
ἀρυᾶ το, 4ιιαπὶ 5016 Π5 9 φυϊά 0] τι} }1π|5., 4 πι 
Βοπιιπὶ 9. 4115 ἔπη] αγῖου ΕΠ, υάτῃ ογεαίον 3 59 
ποάυς Ενγα: ῥρτοξ βου σσ 5110 5ΘΓρΘητ5, 4ιᾶπ| πιᾶ- 
οἷ ἀσοορίαν!!, ἡτιαπὶ ΠΟΙΆ η1 (πποη τπ|}, 

Ο ἱπορίαπι νογθιιπὶ δ ΝῸπ ναραὶ βαπᾶγὶ, ποη- 

ἄτι οκίοπαθ τη] [πο οπὴ., ΠΟΙΊ6 ΘΟΠΙ ΕΓῸ5 ΠῚ6, 

οτοχ ἢ. Νόπηςρ ἰοο ἀϊοῖσ., αὐΐ 5 πηι]. μα ϊ6 5. ἴπηο 
[υὐτασ5ῖ5 μου ἀοίουίις., δὶ ἴὰ βου ρίι5 δι 5565 {γἰ-- 

Ῥυεῖβ ΡᾺΒΠ1οἿ5 ουποχῖμβ., οἱ ἘΠῚ στγαιία αἰ τη 55:0 η 15 
ἀοθίτονιπι ἀαγοίιτ; ππιι5 ἰαπιοῃ ἢΠἴσο Ροσϑιπᾶανα 

τα γοΐσηβ, ἴθ ἂν 1114 ἀἰπηϊσϑίοπο ῬΥΙγαΓΟ ΠΙΤΟΓΟΙαΓ, 

ἴῃ [ἀγογοπὶ ἱπάἀυ}ἷς πον [ϑΟἼτοΓα, οἰ πιάτο, 

ΟΠ οϑιαγο 5416, 4υΐα σγαῖϊα σοππιαιηὶ ἘΠ} οοη- 
οοϑϑᾶ ἴᾳ ρτίναγοι, Νιπο ἀὐΐοπι ΠΟῚ 504 ΓΟΠῚ 5510 

3.2. ᾿σρι 4.14: 

ὁ δ. Ἀερ. 18. 84. 

ἃ Βὶς, 5ἱ Ἰεραβ ἴῃ τ. ὦ βασιλεῦ : 56 φυΐα χηο]τις 

ἀιαροίν τῷ ἤχσιλεῖ εἴ, ἴαης νογιοπάθπι γαῖ, δίεψις 

σοπ ας πιὸ γι. 

05 
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ῬγΩΙουΙ 167, 56 οἰϊαμι ἀοπιμι 1101 ἀαπάπιπι, «υο Δ 
ἴαμα ρα ἠϊοάταπι ογας ; τὰ οὐΡῸ Ὁ]ΕνῸ ἴδ ἰρδιιπὶ 46- 
[ναι α5., 40 ΠΟΙΠῸ 1ΠΙΠΠ]ΘΟΓΙΙΠῚ {ΠΟ ἘΔ Π Δ ΟΠ] -- 
παίτι5 ὁδὶ ἰχσογοοοιππη. Ριΐα5 θ6 πο [6 10] ΘΟὨβι] ΟΡ, 

ΔΙΖαι6. ὙΠῸ ἀν ΠΡ} 15. ΕΠ] ΠΟΙ ΤΘΟΙΡΟΓῸ ΤΟΙ  5510-- 

ΠΟΠῚ , 504 ροι{π|5 ἴῃ ΟΡ 1115 πλοῦ]. ἔθῸ ἰάπιοη ἰθο 
5010, αιιοᾷ 1 φιὴὶλ ἄσοοπι ΠΉ1}}1ἃ ἰα] οπτουτιπὶ ἄοθο- 

Ἰ»αΐ, θη ΐαπι ΟΠ Πα τ ὨΪ51 ιοά Ἰάοπι ἰρ86. οχᾶ- 

ΟἸΪΟΠ ΟῚ ἐγ ΓΔ ΠΗ ΘΔ ΠῚ ΟΧΟΙΌΘΠ5 [ἢ ΘΟΠΒΟΡΨ ΠῚ, ἃἴΠ1|0 
ἸπηΠΠ Δ Π0 1 ΟΥἸ ΟΠ ΠΤαἴοπὶ ἀομποηβί γᾶ 5... ᾿ἰουιτ (6 - 

ΘΠ 5 γοηογαγῖ. ΤΠῚ οχ πος οἱ Π0]}}}5 511 οἴ γβεῦ- 
γᾶνο οἱ σαν, ΠΟ [ὉΓ[Ο ΟἰΪΔ ΠῚ ΠῸ5. οαοηὶ οχρο- 
ΥἸ Δ ΠῚ.) ἀτππὶ ἀΟΠΪ5. ΔΟΟΟρΡΕ5.,. ΟῚ ΑἸΠῚΪ ΓΔΠΠ115 
ἀΟΡ [ον] 115 ποβιν 5, αὐ ἀοΠι1Π} ἀρι] ΠῸ5 ΘΟΠδίδ ον 

τοι] ηοδῖ, 

Τηῖγα [ἢ ῬΓΟΠΊΡ ΠΤ ΠΠΠῚ ΔΠΙ ΠΟ τ.) ΘΓ ΒΟΥ ΒΟται- 

Τὰν τπομιπηοηΐα Οροι απ ἱπουιμη. (το 51 ται τὰ 

5101 ρυοοαία ἴπᾶ, ΠΟΪῚ τπιοῦς πα ΕΠ! ποπ ΠΠ|ὰπὶ : 

τζνὶ ὁπῖηι αὐιιπάανὶε μοοοαίπηι, 5 ρον ανιαα- 

οἱξ οταιία,, 5ὶ ἰάνθη ν 0} 18. σναιᾶτη. το ρον. 8ὶ 

«πα 4οπι 4] πα] τπὶ Φο Ποῖ... σπα τιπὶ {ιοαιιο ἃ1- 
τ ΓΕ τιν οἱ, αὐ ΠῚ] Ἶτι5 αἰ πα" πίοι ἀρ αῖ. 51 
ἀὐΐοιι Ῥᾶϊιοὰ Ρ151}}Π {τι 51ηϊ ροοοαίῖα,, ΠΘΊΊΟ ᾿54 τι 
δ ππουίομι,, 4] ρΓΟρίον ἰοπηρογα ᾿ΔΠΒΊ05. 56- 
4αρηῖα ὃ φαοηΐατη ᾿λι πδ4ι6. ΠῸῚς ἃ6160 ἱπά ρ πο 
{νη 5οσ διϊ ΤΟΙ ρὰ5 ἱπαπι, Ἰἀαιι6 αιπιπὴ Ποσά τη 
φΟΠ ΘΟ) γ15. ρον ἰοροιι. Νιιης ᾿ἰάαιιο. ἰᾶτη τι 1 
ἴῃ βίαϊονα ρυπα ἴο δίαγο, Πἴπὸ Δ 50}15 {ΡΠ ΟΠ ΤΠ] ῖι5 ἴον, 
1Πτπς πη 115. (πϊπατη (14}015 1Π0} 1 Πα 1] ΟΠ 01} 60 1- 
αἷς ταὶ ὃ Οὐ δπαπι νἱποοὶ ἰο ἢ (τι ρ  ἀΠ145Π6 σα ΡηΪ5., 

Δ ῬΌΡ 5 ἀπίπηο 5 ἀο] οοἴαι1ο ἰοπρογάποα., ἃς (6- 

5 Πον πὶ ἴον μα γἱτ ὃ ΑΠΡΟΙπο δοοϊρίοηι ἰο δὰ 
56 ἴρϑ05., 8) ([ουἱποθτιηὶ, 41] 7ᾶτη Ἰοηοηΐ [ἢ ἀοῖο 
ατιοο5 τα! Π 015 5101 [38] 50} 1115 ἀσπὰ Ἰὰνρὶπη- 
τὰν ὅτ αἱ οὐἴαπη ἀπιϊοὶ [0116 τοοαηὶ δ 1105 ; αἴχιιο 

ἴπίον ᾿οϑ!65., ΘοΙηΠιϊχία ἀοὶο.,. [Δ ΟῚΠ 15 ΠῚ γοι (65- 

ΒΟΓΆΠῚ 5ΟραΙα ΤῸ {Π|05. ΤῸ γΟΥῸ ΠΟΠῚῸ ΠΟΥΟΡΙΓ, πο- 

5ἴ 10 65.) ἃη ΠΙΟΒΕ ΠῚ, ΠΙδὶ 5ΔΟΡΠΊΘηἴΟ 4 ἀΔπ 
ΒΥ ΠΟ] Οατι6. Οϑίοη 5. 5] 11} 1 4 ΠἸΠ 6 η1. δὶ ἀμ Π0Πὶ 
ΏΟῊ 5ἰβηδίυν ἴῃ ἴθ Πα Π]0 ἢ ὙΠ] 15 ΤΟ ΠῚΪΠὶ 3, 4πο0-- 
τηοάο ἴῃ Δ] ΟΥἽπι πὰ ἰπιτι}} ἀΠΘΌ}115 ἀοβοθη οἱ 9 δὰ: 
(πιοιποο ἀρνὶρ οἴτο 46 πιὸ ἄ1ο ποβιϊιμη, Πἰδὶ πόνον 
ΘΠαγδοιοι πὶ ὃ ἀπ τι «αοιηοο ἀἴθο5., 1)οὶ 511ΠῚ 
660, 51 ποὴ Πα ΒῸ5 ἴῃ 16 ποίδιη 4] }{ιιαμ ἢ Δ Ποβοῖβ, 
404 Ῥοιοι550} ῬΙΟἰουΙοη5. ἀΟΙΉι5. δἰσηαῖαβ., ἴῃ 
ΘαγΟΠ ο5 δ ηδοι]ο ἱπίγα])αΐ.,. οἱ ῬΓΙΠΙΟΘ ΟΠ Ο5 οὦ - Εὶ 

ἶν 

1 Μα11}}. 18. 3᾿ς 566. -- ̓ ἤσμι. ὅ, 30. 

«Ον. {τεδδενας αἰϊδινινιασε, αὐ οἵ ἴὰ Αγ, ᾿πῆντα 

ΘΧΡ]οῖτο Πα Ποίαν, 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΟΝΕς 
ς 
δε 

ἄἀομαι ἢ ΑὉΓΙΙΠῚ 51ΠῸ0 5151Π0 (2611. ( οαρίι}) οβὶ {ι- 

ΥἼΡι15., οἱ ΟΥἿδ5 βδ'βῃϊ ΟΧρΟΓ5. ἱπιριιπο ἀοἰγαιπάατιιι.. 

Φανοηὶδ ο53 Βρεΐπο {ινομτιΐοπι ἰπᾶτῃ πῃ θὰ- 

Ρ ἰϑιηὶ ἔγώπο. Τ ΓΔ Ή51511 ΡῸῚ φδίομι ὃ ὙἹ4ς πο ἔτιι- 

Βίγου 5. ϑΊδῖ]οο: πὸ ρογάαβ. οἰδίοίοπι, Νὰ Πογᾶπι 

ὉΠ Δοοϊπηᾶτπ γοἹ τ} ΡΥ τηὰ πὶ ΘΟμϑ ἀογο5. ΟἿ] ΘΗ ΠῚ, 

αἰ ΡὰΓ οδῖ, Βαβθοὶῖ ἴῃ πιθηΐθ ΡυΪποίρίμππι ΥἸΐαΣ 

611, ἀπο Θοι]05. ἢΠΠπ| ἰαπηψιια πη. {ποπὶ Παθοἱ. 

5415. Θρ ΠΟ σαι πη ΤΠ ΘΙ ΘΟ πὶ ΡΟ Δ] 1408π| δά- 

᾿πυ θη πο ΠῚ ἃς ργιοχίιπι ἃ ΠῸΪ ἃ 56Π10. [6 γε 
ἴῃ ΔΔΟΙοβοδπιῖαπη [6 ΓΘ πΘΟΓῈ ῬΓΟΤΉΙἰοΓοῖ. 7, ΠΟΠΏΟ 

Ορίαγοβ ἀ]οπὶ 1ΠΠὰπὶ., αι ἴθ ᾿π ΔΔΟ] 5οθηΠ1ἃ ΠΟΡΠ6- 
165 ὃ Νίιπο διιίοπη ΟἿΙΠῚ ΔΠΪΠΙΔ ΠῚ ΓΘΠΟγάγ ΡΟ]]Π166- 
τὰ ΠΡ ΙἸΒΠΊΙ5.. Οὐ τὰ ψοιπϑία! πὶ ἐπ ιχ 51, ἃῸ 

ΤΠ Ου] 511 1Π οἰ βιΊ 416. ἐπ {Δ {1]|γ115.,. ΘΟΠΙΟΠΊὨ 5 
Ῥοποίοίουο μι, οἱ ΠῸῚ δἰίομἶ5 ῬΓΟΙ 55 ΟΠ πὶ Ὁ 

Νοήιιο ἀοβιάθναβ νἸάονο πᾶσ πιιπὶ τη γδοα τὰ ἦ0- 
ΠΟΙῚΠΠῚ 7) ΦΟΠΊΟΔ0 51ΠῸ ΠηαῖτῸ ΤΌΘ ΠΟΙ Αἴ ΠΟΠΊΟ ς 
ΒΟΠΟΒΟΘΏ5. δ[ ΠΟΥ ρίι5 5ΘοιΠά τι πὶ οἰ ρ 4 [4115 50 - 

ἀπιοι!οποῖῃ ὁ, Φαοπιοίο νἱγοβοῖῖ., Ποιοβοῖῖ, οἱ ἴῃ 

ΨΟΓΙΙΠῚ ΠΠΟΓΘΠῚ }πιν 6Π 115 ΡῸΓ Παρ ἰβτηῖιπι το 1 ὃ 
ΒΑριἰ5πηιι5., σα ρ γον πα τϑ οηριϊο, «οί ογαπι 

ΤΌΠΪ5510, ΡΘΟΟδ Ϊ ΠΠΟΓ5, ΓΟΘ ΠΟΙ ΔΓ, ΔΠΙ ΠῚ Γοπονᾶ- 

τἴο, [387 νοϑιϊππθηίασῃ ἢ ατιπι, 515 1] πΠΔ ΤΠ] ΠΙΠ0 
[να αι, γ οΠ σα "πὶ Ρ6. οΌ πὶ, ΦΧ τορη] (οω- 
Ἰουὶιπλ), Δ ἀορ ΪΟ ἢ 5 σγαιῖα. Ῥια ἴοι θΟη15, ἰδ ῃ ]5η 10 

(ΟΠὴ5. ΠΙὰΧ [Π}15. ΒΡ ΟΓΙΟΓΌΙΠΠΟ ΟἹ Ρ Δ] η15. ΠῚ ]Βου Τὰ τα 
ΤΟΡυ α5 Ὁ ΤΉ ΟΠ Πρ Ὸ ΤΠΟΡΆΠῚ {πὰ ΠῚ; 4 ΠΥ] ἔπ γογο- 

ΥἿ5 [α ον νου, 56 ΤῸ5 ᾿ρ58 ΡῸΓ 56 οΪαιηαΐ, οἰδὶ νῸ κα 

5116 η5 οχϑίοι. 51Π6, 415, 151 ρα 00 ΘΟΓΡῈ5 ἴῃ “οἰ οοία- 
(ἰοπ]]}ῖῖ5 Τὰ 15, ἴπ ΟΠ τον οἶα ΟΊ Πτα πιΠι; πηὰ- 
ὨΠΠῚ {ΠΟ ΠῚ [ἢ 58 Π ΈΪΠ6 ς ΔΙ ΠΟ Πὰ ΘΟΧΘΡΟΠΔΡΟ, 0] 056 
᾿ποράαπι, πιο ῃ 18}, ΡΟ] ΟΡ Ὰ 0 : αἴ ψιιθ «] 6 Πλ 11} τοοῖ- 

ῬΟἴδηι ῬαρΕ5πιι πη, οὐπὶ ἀοϑἰβίαπι ἃ πηᾺ }1{1|5. 51 Πο- 

ΠῸΠῚ δὲ Ροοοαίι ΠῚ, ἰΠδιδίο ἴῃ 1110: δϊπ διίοπὶ 
ἀατηπιιπι [ογὶ ὁρογδηὶ, δ 414 ᾿πδίδηβ ουβροοίαβ 

ἀορονἸοποια ὃ ΕἸΣῚ ποχαῖτ, αὐ 4ὰ1 αατν ἃ 
γΟηΓΟ. ΟΧΡΌΡσᾶΓΟ Π1]0Π|, πηαϊου ῖα5. 1115. ΠΠὰ ΟἸΙΠΣ 

Π1ΟΝ}}15 δι οαὶ τη} Πρ] ]οανὸ : 56 ρου ΟΣ ο05. 4] 
ΠΟΡΡΟΥῚ5. οἰ ΡἂΠ| ΒΑ ΠΟμ ., ΠΟῚ 510] τπου] πὶ ΡΟ 
πᾶϊαγο ὙἹΓῸΒ ρᾶγαγθ, ΝΥ ]5 [Δ Π 111 5ιι5}1Π6ὲ ΟΠτι5, 
4 η 1 ΠῚ ὉΠ α5. ἔου Ὁ Ροίοδι; ΓΑ ΟΘΟΟΠ5. Δ ΘΗ 

ῬΙλ5 ὥΖαο, ἱπητηον ἐπι. ΤΊ ΟΡΡῸ ΠΟ 1ΠΔ ΟἸῸΠῚ Ροο- 

σα 15. ΤΟΠῚΙΒ5ΙΟΠΟΙῚ {01 ᾿ΓΟΠ 45... αἴαιο εἰς ἀθογ- 
ταν ἔλοϊαθ ΘΟπ ΟΠ ΙΟΠΟΠῚ ἃ}} 5ρ6 ᾿ρ5ᾶ, οἵ σοῆβο- 
4ποπίοι παι ρα μι πὶ ρα 1115. ΑῺ ποὴ νἱἄοὶ Τ)οι!5, 

Ὁ Ῥ 541π|. ἃ. 7. --- ὁ ἔρῃς5. ἀν 54, 

ἃ χο] ἐιεπιδίνίαπι. 
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φυϊάφυϊά ἀρίτυν 9 αὐτ ποις πιο} Πρὶν οορί τόπος, Δ Αἰ οἰἴοποπι ψ 6} ποοςϑβοϊἰαίοπι δ Ορι15. ΒΟΠιῖπὶ [ἃ- 

ἴυα5 ἢ γε] σοορογαίου δὲ [Ὠ υ{α1| τα Ῥιοῖτ ἐπ τη 
᾿Ῥμίακίὶ, ἱπέφιιε, χιιοά οἱ ὁρὸ {ἰϑὶ εὐναὶ ἐς οἶπι. 

Τὰ οὐπὶ Ππομηΐπθ τηοῦία !Πἱ διη οἰ τά πὰ ἴῃ πὸ ἴδοἰδ.» 
Ῥιορίου ΠοποΠοῖα ἰρϑυπὶ ρυροηΐβ (υοὲ 4116 ]5), 
1Ἰά ἀἰοὶβ οἱ ἀρὶβ, 4110 σαν διγαπι ἰρδῖπι [Π16}} Πρ ῖ5. 
ΑἸΖαΐ τὰ, ι 1)60 [Ἀπ}}} 1 Ὁ15. 65, οἱ ἰπ οὐ ποι {Π1| 
5.150 11 5ρΟΓα5, ΟΡ ι15 ἀυΐοιη ἢ} Οροναν 5, φιοα Ποὸ 
Δαγογβαίιν, οἱ γαγὶ 5 [ορ 5 ἱγΑΠ5 ΘΟ Ο551 ΟΠ Ριι5 ἀοσρὶ- 
Οἷδ δι πὶ : ἀπ πη ρ 5 ΟΡ ΟΠΙ5 [6 ἰρδὶ, ἱπάθ βρογὰβ 

[Ἀπ] ατ ταΐοπι {11 ΘΟ μ οἰ Πἰαγο ἢ Υ [ἀ6, πο ἴῃ 5ρ6 58- 

Ἰυεῖθ ῬΓ αν ἵπηὰ πη4 1 ΘΟΠΟΙΌΡΟΒ ἴῃ ἰ6 ἴρ50 : ροοραία 
ΘΟ] ΠΠ ΘΠ 5, ΓΘ ἢ 55:00 (Θ5ΕΠΠ|{|5 οΓ]5." 7) 65 ποτ [γα- 
τιααίμτ' τ πο 5ἴοαϊ ΘΟ πΠΘγοΐ τ πὶ ἃΥ ΘΙ ΓΟ Γ 5 σ Δ ΪΆΠῚ, 

[380]Ν- ἀϊχονῖ5, Βοπὰ δὲ φιιϊάοπι ἰΙοχ, 5οα βιιᾶνα 
οδὲ ροσοαῖιπι. Οὐ ρ᾽ ἀ τὰ5 μαΙπιι5 ὁδὶ ἀϊαθ0}}, ἴῃ ρογ- 
αἰεϊοποπι γα θη5. Οὐ ρ  ἀἰτα5. πιαΐον. σὲ ῬοοολΙΪ: 

Ῥοσοαϊιπι δυο μη 51} Ππλλ}} 115 ἢ δὲ τπου 5. ΟρΙ ἀ 15 
δῖ ΨΟΥΠΊ Π. 5ΟΠΠΡ ΓΟΓ ΠΟΙ) Πυίγῖχ. ΑἋΔῈ τοπΊριι5 
{γα θη 5. ἀυ]οοποἶ!, Ῥοβίοα Ὑ6ΓῸ ἀΠΙΔΓ τ5. 4181 
Β}Π15 Τροία πη οδίοπαϊ!. Μογα. Ἐ18}] ἁἸΠι οἰατηαὶ 
4υᾶπὶ πο: ἈΘΏΑ. ἴῃ ΠῚ6 ὈΓΪΠ5 ροοοαΐαΠ), οἱ 
Ῥοβίπηοάιπι ἴπ πιὸ Τ)Ο ΠΏ 115. ΑἸ 4 ᾶ Π 0 τορηάθε. 
Τλαθο ἰπ ΤΠοάἸΘη Ἶᾶπὴ Π]ΘΠῚΓὰ ΠηΘὰ 5] 0ι1 ΔΥΠΊἃ 
Ῥοοοαῖὶ οἱ Ἰῃ αι αι 15, ὁ οἱ ἀομηιιη 4] φάη 40 [-- 
οἷαπι αἱ 5ἰοαξ δΡπηὰ [τι5{1{16 Ποπιῖπο ΟΡ Ἰδηϊ. 516 
οἱ Οαἰῃ Ἰιοβιϊαβ οὔογο αὶ θυ πιὰ5. διϊ ἰρϑίμϑ ἔγα]-- 
τἰοπὶ (αα σογϑιιπι, ϑι85 ἀΥΌΟΥῚ 5ι}ρο ΓΑ ϑο 465); 

βθοιπάα5 Τ)η60 οοηάίτοῦ! 5110, ἰαγαί του αι Ροπο-- 
τὰπ). ΟἸαπο γίροβ δὸ ργωγαϊοϑ ορουῖθι5, μιν θη- 
ταΐοπὶ ταᾶτῃ ἴῃ ἱπ  φυ  αΐοπὶ τιδιγραβ, 4 Π 0 γοιὸ 
Ἰαηριιοῖ ΘΟΥριι5 δὲ 56Π650155 [απο Οἰου5 Προ; 4 Π40 
Ἡἰπηΐτιιπὶ δὶ πι]] πὰ α11}6 ἀοίποορ5. {Π0Ὶ σι, 564 
ΠροΟ556 Παθοῖ, αἱ οοσ5οὶ οἱ Ἰαοοαὶ Τχία ἸοΠρ μα] -- 
ΠΘΠῚ ἰοΠΙροΥ 5 πη αγο ἄτι, 40 αἰ 550] υτιπὶ ἃ ψ ΓΙ θιι5. 

ϑοηϊϊ πιοάοϑιϊα ποὴ οϑὶ πιο οϑιία, 5θ πηροίοηιία, 
4 μαϊοὶ ἴΐον Δι ρ] τη, ΟΠ]. Οδάανον ποη οοΙῸ- 

μίαν, πδάτιο Αἰ ἰ4ιῖα ριορίου ἱπιροιοηϊίαπι ἃ πιὰ- 
Ἰλῖα Θχουβαγο 56. ροίοσί. Τλπὶ δ ]νιο ο5ὲ ἴῃ ἴ6 γἱ5 
τδιϊοηΐβ, ἀθϑεϊπο ἃ Ροσοαῖο : ἴῃ ᾿οο ΟὨΐ πη ΘΟΠδΙ5Ε1 1 
ἀν," 1] εοἴίπα ἃ πιαῖο οἱ [αὸ ϑοπιιηι. Ομ γοτο 
ἱπιροϑβ αυῖϑ ΟΥἿ: πα] πα, ποὸ Ἰαιιά ὁπ πο ΓΟ ι1}, ΠΟῸ 
Ῥώπα αϊρηϊπη Οριι5 αυϊάαιιαπι ορογατὶ ροίοσι. δὲ 
ῬΓΟΡίου δθῃθοί εἴ πὶ ΟοϑδανἹ ἃ Ροροα 5. Ἰἀ Ἰπηρο- 
1οηϊῖα; σγαϊϊα οδὶ. Τιαιάδηλι5. ΠῸ5. Οὐμπὶ, 4 50 

5 

ἴν 

ΗῚ 

οἰοπάτιμ οορί ταν, 
Αὐιῖ5 {01 νι Ππηΐτοπι ργωχις ὃ ἀπ 415 τοπ- 

Ῥὶι5 δοῃποοίαεἶ5 404}: γο] αυΐα. ἀἄθο {π46}15 οϑὲ τἰ- 
Μὴ, αὐ γα πποηΐο 5ἷῖ φιάψυϊά {01 βιρογνυθηϊοὶ 9 
Νοὴ νἱάος ριιοιοβ, υοιποάο γὰρ αηΐιν 9 ποῖ 56- 
Πΐογο5, 4ποιηοίο ἀσρογίαημαν ὃ Νοη μα θοὲ τητη-- 

ατι5 ἀπῖῖπὶ τον ππιπι. 1 οχϑροοία5, αἰτοπ  ἰ5αιιο 
Τοθγοπι, δὰ οοπιράγαη [591] ἀτιπὶ {01 Ῥαρ εἰσπηητα ἢ 
4υδηο. ποὺ γουθα βααι5 ροίογ 5 Ῥγοίου το, ΠΘή 6 

[ογίο. οἷανο αὐ ]ο5, σοπιοηιᾳ ἀαία ἐδ 6, τἰ ἴπ οἀ- 

Ρἰϊα τὰο ἀοϑιἀοαϊ ππουθιι5 : ΠΟῸ ΤηΔΠῚ15 ροΐου 5. [6- 
γάΓΘ ἴπ ΘΟ] ΠῚ, ΠΟΖιι6 ἴῃ ροά θιι5. δίαγο : πο ἴῃ 
ΔΔΟΡΔΙΪΟ ΠΟ. σΟΠΌΠ Θοουο Ῥοίου 5, Πα οογίο {4 οἱ 
γοῦθα ἀἰβοοῦο 4685 : ΠΟ Ῥδοϊδοὶ οπὶ ΠοῸ, ΠοῸ 
ΤΟΙ ΠΕΪΑΓΟ ΠῚ ΠΊΪΟῸ. 5 ΠΟ]ῚΘ ΓΘ. ΤΥ 5101} ἀοοιτῖ- 

ΠΑ 5611. [τὰ τιξ 5} 410 511 οἰΐατη γϑηϊθπε 15 
Δ τὸ : ἀἴοοηι ΘηΪπ, ὙοΓΟΠΟ 56 η{1} σιυαίϊαπι., ἃἢ 
ΠΑΓΘΠ5. 56ῆδιι1 651, ΔΠΠῸ ἱπ|0]]οχὶϊ αιοά δοςορὶϊ ὃ 

Αἰταπηοη οἰδὶ οἵπὶ 1Π|0} ΠΟ ΠΕΪᾶ 5ιιδοορίβιϊ στα [Δ Π|, 
τ] οηία πὶ [ᾶ πὶ [4 }065, οογῖο. Ππποῦιπὶ ροϑὲ ἰὩ]οπίυπι 

ΠΟΠ ΡΟΥΙα5. ἴσοι πι, Τπη]ταγο ΘΠ 1 Π|, 4 τορο- 
ΓΙΘΠ5 ΠηΔΟ Ἰ5.111Π|,5 ΠΟῚ ΠΟΡΊΟΧΙΣ ἀοοίγΠά1η. ἴῃ οἰ 
ΓἸΠῚ ΟΥ̓ΟΧῚΣ ἱποροιῃ ἀἶνοδ, οἱ σΟΠΙΟΙΏ ΠΟΘ Ὲ]15 

ΠΟ ΠῚ} ΠῚ 5ῈΡΟΙ].}5. οἱ β]ουίοβιιϑ, Οἷα] οὐπὰ Αἰ ά Ἰοἱε 

Ὁ 1Π|0 ὀνδησο πὶ σορηὶ (οα]ογιιη}}, διιβοορὶς 
οοὐο Πἀοπι, ποάιι6 515. ΠΠ πὶ 5ρ ̓ ν τὰ5 ργοογαβιϊπα- 
σνἱς. Οἴιπὶ Θμΐπὶ 84] ἀ4τια πὶ 4ιιαπἀπὶ ροῦν οπογιιηΐ, 
ἀἰχῖε : τ Εδοο ἀημα. Τιοιϊεῖς οδὶ γογθυπι; Εδοο, 
αἷϊ, 4υᾶπι 4 Ο Δηλι5: Ομἰά ργο]ιϑεὶ τὰς ὕα- 
Ριϊχατὶ 9 

ὕθὶ νο πίαβ ργοπιρία 65[, 11] οϑὲ χιοά ἱπι- 
Ρεάτι. ὰΐ γοοαϊ, ΠιιπηΔ 551 Π}115. 6ϑίν πηϊ βίοι ρα- 

γαΐιι5., συαιία Ἰηγ ΔἸ ποβοῖα. Ὑο]πίας. ἴῃ γΟΡ5 
ἰηνοηϊαιι, ΠΟΠΊΟ δδὲ ι ἱπηροα ος. Ελιιπη αι} δορί νῖ 

ΠΟΡΪ5. γἱαπὶ νἱϊαυ, νἱποοιπιι5 ἴῃ βαρ θη. [ῥρ56 γο- 
(ον ἴδπὶ Ορογααν π᾿ ΠΟΙ)15, οἱ ΠῸ5 ἈΠ] Ατ (οι ἴῃ Ορο- 

ΤΑΣ ΟΠοπὶ ἔογαπηιγ. ἴρ56 {ῖνοία ΡΟ] οοΐμν πο 5, 
αΐ ἀφοἰρίαϊ ΠῸ5 : ΠῸ5 ΠΟῺ ᾿βιΠοΟΓΘΠηι 15. ΘΟΠ51}π|Π| 
5π|π|. ΝΌΠ ἄγον 15., φυοά Δ ροοοαίιπι Ποᾶϊο 
[Ἀοϊοπά πὶ οχ]ιογἕατι, οἱ [ι50{{᾿ὰπὶ ᾿π οὐ ἀϑιἸπιῖπὶ 
βουναιῸ αἴοη δυιϑοὶ πὸ5 ἢ Ργορίοιοα Τ)οΙηΪΠι5 
ΘΟΠΒ.Π πὰ πιά} {τ [115 ἀἸ 550] γΌη5, αἷϊ : ἘΠ οάϊο οὶ 
ψοοθηι 6715 (τ. πιθαπι) αταϊογὶ ἰς (οἷς.). 116 
αἀἰϊεῖϊ : τὸ μοάϊο παλλὶ (4α10}, οἱ τὸ οὐὰ5. Ποο. Π0- 

ϑΡΟηΐο ΒΟΠτΙ5 ΘΟΙΠρΟΥ τιν, ΠῸΠ γοΓῸ {ΠΠππὶ 4 ΟΕ τηΐηιι5 γοιῸ οἰαπιαι,, ΠΟ Το γοθοπι πιοαπὶ ἁιά το. 

.ῬΞΑΪπι. 249. 941. 

1. ( ἃ]. ὁ. 7. 

34, (ον. 45. δ6. 

4 Ἄοπι, 6. 43. 

δα Ῥδῖν, 5. 11. 

δ᾽ Αδῦ. 8: 957. 

τ Λοῖ, 8. 50. 

3 Ῥφ,]πι. 9}. 8. 
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Οὐιο ἰπιο σοῖο, ἱπί πη ο5. Βουίαγὶ 16 ἃ ἀο[οἴοη- 

ἄππι ἃ Τ)60 ποη ΔΉ} 15 [59.] ΡΡΑΡΒΌΠΗΪ : 501} 

4804 σγάνο ὁδί Ποὺ ἀὐά ρο ΟΡ δ. Δ η15,; 5664 1πάπ|- 

βἰγίαβ. (ἈΠ]φ65. πιο τὺ γ. ϑρΊΘη5 6δὲ ἴῃ πη} ] ἃ. 

Δα νου, νἰδὶβ ΠΟ Ϊ5., «πο ἴῃ πος πλιπάο 
501 ΠΟΙ Π65,. οἱ Ομ ηἶα ρον ΠΟΒΙΡα ἴῃ Π]τΠ40 

ἰδίο Ρου οἰ ἀηται" ; ἀἴ{ιι6 ΠΟρΟΓ ΠῚ ῬγΘΒΘη 15. αἸοὶ 
ἃΥΕἸΠ οἷο 5ιι0 510] {πρᾶον ΒΡ ῸΠὶ ἀι16 ΠῚ ΠΟΒΙΓΑΠῚ ἴῃ 

ΟΥΑΒΕΙΠππ (16 1} ΘΟΠ]1Ο. (πὶ διιΐθηι οὐᾶ5. γΘη0- 

αἰτ, ἐτου πα πηά 5 1Π|6 ἀν οι ποβίοι τοραὶ τὸ Πο- 
αἷς 5 ὶ ἀν], εἱ τὸ ογὰβ Ποιηΐμο. 816 βθπιροι το 

ἃ ρυωβοηίοπι ἄϊοπι ρογιϊποῖ, δα ΠΡ τα πὰ πιδαγραϊ, 
οἱ 5ρθπὶ ργΟ] οἷς ἰπ μοδίθυιιμι. ΝῸ5᾽ γΟΓῸ ἰαἴοι Ποο 

ΤΠΔ]ῈΠ|., 40 οδὲ ἱπηροα πηθηταπὶ νἱα:. Π}}115- 
τηοαἱϊ γἱ αὶ ρῸ Δ] ̓ Φαᾶ πΠ4 0. ἢ ρΡΟΟΡΙ51Π ἃν 5. ( ρογά!- 
οἶδ.) ππδο! παίδπι : οὐπὶ Διο ῬῸ]ΠΠ πόνο }} 5υιηῖν 

[Ἀ0116 ᾿ρδᾶ οβίοπα!ν 56 ᾿ρϑᾶπι ; υἱἀθη5. ΘηΪ πὶ γοπα- 

ἴογο5, 56 ᾿ρδᾶπι ΘΧΡΟΠΪ , ψΟ] αἱ, γα! : πος οαρὶ 

51Π11 56 ψοπα!ουθιι5, ΠΘΑῚ16 ΡΘΗ] 115. 506 ΘΧῚΠῚ ἴδπ- 
εἴτι, ἴῃς «δηλ. Ρ1}}}15. ΘΧΊΠΠΟΡῸ 5656. ἃ θ᾿. ΊΟυ]Ὸ 
(μοῖ]6 δϑῖ, ἃς ἀδιπιπι ᾿ρ88 5:56 η5 οΥΔ 611. ᾿ΓΊΠΙα 

Ἰϊαιι6. οἵ {ὰπ πὸ ἴῃ 5: πα] ΠΟ ἢ 6. ΠΟῚ ΔΡρΙ ΠΕ Ϊ5 110] 

5001 ΠΙΔΠΙοδία γΟ] οἷα 5, 
Τοίαπι ΔΠΙΠηΔ1 ἰππᾶπὶ Δα ΠΟΙΆ ΠῚ ἱρά Πδίου, 

ΧΙ θ6. μ}}}} ΠΟΠΊΘΠ {ππ|Π|. 5ΟΓΙΠΟΓΟ ἀπ 1π Π οοἸο- 

5. πη. Οὐ πλ}}65. ὁδί, 1π στ 1 Δ ΠῚΙΠΊΘΓΑ [15 Οϑῖ ς 

οὐαὶ ΟΡ ΓΔη 0115 116 (ὐδἱ] δἰ ἢ] οῖ4. ) ἀσοογίαι. ()ε] 

ἴουὶ Ποπιο οδῖ, σοηβου  π 1πῖον" οἶγ 65. ΑἸ ΖαῚ τὰ 
1η15 Ομ ἢ ]}5 ΟὈ] ρατιι5 65, [ἀΠΙ Ια πὶ Π}}}65 (ΠΥ Ἶ51], 

ψ ]υ: Δι]! οἵα [πι5 1160, δου! οἰ νἸΓάτοπι ἱπ οοὉ] 0 Πιὰ- 

Βθοπ5. (πβουθογο ἴθ δοάθμ Προ, αὐ ἢαὶ {01 

(τ δον θὶ } ἴῃς νοοδιοηο διιροῦπα. ΠΊδο6... ἸΠ16]]}106 

ΘΥΑΠΘΟΙοα πὶ ἀἰβο  ρ] παϊὴ : ἀσαυίγο πιο οβιδηι., 
ΘΟΙ]ΟΥ τι ΠΟΠΒΙΔΠΓ ΙΑ ΠῚ. Ππσαϊρ ΘΟΠΓΙΠΟΉ ΓΔ ΠῚ, σα Γ- 

ὨΪ5. ΤΟΦΑΟΙΙΟΠοΙΠ. ἴῃ 5Θ ΡΝ ἸΓΠ} 0 Π},. ΟΟΘῚ ΓΔΓΙΟΠ 5 ἰνι- 
γα] αἰ Ἰο ποι, Π]Θ ΠΕ 5 ῬῸΡ Τα 6 πὶ : ἃ [6 ᾿ΓᾺΠῚ ΘΧΡΟΙ]6. 
581 οἰ γουιπηαρ οι τὸ 4115 ΘΟ Δ 15, 5: 1511Πη6. ΝΟ ἸΠῚ1ΠῚ 

5ο τη ἡ οο5 ὃ. ΟΠ ΔΠ14 1155 ἴα ἅπηἃ. ῬΟΓΒΘ ΜΠ 

45, οχϑροοία. ΒΙαβρἰνοιηαΐ ητιῖ5, τορ 4. ὁ Εδίο τηοῦ- 
ἴπιιι5. ρΘοοα 15, Οὐ ΟΠ ΠΘ Ρο. οἵιπὶ (ΟΠ ΓΙδῖο : ΟἸΙΠΠΘΙῚ 

ἈΠΠΟΓΌΠΙ {{1Π} 1. ΠΟΤ Π111} ἐγ  Π5ἴον", 

[595] Ὀἰοῖς, Μαϊιη (σἰρα σνανο) δὲ 14. 156- 

414 Βομὶ [Δ ο]ο οδι ἢ 15 ον πη] η5. δοίοπι ΡγΟῇ!-- 

ρας 9 Οὐδ ἴῃ (6015. τι} ἴβάιιο ρα τ] η 165 ΘΟ ΌΠὰ 

το ϊηλίτι" ὃ ΝΟΠΙΟ 51Π6 οὐγϑιὶ τηθίδα πη [ΟΕ 11. 1,ἃ-- 

ῬοϊῸ5. δἰ σπιηΐ Β]ουια πη, ἸΆΠΟΓῸ5. Ῥάνδηΐ ΟΟΓΌΠΑΒ, 

1 7]2}6γοπ. 8. 32. 

Ξ ΜΑΙ ..5. 1}. 

αν, εἰς) αἰιαιης, τιοὶϊ ἐπὶ γι θοοανο, 

Ὀ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΆΌΜ 85. ΒΑΆΒΙΠΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

ΑΔ ἌΡδν πιμίίας ἰγὶ διιίαιἰοτιδς ὁροτίθι τος ἱπίσαγε 

ἐπ γϑσπῖίηι (σιοἸογιιι). ΤῊ ]ΟΟ οἱ ορὸ : 804 Πι85 {υ1: 

θα Δ 0065 δὰ {185 "ἢ ΤΌΘΉΙ ΘΟ] Πα !π0 6δῖ, τὸ- 
Ποῖι. Ῥϑοσαι] γορῸ ἰάθο 65, σομοπη ΤΟυΙποπία, μο- 

ΠΑΘ4 116 ἐγ δίο5 Ἔχ ΘρΘΟΙ ΠΥ ΘΓ ῈΠῚ 51 4115 ἀΠΠΠΘ οητον 
ΟΡ βογναῖ, (1001 δᾶ πὶ Ορογὰ ἃν Ορου ἈΠΕ ι15. 1η]-- 

ἀυϊδίοθμ ΠΟη 51π6 [άθογο μογάρι ταν, Οὐ] διιηῖ τπο- 

(ἀοβιῖα σι ον 652 {αὶ ψΟΓῸ ΤὈΡΩ] οδίτιν", 1Π 5Ό(ΟΓῸ οἷι- 

Ῥ ἀἸπἰ5 σοπτονίταν, Οὐ ἃ ἀάθο ΘΟΠΒΕΠΙ 11 6 Χ ΘαΡΗὶ 
σΟΠΓΙ ΟΠ ἰππι, 4 Δ ΠῚ ᾿πη] 1 Π1:5 ΡΥ ΒῚΠ65. δἱ- 
416 ἀἸ55ο ἴα ν ἴα ΘᾶΡΠΘΠπῚ δι πηι πὶ ἢ ΝΟΟΙ65 4τιῖ- 
(μὴ ἰπϑΟμΠῸ5. διπὶ ν] ]] ἀπε πὶ π΄ ΟΥΑΓΟΠΙ}ι5, 

504 ΟἸΕΠΟΙΠΙΟΓ 5. ργοίοοίο βιιπὲ ὙἹβ 1] πτυπη ἴῃ Ρ6ο- 

ολ15. ΟοΠΪ Δ ΠῚ πηθῖτι5. ἴρ56. ΘΟΡ ΠῚ 411 ἃ ΡΓΟΧΙΠΗΪ 

τη ΠἸθύοῖα ῬασΟΠ ἃ Πέμ, Πᾶ ΟἸΠΠῚ {ΠΟΙ οἰ Ρ ΙΔ Π|5. 

ΟΙΠΠΟΠῚ 4 υ]οἴοπη. ΟΠΠΠΪΠΟ ΘΧΡΟΠΠ1Π ; ἀΠσιδ[]α ὙΘΙῸ 

γί σοπ ποοπ 5. ἴῃ δα αΐοπὶ, ΠΠοΡΙαἴοπι ᾿ρθοοαίὶ 

ἀοινιά τε. Ὑ ογθον ἰΐαιιο., πὸ ἔουτθ πιϑάιο δά ἤποπι 

Ἰαίαπη Ὑἱᾶπὶ ροΓΡα5., οἵ ΡΙῸΡΟ δά 1Π|4π| γἱᾶπι α1- 
ὙΘΙΒΟΡΠΙΠῚ ᾿ΠΥΘΠΪΆ5. 

864 αΠΠΠ ΟΠ] μη δά οὐβιοα! πη πὶ {165 δ. Π1η ὙἹ-- 
5114 Π5. ομδίοα!, ἔναΐον, ϑοοῖο5, δὶ Ὑἱ5, μα θ)65 : ὉΓα- 
665 51π|}} ἀσοηΐοθ ΘΧΟΙ]Ἶᾶ5 ΠΟΟΙΌΓΠΑΒ 5. [6 ΠΠΠ|Ὸ ΤῈ. 

(Ἀπ Π]ΠἸάγο; ρβά]πη05. ΠΠΠ ΔΙῸ ΠῚ [ΔοΙοΠΊ65. ΔΠΙΠΊΔΠῚ. 

Ηας 5ιπι6 ἰθοιπὶ : Πῶς δἰπὶ {Π0Ὶ οΟπα Ἰνουβαπίθβ, 

οἱ ἴῃ ουβίο ἸοΠ15. ργοιἰοσὶ5. {πόδα ]5. 5061]. Οὐ 
ΤΠ 6} 15. ὁ5᾽, αἄἴο πλ}}}, ἀἸοβοοιο (Π05).. οἱ ἴῃ οἰιδῖο- 

ἀϊοπάο {Πποσᾶτ τὸ Ῥγοίϊοβο ἰθογαγθ, ἀπ ΠΟάι6 4ι14- 

48 Π| [ΠΠΠ10 μια ϊθοῦο {πα οἰιδιοἀἰομιι5 ὃ ΝΌΙΠΟ 

ῬΓΟΡΙΟΓ {πο 6 ΠῚ οἰ Ιοπ 1, θοηὰ ᾿ρ5ὰ ἃ 56 

Ἶρ50. στο ϊοῖτ. δῖος. πθπλο οἰϊαπη ΠΟΠΙΪ τ π ΥἹγΟΡῈ 

Ροδδοῖ,, 5] τιπιιβ ]54ιι6. ἴῃς ΡΌΡιι5 4α Ρι5. διιάοὶ, 
γραῖα ΘΟΠΊΠηἾδδα δα [597] νὰ ΠΟ Ποιὴ γοἸρογοῦ, Ψαπὶ 

ΔΟΟΪα τοῖρδα οὐΓα556 οἵ Πᾶν }65 ΠΙΟΓΟΔίΟΓΟΒ : Θ0η- 

{ἰπρῚ]: οἴϊαπι Πα γάρ τ πὶ ρα], ἀἴψιιο τ  ΓΠΠΟΠ]Ὸ 

ΘΟ] ποῖα πη γ᾽ τᾶ πὶ γοβίανθ, οἵ μα θη οπὶ πη} ἰ- 

τα ίποπα (Ποῦ πὶ ΓΟ θι5. ρυ γαν. ΝΙΒΠΟΙΗΠιι5 

ΟΡΟΥΊ 115 5 π ΠΘ η115.7 1π ΠΠΘΠ ΟΡ ΠῚ 5Ρ6ΠῚ ΠΟΙ ΙΡΙηὰ-- 
Πλ11 Σ ΠποΠΣ [Δ ΠΊΘης ΒΡΟΓΆΠΔΟΓΙΙΠῚ ᾿ρδὶ σοπηπ!θη 4α- 
Π11}5., {81 πη νοὐ ἰδ ριον οι, ΠΟ. 

Τα ἁιιίοπ νου ]5. 5015 ἀρ ῖβ. 46 βαποιη αἴθ, ορο- 

ΤῸ Οαπὶ ἱΠἸΡΙΌ15. ἀπ} 185. ὙἼΔ6., πο ἰ6 μα ῃϊίοδὲ 

πιά ἰου πὴ ΘΟΠ5ΙΠΟΓιῖπ, Φπά Π 0 Π1}}}} 16 ποιὰ Πο- 
ΘΠ ρϑηιῖα {γα} 11. Μοάοβίυτη το τϑάάδηὶ εἰ νἱρρὶ- 

Ε παπι Θχοιηρ]α : Πα ΟἸ οιιπὶ [Π να515 δ5ι}}5 ΠῸ0 μάΡο- 

Ῥαηῖ; 4υάπάο ορονίοϊαϊ οὐ"πὶ 5ΡΟΠ50 ᾿ΠαιῸ 1, ἴπ πὸ 

3.1. Ὅον- 2. 13. εἴ 15. 

4. Αοἴ, 44.321. 



5, ΒΕΝΕΠΙΑΝΙ 

Ράνονο σωρουιηὶ, οἱ σα] πη [ατοπὶ αὐνοιίονο, Οτιὰ- 

ΡΙΌΡΙοΙ δἰΐαπι ᾿Π5]ρΊ ΘΠ 65. 1|5 ἀρ ΡΟ} 14ὲ νουθυμι; 

«πιοιΐαππι ΓΟ ΠῚ ρῖι5. Πππον ΠΓἈοἸ ὁπ 1 οἱ ουμ ΠπΘΟο σαν πὶ 
{γιϑινα {νυ Π51 16 5 γΟυ 1: ΟὈΪ Πα» πὶ μα τ 5118-- 

ταππη, ἃ] ἈΠ] αν ατ Ἰα ΠἸάι6 πιιρεϊαγιπι ππροά τς 
ἔμονο, Νο [ουῖς οἱ τ δὰ ἀπηι πὴ ΟΧ ἅΠΠῸ, ἃ ΠΊΘΠ50 
δ πηθηβοιι, ἀοάιο ἀἴ6. ἀἀ ἀἴοιπ οποίον 8... Ποὺ 
ἀροὶρία5. Οἰθιιπη., “ιιοα ὁ5οὰ ὁδὲ ᾿υ μη 15, οἱ οαὰ5 
ἴῃ Θᾶπι,, 4υᾶ πη ΠΪ Πἰ ΠΊ6 ΟΧ ΞΡ ΘΟΙΑθὰ5.,) αἴ 6}, Οἴλπι 
Ἴδα ἀο[οἴδηι ΕΠ} Ὶ οἱ νἹτα σι! Π65., οἱ ΟΥΪΥῚ5. ἔς 

ΟἸΠι5. ἀπά ϊψιιθ ἰμνοηίαν 5. Τιιηο ἀηριιδιϊα. 51ΠῸ 
50] αιἶο τς αἰτἰηρσοῖ, πιο Ἰοἷ5 16 δα ππουΐοπι ραγαπιῖ- 
Ἰνὰι5., οἱ 5ρ6 ἀοιμοϑιϊοογιπι ἃ ἴ6 ἀὈ]αα. Θά π 0 

ὨΪΠΔ ΓΙ ΠῚ ἔγο Ι ΘὨ 1115 ἱ Πρ ΟΠ. 5085 ΟΓΌ 51000 : πγ56- 
δῖ τὸ ΓΟ νῖ5 Ὑθ θη η5 ἀγθη5. ἴῃ ΨΟΏΓΓΟ : 5.5 ρ Γὰ- 
Ἀὴ5 ἂ τον ΠῸ Θονο ροπι65, οἵ 41] οΟμ ἰδίοιι" 1ο- 
οὐ, παι ἰπν ΘΠ οι τν Σ ΡΓΟΙΟΓΟ5. ΔΙ᾿ 4 01 ΟἸ δου ιτη 
ἃ. ἸΏ5ΘΏ510116, οἵ ομηηΐα αι ἸΟογ18, [ἀπ ιι πὶ 
Ὠϊιρα5 ἀοϑρί οἰθηΐ. 

Τὰπο οὐ {115 Δα πη! 5 γα 1} {0 Ὶ Παρ ἰδπιιπὶ 
δΐ 4015 πιο ποθὴ 6 ᾿ΐπρσιια ἰοηι5 (τ δἱ ᾿ΐησυὰ Πρὰ- 
τυπ}}. Τ)οπηοϑιϊοὶ αἰ Π οἰ μτυγ, {γἸ 5114 5 4 γορῸ ἃ 
σομμμηἰδοραιίοπο ἀϊδίαπε., οοπίοιηποηΐ, (τὶ πη ϊοιι5 

ὁδί, βιισρογοτο [590] ργορίοι ΘΟὨ βίο πο πὶ Δ ἰπιὶ 
τοπιρ᾽α οιποίαιιν", ΕΟΡ ἀσ5ἷ5 οἱ τη οιι5 ἴρ56 (οοἰ- 
Αἱ; οἱ 1ρ856 ιιοάιιο (ΠΠΠ Ππι15. ΠΙΟΓ 01}} ΠῸΠ ΟΧβρ6- 
οἰαΐ, Θοαιιοα παίιγα σου ροΙ 5 πιάτα ἀρ 11. Ὑ6- 
ΓΠΙΠῚ ΠΟΧ ἰὰπὶ ΡΟΡνΟηΪΐ, οἱ «[ϑο ατῖο 410 Δ ΠΤ 0 }-- 
Ἰπι ς αὶ Βαριϊζαίῖοι ΠΟῺ ΘΟ ΓΕ 5 ΠΟΥ 5 061 511- 
Ῥεγν θη : ἀσροηΐ 4 ἃ Διιοαηὶ ; Π60 Θ5ὲ αι 54ιᾶπι 
48] (16) οτἰρίαι, Τοιιδη6 ἃ 16 ἀἰοβροοῖιι ἢ ΝΌη ἰὰ-- 

πΘ 16 Θχαιια 1 {ππῸ ΤΟΙ ΡΟΣ 5, «ιιοπίαπι οἱ ΠΙΙΠΟ 
τὰ πο αἰ 15 ουπη ὅ. ΤοΙΠριιθπο ΕΠ] ργογοσα ιν 
50 1Π166ὲ ορείπιθ υἱϊάπι ἀορἰϑιὶ ὃ"  όπιο ἰ6 ὑογϑὶς 
ἱπαπίῖδφιις δϑάπιοαϊ. " δα ρθουν θηΐοὶ {01 ὁχ ππριῸ- 
νἶδο ἴῃ 51π|1}{πππ4| πο πὶ ῬγΟΟΟΙ]ἀτιιπὶ ἀορογα πο. 
Ῥογυθηίοῖ ϑιιροι" 16 ΔΠΘΟΪῸ5. [ΟἰΟΥ  ἽΠη 15 ψα]τπ, ἂς 
Ρον γίπι ἀθρουιοὶ ἴθ ; ἀΠἰ πη πὶ ἴπᾶ πὶ ροΘοοα ἰδ 00}}}- 
βαΐδπι ἀρσίγαιοὶ : ραδϑὶπι «ἰἸ5ϑο γογ 5 ̓πο ἢΠΠπ|ὸ, 

1 Ἐρ]νοϑ8. ὅν 6. 

α (ὐοπίϊτηηαι ἰοοῖῖο πορίτα ἀγώσαμπι {Πππὶ οὖχ εἰσα- 

κούσεται τότε, οὐ γὰρ αὐτοῦ νῦν εἰσαχούεις, {0 ] 4111 16- 

ΑὉ ΙΝΥΙΤΑΤΟΒ 1009 

Α ΟΠ σ᾽ ον 5. δἰπο γοο6, ΟΟΟΠ 50. 18πὶ [ἀπ Ὠ ΤΟΥ πὶ 

οὐρᾶπος ἤρα ̓  «πὰπι τά] {Π0Ὶ ἱρϑὶ [σοϊϑιϊ, 4υδη.-- 
ἀππὶ ᾿Π ΟΠ ͵5 005 ἢ ΤΠ5Δ 1 ον ἀορ! ρα ῖ5. ἴῃ οοη- 
5ΠΠ15 {υΐ5,. οὐπὶ γ Δ 0] 15. ΜΠ] Τα οι. {π5ΓΟΥΓΕΠῚ ν 

οὐτπὶ ἄμα οἷ ἀἰδιγί θεῖα 5ρ!]οπάοθιπι,, οἱ πηοτο- 

ΤῸΠῚ ῬΘΟΟΔΙΟΙΙ ΠῚ πὶ ΡΙ Οὐ Πα 1551 π|18. Το πο γ5. Οὐ 

ἴῃ ἀοἱονο σον 5. 1] 114 μονα ἀἴ665 9 Οὐ πο τὸ- 
Ἰδοὶ ἃ πιὸ γδη αῖο5., ὈΠογά 16. ΡΟΟΟΔΠ, 4 [πὶ 

[0116 ογαΐ ἃ] στο, 56 οὐπηι!αγὶ τπα]α, οοηίγαχὶ- 

416 χηδοιπι : οἱ ΠΟῺ {ἘΠ} πα 1 οοηβοϊοηιίαπλ ἰαγᾶ- 
το, 56 ΠἰΧιι5 πὶ ροοσα 5. οἵ ᾿ΐ0 οἱ πιιπὸ οἰΐαπι ροῦ- 

τηὰηϑὶ ἢ Πα 6 ΘρῸ 4ιιοητ16 ΟἸἸΠῚ {π|5115 ΠΠΠῸ 05- 

ΙΝ ΒΑΡΤΊΘΜΟΝ, 

5 

5611.) οἵ ὁ5Ὸ 4ιοάιια οΟδ 1015. θΟΠ15 [ὑπογον. Ὁ 
Ρταγαὰ ΘΟΏ51114 ̓  ΡΥΟρίον. αιι οί π ὩΠ1115. που μΡ6ο- 
ΔΤ ἹΠΊΠΙΟΓΙΑΪῚ [ΟΡ ΠΊΘΠΟ ΟΥΙΙΟΙΟΥ ; ΡΓΌΡΓΟΙ οἰρὶ- 

αἸταΐομι σα ἢΪ5. ἴθ ἰρβποπι ἰρά10}᾽, {δία 5ιιηῖ [πα] -- 

οἷα Ποῖ. ὙΟρΑΙαπὶ τηθ., οἵ ὁρῸ ποὸπ αἰτοη ο Δπὶ ; 

ΟἸ᾿οϑια]να πίτυν τ] ἷ,. οἱ ὁσὸ ἀουΔοθαι. Πώς οἱ 
51Π|}Π1ἃ 4065, οἵ Ππ 06 015 ἀ ΠῚ ΠΠΔ ΠῚ {8}, 51 ἅπί6 Βὰ- 

Ῥ ἰδπλιτα ΡΥ] ΡΙαΓῚ5. 
Ο Ἰιοπῖο ἔ δι σΟ ΘΠ ΠΏ] ἹΠΟίτ6.,. ἃτιξ ΤΌΘ ΏΌΠΙ 

οὔνα, ΝΟΙΪῚ σοπίοπιποιο γοοαιϊίοηοπι. Νο αἰοα5., 

Πανὸ πὶὸ ὁ [4017 ομδαίιιπι ον Ἰιοο οἵ μος. ΝΠ ἃ 
651 σαιο {Π0ῸῚ ὦ οχοιιβαπάτπι, ΜΠ «α!άσπι [ὰ- 
οὐγιπαΣ γοηΐαηξ,, δ η0. τϑοουον., 40 Οριιδν 

αιοά ρυάοτα αἰ οἶς,, πιαρ Π τ πὶ β]ου τα Π)6ὶ ἀπίο- 

Ροηΐδ ; οἱ Ῥγορίοι ΠΠΡΘραμη ἀ1550}Π{π|4 16 οΟπγ ΟΙ"- 
58 {0 ΠῸ πὶ ἀθο ( ούοαζιπι} ἀυ] οοβοῖζ {{01... τι γἱ- 

ἀοαυῖα το πίϊατο ΠῚ ΡΌ556 Ρδορδ 5 5 ἀἴιδ ἴα 
ἃ ἀοηΐβ ΒΟΠΐ5 ἀπί πηᾶπιὶ ἴπᾶπι ΘΧΟΙ 15, δο. δἰ Βὸ- 
Ὠἰταίοπι Ομ 6515. «ονιιβά!ο πη ἀϑρίοογα π0}165, {ΠῚ 
ΤΥ ΓΔ 165 ΔΠΡΘΙΟΥΙΠῚ 5.117 ΘΟοἴτι5. ΡΥ ΠΟ ΡΘΗ ΤΟΥ, 
ἀροβίοϊογιιπη ἱπγθηΐ ,),. ῬΓΟΡμοἰαγιμπι. 5.056} πὶ, 

Ψ Ῥαϊνίαρομγιιπι δοορίνα ΡΥ ΠΟΙ ρᾶίι5.,). ἹΠΑΡΥ τα πὶ 

φΟΙΌΠ εν, [πδίογιτι. [αι 65. ΟρίΑΠάππηΠ6. ὁδὶ ππὰ 

οὐπ 1115. ἀπ παιπιογάγο [6 ἴρδιιπὶ ἢ Πα γὰ ΔΗΪμηΔΠπ 
τὰ απ, οἱ βάποι Πα οᾶπὶ δοοιπά απ ἄοπα ΟΠ δι], 
ἘΠι5. οηΐπὶ δυιηΐ σ]ουϊα οἱ ΠΌΠΟΙ ΠιΠΟ Οἔ 56ΠρΡῸΓ» 
οἱ ἴπ 5βάρου!α σοι! ουιπι, Ἀπιοη. 

σ 

3.4, ΤΊο58., δ. ὅ. -- ῬΙμιο. 14.418. 

διιπὶ βἴπο ποραϊϊοπο, οἵ οοριιπζιν ἀσοῖρογ ἀἰίγπια-. 

τἰοποπὶ «α5ὶ ᾿τοπΐοο ἀϊοίαπι, 



Ἕ(σΗἸ. ΓΆΠ.. ΜΑΤ ΤῊ 411, 

ΡΒΟΕΕΘΒΟΚΙΒ ΟἿΙΝ ΜΟΒΟΌΈΝΘΒΙ5, 

ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΑὉἢ ΒΑΝΟΤΌΝ ΒΑΒΘΙΠΠΝ. 

ΝΟΥῚ ΕΘΙΤΟΒΙΒ ΜΟΝΙΤΌΝ. 

Ονγαϊίοποϑ ἴγ65 βϑ θηΐο5, {1188 ἴῃ δἀϊοπο θνν. Ῥαΐγιπιὶ ΒΘΗΘ ΟΕ ΠΟΓΙΙΠῚ ΠῚ ΓΘΡΟΡΘθαπῖιγ, 
ΔΠΠῸ Ρ ΘΙΘυ]αρϑὶ βόθροι]! τ 775 ΔΙοβηπα ΘἸ41: 6 ΘΟ ἸοΙΡιι. ΜΟΙ ΘΠσΊθὰ5 ΟΠ Ἰβεϊα παι. ΤΙ ἀθυΐοιι5 
ΜΎΤΗ πα, Υἱ Πἰ5. ἀ6 ΠΕ θυ 5. ̓πηιπου ΓαΠΠ 6} ΠΙΘΥΪτ5, ἴῃς ΠΡΡῸ αὶ ᾿Πβου θ᾽ ταν υἹοατιτὶς ΑἸρΖι τι εὲ 
βαρ Μαβπὶ αἰϊφιιοῖ ογαἰζοτιος., οἰ 5θουϑὶ ΠῚ Θχοι50, ρᾶσϑ. 65 δὲ γὰ ἴῃ ἡ“, δὲ πὰ οαπὶ 6] 546 πὶ 
ΟἸοσεαγιὶὶς Οτωοῖς πυϊπογίδιις οἱ αἰϊὶς ἀποοάοιϊς ατιδοῖς (ΔΙοβαιο, 1774 1π 45), ΦΟΓΊΙΠη 5ΘΟ ΠάπΠὰ 

οἰΠοῖς νοϊμηθη. 

Ἐχ δχθιιρίανὶ φαοά νὶν ΠυιπΠ Δ ἰ5ϑ᾽ ΠΊι15. ἀΟοςἰδδι πηβαιθ ἤἸαχὶπεϊίαπιις ϑεούυτεα., Π]αγογιο (6 
ϑαϊπι Β γίϑοτε ἄομπο ταϊμὶ ἀθάϊε γτορθίθηδϑ μἷς ἀπιχὶ πὰ5. ογα πο υ]5. ἴΓ65.5 πὸ ἀπο ραΐαγθηι 

ῬΥΪπηὰ πὰ δὲ του ἴα πὶ ΒΆΒΙΠ1Ο ΔΙΆ ΠΟ 6558. ΔΕ 6 485, 56 πὸ αὶ ΟμμπῖΠῸ ἷπ πονὰ Πὰς γϑροι 0 πὸ 

δαἀϊεϊοπῖθ. ΒΟΠο Ἰο που πὶ ΤΟΥ ΘΡΘ ΠΑ Ἰϑϑι μου πὴ ραϊγα πὶ ἀδοβϑθῖ. βθοσπθ οὐδ ομἶβ, 126 πιϊϑογί-- 

οοτεῖϊα οἰ γμάϊοῖο, μαῖνθη) 6556. 85. Βαβι πα πὶ τθβίαξιιν ΒΘ ΠΏθοη ΜΙ ρἸδίθι, απ] ἴῃ ΒΘΙΙΏΟΠΘ ταῦ, Ρ- 490 
οἱ ἦρι δὰ. σδγηΐθι, δχ δὰ δυβοῦρϑὶὲ παὰὰ ραποὰ. Αἰθηὶπὶ ΒΥ ΠΊΘῸΠ ἰδίθ ΟὉ ἀχρισίαν 5118 Π| ΠΟΙ 58- 
16] ναριυΐανῖς. Οὐὰ ἀ6 τὸ 411 ἡ Ἰσαθιιηι. 

ΜΑτΙΠὶ δηἰ πιλ ἀν ουϑίοπθθ ἀθ 1 ΟΠΊΠ 65, θαβαιιθ, {πο ᾿ρ86 [δοθγαῖ, ΠΙΙΠΊΘΥ 5. ῬΓΘΘ ΠῚ 5515 ἀἰβηχὶ 

ἃ πηεῖβ. (πὶ 4 ΡΥ μηδ πὶ δὲ ἐθυ ταὶ ΠΟΙΆ Πα πὶ Πα] πὶ ΠΡ θυ ΟΠ οθπι, ΜΙ (ἢ οοἰτι5 1ὶ 5 5 γὸ- 
ὅπαῖ, ΔΑ του τα πη ΟΥ̓Δ ΟΠ ΘΠ ΘΟΕ] ῬΥοβ δ ἢ ἰβϑι πηι πὶ ΟΟ ἴσθι ῬΑυϑίππι Ἀδσίθηι πὸ ἡ76, οἰ] 5 

γαγῖα5 ἸΘΟΙΙΟ 65 ἴῃ Ποῖ] 15, ΠΠ ΓΘ Ὰ] 15 ΡΘΗ ΧῚ5. δὲ ΠΟΙ ΠΙ5. 1πο] τι5155. εξ ἃ ΔΙΔΓΓΠοοἸα ΠῚ5 ροβϑθπε ἀἸ 5] - 

8], Δοσα ΑΓ. ΟΠΊΠ65 ᾿πάϊοανὶ. 

ΤΆΡΟνο δαίθηι Τιατῖπθ νυ το πἀουιπὶ απ] 1 ΟΥιι πὶ ΠΟΓΙΙΠῚ ΕΥΠΠῚ ΟΡΈΒΟΙΠΟΙ ΕΠ) ΘῈ ΡΟΓΘΘΪ, ἴὰ ΓΘ 
160, ΘΚ ΘΗΒΠ].16. ΠΘ 5Ρ͵5511Π) 18 πὶ ψΟΪ τ Π]6Π., οἰ] 115 Πηθπὶ δὲ ΤΥροβυαρῃὶ οἵ Οδαπηὶ δἀϊέογεβ πππὸ 
Παδ 1 ΠΙᾺ ΧΊΠῚ6 ΠΡ ΘΠ , ΠῚ Π.] Δ ΠῚ 1π ΠΟΘ ΠῚ ΘΧογοδοαῖ. ΑΠΙΠΙΔ ὙΘ ΟΠ 65 ΔΙΆ ΕΠ: Ὑϑυβιομὶβ ΤΠ] Π60 
γἱοθ5 ᾿πρ] οθπηῖ. 

Τπ ]5. σαι ϑϑοὰβ., {τ|2550., ΤιΘοῖου Θυ 16 δὲ Ρἷθ, δὲ δὶ ἴῃ ρουϊθσοπο ἰοΐο μος 8. ΒΑΚ ΠΟ ἱπνθ- 

ΠΘΙῚ5 51} 116 ΘΙ ΤΟΥ Ὸ5. ΠῸῚ Π.]105, {πὶ π᾿ οὐ είοπο ἀν ποιὰ πα πῸπ ΙΘσ ΠΕ, ΤΠΘΠΠΘ ΠΟ ΠΕ ΠΠΔΠ: 

Ἰποοηϑια 88 Θὲ ἱποιι δ», σοβ᾽τατοατι6 410. «ἰἸ5 ΕἸ ποι] ἢἷβ δὲ ἀσοθ πε πη [ἀ ρϑ115 ΘΙ παν ΘΠ], αιιαπι- 
46 ἀσοιγαῖθ οἸηηΐτπη] 55. ΒΙΒ]ΙΟνιιμ ἸΟσουιιη ὨἸοπ τ οπ μὰ Δ] Θοθυ μι. 

Ῥάθραμη Γαιτθεϊοθ ΡαυἸδίουιμ, ἀϊθ 50 ΤΟ οθιΥ. 1830. 

ΤΡΟΥοῦ5 ΡῈ ΘΊΝΝΕΕΒ. 



ΤΟΥῈΝ ἉΤΓΙΟΙ͂Σ ΠΛΤΡΟΣ ΗἩΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 

ἈΡΧΙΕΠΙΣΚΌΠΟΥ ΚΑΙΣΆΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΌΚΙΑΣ, 

ὉΜΙΛΙΑ: ΠΕΡῚ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤῸΣ ΒΙΟΥ͂ ΜΟΝΑΧΩΝ.: 

----ο...-ς-- 

Πολλῶν ὄντων τῶν ὑπὸ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς Α ἐχδιχήσεως, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιθυμίᾳ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ διορ- 

δηλουμένων, χαὶ τῶν κατορθοῦσθαι ὀφειλόντων τοῖς 

ἐσπουδαχόσιν εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ, περὶ μόνων 
τέως τῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος χινηθέντων παρ᾽ ὑμῖν, 

ὡς ἔμαθον ἐξ αὐτῆς τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς, ἐν 
συντόμῳ ὑπομνήσει: εἰπεῖν ἀναγχαίως προεθυμήθην, 

τὴν περὶ ἑχάστου μαρτυρίαν εὔληπτον οὖσαν χατα- 
λείψας ἐπιγινώσχειν τοῖς περὶ τὴν ἀνάγνωσιν ἀπα- 

σχολουμένοις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται χαὶ ἑτέρους 

ὑπομιμνήσχειν" ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν ἄξια τῆς 

ἐπουρανίου χλήσεως φρονεῖν, καὶ ἀξίως τοῦ εὐαγ- 

Ὑελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθαι ὅτι οὐ δεῖ τὸν 
“Χριστιανὸν μετεωρίζεσθαι οὐδὲ ἀφέλχεσθχι ὑπό 

τινος ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ χαὶ τῶν αὐτοῦ θε- 
χημάτων τε χαὶ χριμάτων" ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν 
χρεῖττον τῶν χατὰ νόμον διχαιωμάτων γενόμενον 
ἐν πᾶσι, μήτε ὀμνύειν, μήτε ψεύδεσθαι - ὅτι οὐ 
δεῖ βλασφημεῖν " ὅτι οὐ δεῖ ὑέρίζειν " ὅτι οὐ δεῖ υά- 
χεσθαι" ὅτι οὐ δεῖ ἑαυτὸν ἐχδιχεῖν " ὅτι οὗ δεῖ χαχὸν 

ἀντὶ χαχοῦ ἀποδιδόναι " ὅτι οὐ δεῖ ὀργίζεσθαι - ὅτι 
δεῖ μαχροθυμεῖν πᾶν ὁτιοῦν πάσχοντα, χαὶ ἐλέγχειν 
εὐκαίρως τὸν ἀδιχοῦντα, οὐ μὴν ἐν πάθει τῆς αὐτοῦ 

«ὁμιλία Ἐξε Πιαὸ ογαιἴο «αϊπαυαροεῖπια Οὐοάϊοῖς 

ῬΙΒΙΤοτμοοα βαποι σοί πιο ϑΘ. ποῦ ϊ ἴω [0], ππτι. ΧΧ, 
ϑουίρίιι ο5ὲ ἰσῖο Οοάοχ ἃ Νίσου φαοάαμι ἀππὸ ροβὲ 
Οἰμνυίβειπι παΐαπι 9917 ἴπ πιο ργαπῖς, 

δ βίου μοναχῶν Οὐπρ]οοιίτιις. γόνον ρυοορία 
σπποταιπν, ποὶ ΜΠ ΔΟ] 5 Ξο την, κοι (}νΥἸσεϊα πὶς οπηηῖ- 

)νει5 ἈΠΠ|ὰ, 
5 γελοιαστῶν Ἴ γελωτοποιῶν. {6Π{π: ἰσίο νοσάθα!ο 

ατόρον. Ναχίαμῃζ. υ. 93, 101, 304. 
ὁ ἀργολογεῖν] 1. 6. φορτιχὰ χαὶ εὐχαταφρόνητα, λαλεῖν. 

Οὐ οίποι νἱἀοϊαγ ἀοθονε οο νοσα!ελ απ Ἰοοο ΜΆΓ. 
ΧΙΙ, 80, πᾶν ῥτωα ἀργὸν κ. τ, λ. 

5 λαλοῦντι, 
ὁ ἐπεισεργομένων7 αὶ 

8] Τογίο λαλοῦντα, ὃ μὴ. 

οἱ 5ιπ} 11, «{π| αἰτομῖα 

θώσεως, κατὰ τὴν ΘΕΈ τοῦ Κυρίου - ὅτι οὗ δεῖ 

κατὰ ἀπόντος ἀδελφοῦ λέγειν τι, σχοπῷ τοῦ δια- 
θάλλειν αὐτὸν, ὅπερ ἐστὶ καταλαλιὰ, χἂν ἀληθὴ ἢ 

τὰ λεγόμενα " ὅτι δεῖ τὸν καταλαλοῦντα ἀδελφοῦ 
ἀποστρέφεσθαι" ὅτι οὐ δεῖ εὐτράπελα φθέγγεσθαι" 
ὅτι οὐ δεῖ γελᾶν , οὐδὲ γελοιαστῶν " ἀνέχεσθαι" ὅτι 

, 

τὴν οὐ δεῖ ἀργολογεῖν 4 λαλοῦντι ", ὃ μήτε πρὸς 
ἀναγκαίαν χαὶ συγχεχωρημένην τοῦ Χριστοῦ χρείαν" 
ὥστε χαὶ τοὺς ἐργαζομένους σπουδάζειν, χαθ᾽ ὅσον 

δυνατὸν, μετὰ ἡσυχίας ἐργάζεσθαι, χαὶ αὐτοὺς δὲ 
τοὺς ἀγαθοὺς λόγους πρὸς ἐχείνους χινεῖν τοὺς πε- 

πιστευμένους μετὰ δοχιμασίας οἰκονομεῖν τὸν λόγον 
πρὸς οἰκοδομὴν τῆς πίστεως; ἵἍα μὴ λυπῆτα: τὸ 

Πνεῦμα τὸ ὅν τοῦ Θεοῦ" ὅτι οὐ δεῖ τῶν ἐπειῖσερ- 
χομένων 5 τινὰ ἐπ᾽ ἐξουσίας 1 ἐγγίζειν ἢ ἢ λαλεῖν τιν 

τῶν ἀδελφῶν » πρὶν ἂν οἵ ἐπιτ τεταγμένοι 8 τὴν 
τίδα τῆς ἐν πᾶσιν εὐταξίας δοκιμάσωσι, πῶς ΤῈ 
σχε: Θεῷ πρὸς ̓ τὸ χοινῇ συμφέρον ᾿ ὅτι οὐ δεῖ οἴνῳ 

δεδουλῶσθαι, οὔτε ἱπερὶ χρέα ἐμπαθῶς ἔχειν, καὶ 
"ἢ ὅλου περὶ οὐδὲν βρῶμα ἢ ἣ πόμα φιλήδονον εἰ- 

Ὁ γὰρ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγχρατεύεται. 

βοοϊοίαϊο πιοπαβεῖσα, 4Φπασαπαιο ἦς οαπιδα πιοπαβίογξι 

αδειπηξ. 
“1. 1 ἐπ᾽ ἐξουσίας] 1. α. κατ᾽ ἐξουσίαν αὐτοπροαίρετον, αὖ- 

ἐτσγμένοι τὴν φροντίδα] ἡ ἤγουν οἱ προεστῶτες. 

ἐπιτεταγμένοι 'ας ποϊῖοπο γαγίαβ, εἰ (Ποῦ, ὁσσανγι, 

8ὶς ἄπιθι ράυΐο Ἰαονῖιι5. 5 Ἰορίταν, {Π51{α 115 ἀϊοῖ- 

ἴὰν πεπιστευμένοι, ἐμπεπιστευμένοι, ἐπικεχειρισμιένοι. 

τραμμένος πος βόπδα παρεῖ Ἠεϊϊοάον. ν. 7, οἱ 

ΡΠ ο ν. 149. ἐμπεπιστευμένος Ἠετοάίαη. ν. 214. 

Πεπιστευμιένος τόσον, Νακίαηζ, Ρ. 10, εἰ ΐοιγδ, 
Ἡαϊοατα. τ. 2, ν. 151. Ἐγκεχειρισμένος ἀφηΐψις Δο.- 

οἴπλτι5. ἢ. 98 
ται" (τ. 9, 25. 
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"Ν 

ΜΑΤΤΗἙΙ ΑΡΡΕΝΡΙΧ. 

- Ὁ ἢ , 'χ ἐπ “Ὅτι τῶν διδομένων ἑχάστῳ εἰς χρῆσιν οὐδὲν ὡς ἃ θουμένων, καὶ εἰς δόξαν ᾽9 Χριστοῦ, ἐχδιάζεσθαι 
ἴδιον ἔχειν δεῖ, ἢ ταμιεύεσθαι" ἐν μέντοι τῇ φρον- 

- “ ΄ ὟᾺ δι - 

τίδι πᾶσιν ὡς δεσποτιχοῖς προσέχοντα " μιηδὲν τῶν 
, ᾿ Ρ 

παραριπτομένων ἢ ἀμελουμένων, ἂν οὕτω τύχοι, 
“ἦι ΠῚ Ὁ “ « ΑΙ ς -- ΤΣ ἢ , 

παρορᾶν ᾿ ὅτι οὐ δεῖ οὔτε ἑαυτὸν ἑαυτοῦ χύριον εἰναί 
ῸὩοΡ δ , Ἷ 

τινα, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ Θεοῦ παραδεδομένον εἰς δουλείαν 
ἐρο ες ΒΟΥ ἈΑΡΟΡΈΣΝ ΟΡΗ ἢ ἜΡΡΟΣ τοῖς διμιοοψύχοις ἀδελφοῖς, οὕτω καὶ φρονεῖν πάντα 
. - ο ἊΝ 3 - 55) Μ΄: σ͵ 

χαὶ ποιεῖν, ἕχαστον δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι. “Ὅτι 

οὗ δεῖ γογγύζειν, οὔτε ἐν τῇ τενοχωρία τῶν πρὸς 

τὴν χρείαν, οὔτε ἐν τῷ χαμάτῳ τῶν ἔργων, ἐχόντων 

τὸ χρίμα περὶ ἑκάστου τῶν ἐπιτεταγμένων τὴν τού- 
ΣΣ 7. σ͵ 3 Ὁ, - Ἁ ’΄ Ὑ' τῶν ἐξουσίαν. “Ὅτι οὐ δεῖ χραυγὴν γίνεσθαι, οὔτε 

ο, “-“ “-ς ὙΦν " 
ἄλλο τι σχῆμα ἢ χίνημα, ἐν ᾧ "" χαραχτηρίζεται 

θυμὸς ἢ μετεωρισμὸς "", ἀπὸ τῆς "" πληροφορίας τοῦ 

παρεῖναι τὸν Θεόν. Ὅτι δεῖ τῇ χρείᾳ συμμετρεῖν 
᾿ Α με 

τὴν φωνήν" ὅτι οὐ δεῖ θρασέως ἢ "" χαταφρονητιχῶς 
τὰ , ἊἌ “ 5" ΦυΝ .- ΤῸ 9 

τινι ἀποχρίνεσθαι ἢ ποιεῖν τι, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσι τὸ ἐπι- 
ὃ , 

ειχὲς καὶ τὸ "ὁ τιμητιχὸν πρὸς πάντας δειχνύειν " 
ΥΖ Ξ τ : ᾿ 

ὅτι οὐ δεῖ "" ἐννεύειν ὀφθαλμῷ μετὰ δόλου, ἢ ἄλλῳ 
“ Δ 

τινὶ σχήματι ἢ χινήματι μέλους κεχρῆσθαι, ὃ λυ- 
- φῳ͵ 

πεῖ τὸν ἀδελφὸν ἢ καταφρόνησιν ἐμφαίνει" ὅτι οὐ 

δεῖ χαλλωπίζεσθαι ἐν ἱματίοις ἢ ὑποδήμασιν, ὅπερ 
τ Ἢ , - ΟἹ τ - 

ἐστὶ "ὃ περπερία " ὅτι δεῖ εὐτελέσι χεγρῆσθαι τοῖς 

πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος " ὅτι οὐ δεῖ ὑπὲρ 
τὴν χρείαν καὶ πρὸς δαψίλειαν ἀναλίσχειν οὐδὲν, 

΄ , - - 

ὅπερ ἐστὶ παράχρησις ὅτι οὐ δεῖ τιμὴν ἐπιζητεῖν, 
ΕῚ , » - ΩΣ ΓΙ Ὁ ἢ πρωτείων ἀντιποεῖσθαι " ὅτι "7 [δεῖ] ἕχαστον προ- 

τιμᾶν ἑαυτοῦ πάντας ὅτι οὐ δεῖ ἀνυπότακτον εἰναι" 
ὅτ Ξὰ δον - Ν ΕἸ θίξ ν "» ᾽ ῃ Ν , " ὅτι οὐ δεῖ ἀργὸν ἐσθίειν τὸν ἐργάζεσθαι δυνάμενον, 
ἀλλὰ ἡ ποτε δεχυλού , » 
ἀλλὰ καὶ τὸν ᾽" ἀσχολούμενον περί τι τῶν κατορ- 

τσ χαραχτηρίζεται] Ε]ορΔμ ΟΣ Ἰιος αἴχιῖε, ῥτὸ 5ἰπι- 

ῬΙΙοὶ γινώσκεται. 

τα μετεωρισυμὸς] ὑπερηφανία. Μετεωρισμὸς ὀφθαλμῶν 

Βαθεὶ Ῥοϊεπιο. Ὗ. εἄϊι, οπι. ΑΕ] ̓ α πὶ [0], 91. 

1 ἀπὸ τῆς πληροφορίας] 1. ε. διὰ τὴν πληροφορίαν, 
Ῥρορίεν" ἱπαιιϑιιαίαπε μον δμαδίοπθπι,, αὶ τπὰσῖβ 

οἴϊαπι ρῬογβρίοιιο πληροφορουμένους, ἀιἱϊ πληροφορού- 

μένον, ὅτι Θεὸς πάρεστι. 

13 χαταφρονητικῶς} Οἴτῃ οοπίοπιιι, Ν, ΧΟΠορΡμ οι 

Ῥ. ὅ09, δὲ ΡΟ Ρ. 66, 398, 
1Ά τὸ τιμητικὸν] τὴν τιμήν. 

55 ἐγγεύειν 1 Λίεΐμεπτε οοιεἐϊδ εἴαν δ, ̓Ἐννεύξιν, Ῥυτοῖο 

Ταιοαπι, μα θοῖ οἴϊαπι ῬοΪοπιο ἴῃ οὔτι, ΑΕΠταπ. Ἀοπι. 

[0]. 8. 

18 περπερία ] ἀλαζονεία, κομψεία. ΑΡοδτΆρ]Νιπὶ 

ΟἸοσϑαν ΟΥτῖ}}Δ ΑἸεχαπάγιϊ., {πο ὁβὲ ἀρια πιο, 

πεία (Ἰερσὸ περπερεία )" ὃ μὴ διὰ χρείαν, ἀλλὰ διὰ 

λωπι 

πε 

Φῳ», “Ὁ 

οτ': 

συν. 
ἕχαστον } [πἴοὸγ 

ὁχοῖάιι δεῖ. 

οἱ ἔχαστον Βαπᾷ ἄμθὶς 

1 τὸν ἀσχολούμενον] ϑγπίαχὶς : ἀλλ᾽ ὅτι καὶ δεῖ τὸν 

ἵν 

ε ν ΕἸ ΠῚ - Ὁ πἢ » Ε 
ἕαῦυτον εἰς τὴν σπουθὴν του χαταὰ ουναυον ἐργου 

ὅτι δεῖ ἕκαστον δοχιμασίᾳ τῶν προεστώτων μετὰ 
ἊΣ Ξ 
λόγου καὶ πληροφορίας οὕτω ποιεῖν πάντα ἄχρι καὶ 

» -ἬὟ Ὁ - Α - ε τὶ .»» “-,υ͵ 

αὐτοῦ τοῦ φαγεῖν χαὶ πιεῖν ὡς εἰς δόξαν Θεοῦ. Ὁτι 
ΑΔ οκ πο παὺς 40 φὶς. δὶ - [2 “ ͵ νΥ̓͂ 

οὐ δεῖ ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς ἕτερον ἔργον μεταύαίνειν, ἄνευ 

τῆς δοχιμασίας τῆς "“ εἰς τὸν διατυποῦν τὰ τοιαῦτα 

ἐπιτεταγμένον, ἐχτὸς εἰ μήπου τινὰ ἀπαραίτητος 
ἘῊ Ξ ἢ Ἐρλῦτος ; , 
ἀνάγχη εἷς βοήθειαν τοῦ ἀδυνατήσαντος χαλοίη 

- ᾿" σ Ν. ὦ ΄ - ἥν, “3: εν 
αἰφνίδιον. Ὅτι δεῖ ἕκαστον μένειν, ἐν ᾧ ἐτάχθη, 

ῃ Ἀν δα! . ᾿ἢ τ Η͂ ἢ 
χαὶ μὴ ὑπερόαίνοντα τὸ ἴδιον μέτρον ἐπιδαίνειν 

τοῖς μὴ ἐπιτεταγμένοις, εἶ μή τι ἂν οἵ ταῦτα “' πε- 

πιστευμένοι δοκιμάσωσί τινα χρήζοντα βοηθείας. 

Ὅτι οὐ δεῖ ἀφ᾽ ἑτέρου "5 ἐργαστηρίου εἰς ἕτερον 

εὑρίσκεσθαί τινα. Ὅτι οὐ δεῖ κατὰ φιλονειχίαν ἢ 

ἔριν τὴν πρός τινα ποιεῖν τι᾿ ὅτι οὐ δεῖ φθονεῖν τῇ 

ἑτέρου εὐδοκιμήσει, οὔτε ἐπιχαίρειν ἐλαττώμασί 

τινος ὅτι δεῖ ἐν ἀγάπη Χριστοῦ λυπεῖσθαι "5" μὲν 
- - “- Ὁ 

χαὶ συντρίδεσθαι ἐπὶ τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ ἐλαττώ - 
« - - - 

μᾶσιν᾽ ὅτι οὐ δεῖ ἀδιαφορεῖν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνου- 
“ἣ - [ἢ ““ἋΝ σιν, ἢ "! ἐφησυχάζειν αὐτοῖς" ὅτι δεῖ τὸν ἐλέγχοντα 

μετὰ πάσης εὐσπλαγχνίας φόδῳ Θεοῦ, σχοπῷ τοῦ 
Ω ΄ , ς ΄ 3.5. Ψ πο κ ς 
ἐπιστρέψαι τὸν ἁμαρτάνοντα ἐλέγχειν " ὅτι δεῖ τὸν 

ἐλεγγόμενον ἢ ἐπιτιμώ ν δέχεσθ, θύ ἐλεγγόμενον ἢ ἐπιτιμώμενον χαταδέχεσθαι προθύ- 

μως, γνωρίζοντα τὸ ἑαυτοῦ ὄφελος ἐν τῇ διορθώσει" 

ὅτι" οὐ δεῖ ἐγχαλουμένου τινὸς ἄλλον ἐνώπιον ἐχεί- 
" ν᾿ -Ὁ- ῳ ,΄ Ὁ ΕῚ “- ΕΣ 

νου ἢ ἄλλων τινῶν ἀντιλέγειν τῷ ἐγχαλοῦντι " ἐὰν 
Υ “ Ὶ Ὑ" -ὩὩ Ἁ Υ ᾽ 

δὲ ἄρα ποτὲ ἄλογον φανῇ τινι τὸ ἔγχλημα χατ 
-» 7 - ΄ ᾿" ΕΥΥΕΣῚ - . ἃ 
ἰδίαν χινεῖν λόγον πρὸς τὸν ἐγκαλοῦντα; χαὶ ἢ πλη- 
ροφορεῖν ἢ πληροφορεῖσθαι " ὅτι δεῖ ἕχαστον ὅση δύ- 

ἀσχολούμιενον ἐκοιάζεσθαι: ἑαυτόν. 
19 εἰς δόξαν Χριστοῦ] ἱ. δ. τῶν συντεινόντων εἰς δόξαν 

Χριστοῦ, 

30 τῆς εἰς -- ἐπιτεταγμένον] ἘοτίΕ, τοῦ εἰς τὸ διατυ- 

ποῦν τὰ τοιαῦτα ἐπιτεταγμένου. 
ἅν οἱ τοῦτα πεπιστευμένοι  Ἀγϑιι5 μῖο ἀροΙρΡΊ 6 - 

4απὶ 46 ρυωίθοις πποπαβίουϊογιπι,, ἀὦ «ιοα «αϊ ποῖ 

ἀἰτοποΥὴς λοι! ροΐονις ἴθ πος Ἰοοο οἤδθπάοτνο. Ττὸς 

δπὶπὶ μῖο Ρουβομο ποίαπειν : 15. ἕχαστος, ταχθεὶς ἔν 

τινι, 25, οἱ πεπιστευμένοι τὴν τῶν ἄλλων ἐπισχοτήν, 55. 

ὁ χρήζων βοηθείας ἔν τινι πράγματι. 

33 ἐργαστηρίου] Ν᾽ ̓ χ πο νἹΔοίυτ Ἰοοι5 655 παῖς νὸ- 

σάΡα]ο. Τ)ὲ ΜΟπαο 5. ομΐπὶ Ἰοψααν. Εοτίε Ἰοσθη- 

ἄτπι ἡσυχαστηρίου, αὶ ἃ «αι ἴα]6. 

53 μὲν] μὲν τοφυπάαξ. Ῥαι]ο ρμοϑὲ ἀεαϊ ἀδιαφορεῖν, 
Ρτὸ διαφορεῖν, φιοα τη Οοά. Ἰερίταν, 

34. ἐρῃσυχάζειν  Ηοο νοσαθιυ]πὶ ἴπ Ρ]ὀυίσχας ]Ἰοχῖ- 

οἷβ β'πο ἀποτονίζατο Ἰασάατιν.. ΟσοιγΓΙ ἀπΐοιῃ ἀρ 

Ῥμοπ Ρ. 139; τεβον. Ναζ. Ρ. 11, οἱ ἴῃ Ερίδε, ΧΙ, 

οἵ ἀρὰ Ηε]ϊοάον. Ρ. 88, 120, 339. 

35 οὐ δεῖ] ϑγμηίαχίϑ : ὅτι οὐ δεῖ ἄλλο). 
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ναμις θεραπεύειν τὸν ἔχοντά τι χατ᾽ αὐτοῦ " ὅτι οὐ  χαιρὸν ἀναμένειν ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ διορθώσει διὰ τὸ μὴ 
δεῖ μνησικαχεῖν τῷ ἁμαρτήσαντι χαὶ μετανοοῦντι, 
ἀλλ᾽ ἐκ καρδίας ἀφεῖναι " ὅτι δεῖ τὸν λέγοντα με- 
τανοεῖν ἐφ᾽ ἁμαρτήματι, μὴ μόνον κατανυγῆναι, 
ἐφ᾽ ᾧ ἥμαρτεν, ἀλλὰ καὶ καρποὺς ἀξίους τῆς μεταὰ- 

νοίας ποιῆσαι" ὅτι ὃ ἐπὶ τοῖς πρώτοις ἁμαρτήμασι 

παιδευθεὶς, καὶ τῆς ἀφέσεως ἀξιωθεὶς, ἐὰν πάλιν 

ἁμάρτη, χεῖρον τοῦ προτέρου κατασχεύαζει ἑαυτῷ τὸ 
κρίμα τῆς ὀργῆς. “Ὅτι δεῖ τὸν μετὰ τὴν πρώτην 

καὶ δευτέραν νουθεσίαν ἐπιμένοντα τῷ ἐλαττώματι 
αὐτοῦ φανεροῦσθαι τῷ προεστῶτι, ἐὰν ἄρα ὑπὸ 
πλειόνων ἐπιτιμηθεὶς ἐντραπῇ " ἐὰν δὲ μηδὲ οὕτως 
διορθώσηται, ὡς σκάνδαλον ἐχχόπτεσθαι τοῦ λοιποῦ, 
χαὶ ὡς ἐθνικὸν καὶ τελώνην ὁρᾶσθαι, πρὸς τὴν ἀσφά- 

λειαν τῶν τὴν σπουδὴν τῆς ὑπαχοῆς ἐργαζομένων, 

χατὰ τὸ εἰρημένον " ἀσεόῶν χαταπιπτόντων, δίχαιοι 

ἔμφοθοι γίνονται" δεῖ δὲ χαὶ πενθεῖν ἐπ᾽ αὐτῷ ὡς 

μέλους ἐκχκοπέντος ἐκ τοῦ σώματος. Ὅτι οὐ δεῖ ἐπὶ 
παροργισμῷ ἀδελφοῦ ἐπιδῦναι τὸν ἥλιον, μήποτε ἢ 
νὺξ διαστῇ μεταξὺ ἀμφοτέρων, καὶ χαταλίπῃ ἐν 
ἡμέρᾳ κρίσεως ἀπαραίτητον ἔγκλημα. Ὅτι οὐ δεῖ 

55 χορτασίᾳ κοιλίας} πολυφαγία, ἀδηφαγία, 
31 Τίποι, ὁ, 8. 

» 

ἀσφαλὲς ἔχειν περὶ τῆς αὔριον, ὅτι πολλοὶ πολλὰ 
βουλευσάμενοι τὴν αὔριον οὐ κατέλαθον " ὅτι οὐ δεῖ 
ἀπατᾶσθαι χορτασίᾳ "" χοιλίας, δι᾿’ ἧς γίνονται 

φαντασίαι νυχτεριναί. Ὅτι οὐ' δεῖ περισπᾶσθαι εἰς 
ἄμετρον ἐργασίαν καὶ ὑπερθαίνειν τοὺς ὅρους τῆς 
αὐταρχείας χατὰ τὸν εἰπόντα ἀπόστολον " "Ἐχον- 
τες "1 δὲ διατροφὰς χαὶ σχεπάσματα,, τούτοις ἀρχε- 

σθησόμεθα " ὅτι ἣ περίσσεια ἡ ὑπὲρ τὴν χρείαν εἰ- 

χόνα πλεονεξίας ἐμφαίνει " ἣ δὲ πλεονεξία ἀπόφασιν 

ἔχει εἰδωλολατρίας. Ὅτι οὐ δεῖ φιλάργυρον εἶναι, 
οὐδὲ θησαυρίζειν εἰς ἀνωφελῆ, ἃ μὴ δεῖ. Ὅτι δεῖ 

τὸν προσερχόμενον Θεῷ ἀχτημοσύνην ἀσπάζεσθαι 
κατὰ πάντα, χαὶ χαθηλωμένον εἶναι τῷ φόθῳ τοῦ 
Θεοῦ κατὰ τὸν εἰπόντα " Καθήλωσον "" ἐχ τοῦ φό- 
ὄου σου τὰς σάρχας μου. Ἀπὸ γὰρ τῶν χριμάτων 
σου ἐφοθήθην. Δῴη δὲ ὃ Κύριος μετὰ πάσης πλη- 

ροφορίας ὑμᾶς ἀναδεξαμένους τὰ εἰρημένα εἰς δόξαν 

Θεοῦ καρποὺς ἀξίους τοῦ Πνεύματος ἐπιδείξασθαι, 

Θεοῦ εὐδοκία καὶ συνεργία τοῦ Κυρίου μῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, Ἀμήν. 

18 χαβήλωσον ἐχ τοῦ φόξου] Ῥ5. 118, 119. 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΕΛΙΟΥΣ ΚΑΙ: ΚΡΙΣΕΩΣ. 

Πάτερ " εὐλόγησον, 

Ὃ μὲν ἐπιλανθανόμενος τοῦ Θεοῦ κόσμος, ἀδελ- 
φοὶ, ᾿᾽ ἀδικία τῇ πρὸς τὸν πλησίον, χαὶ ἀπανθρω- 
πία ' τῇ πρὸς τοὺς ἀδυνάτους χρατεῖται, καθάπερ ὃ 

θεῖος ἀπόστολος λέγει, ὅτι Καθὼς 5 οὐχ ἐδοχίμασαν 

1 τοῦ αὐτοῦ) Ηωὸς οδὺ ογαῖῖο ψαα ναροβῖ πιὰ οοΐαγα 

Οὐὐϊοῖθ. εὐαράοπι ΒΡ] Ιου εοα ἴπ [0]. πππι, ΧΧΠ, 
4 βθοι]ο ΧΙ αὐἱ ΧΠῚ βουίριι5. νἰάοιαν, δα ἴσαν 

μιᾶπο ογαιτ πόμα. αὶ ἱποάϊίαη. Μοπίοί] σοι τ. ἴπ 

ΒΙΡῚ, (Οοἰπιῖπ, Ρ.. 117, Οὐ, ΧΙΠΝΠῚ [0]. 228, εὐ 

Ρ. 118 Ονά,1ν ἴῃ πὸ, [αὶ οὐϊίοπο σους (ἀαγποιὶῖ 

Ῥαχίβῖπα ποῖ μοι γορονῖνο, πθὸ ο15 πιθητἴο ΠῚ ἴπ 

ἰπάῖσο αἹρ μα θοιῖοο ορόνιπν. Ἰθα5}}1 ΜαρΡαΐ, {41 πὲ 
ἀριὶ Ταρν, ΤΡ]. ὥταο. νὸ], ὙΠ|, 0». 118 51. 

[Οὐπίοχείιπι Οσταθοιιπι σοη! α} } εὐ (ἰοά τος Ῥατὶ - 

βίηο Πορῖο 470, οἱ ι5. γαγὶϊθ Ἰσου Ο ΠῚ] π5... ἀποὶηὶς 

ἱπο] δἷ5. οἵ ἦτ ἧπιο τπαγρῖπο ἀρ θΟ5 115, ΠΓΓουα τ γι τ- 

ΤΠ σαπίαν, 5,7 
ὅ χαὶ χρίσεως] Κρίσις, ποι εἰτοπιιαι σαπισα πύησο, 

Ν ὃ ᾿ ν Ε] , }᾽-" » Α 

τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ 

α Θεὸς εἰς ἀδόχιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ χαθήχοντα, 

πεέπληρωμένους πάσῃ ἀδικία, “ πονηρία, πλεονεξία, 
χαχία, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, καχοη- 

θείας, ψιθυριστὰς, χαταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑύριστὰς, 

ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς χαχῶν, γονεῦσιν 

ῬῸΥ τοΐαπι γα οπο πὰ Ὠ1|}}}] τἰοὶ ωσείεζαπε τπιοίαῦ, Ὑ1-- 

ἀοῖαν ἀπατοπὶ Πεΐο ογαϊτοπὶ οσσαβίοποηι 6 55. ΜΆ. 1}. 

ΧΧΗΙ, 38, οὐ Το. ΧΙ, 42. Τιαιῖπο, ἀξ Ραϊο, ποι 

ἱπόρίο. ᾿πβου ρβουῖθ πᾶποὸ ογα οποπὶ, 2). ἐϊψοναἰϊ- 

καῖε εἰ αΡοιϊποπίία. 

ἡ πάτηρ εὐλύγηδον] 510 Ρ]ονίδιιο, Π χα} 15 ΟἸργβο- 

διοιΐ, 6511, ἀ]ϊουαηο ἱπίτἴο ἀὐἰδουίρίιπι 16- 

δίταν ἴῃ Οοα4, αἰ πάτηρ εὐλόγησον, αἴ εὐλόγη- 

σον δέσποτα. 

" ἀδικία Οὐἶτθ ὀρροβίία οδι κρίσει. 

᾿ἀπανθρωπία Ορροπίτιν ἐλεημοσύνη, 

" Καθὼς οὐχ ἐδοκίυιασσν] Ἀυπι, 1, 38. βοῳ. 

Ὁ πουγρία] ωσοο αιάαῖο περνεία, πονηρία 
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ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους 1, ἀστόργους, ἀνελεήμονας" οὺς δὲ Δ 

εἰς θεοσέδειαν ἐπανάγει Θεὸς, διδάσχει καὶ τὴν τῶν 
- ΑἿ ι ἜΝ, ᾿ ν 

κακῶν ἀποχὴν, καὶ τὴν τοῦ ἐλέους πρὸς τὸν πλη- 
΄ ΕΣ ψ' “ ,ὔ »“Δ)να Κ᾽ «ς " 

σίον ἐπιμέλειαν" ὥσπερ ὃ προφήτης ἐδίδαξεν Ἡσαΐας 

ἐκ προσωξοῦ τοῦ Θεοῦ λέγων" Παύσασθε 9 ἀπὸ τῶν 

πονηριῶν ὑπο μάθετε καλὸν ποιεῖν. Καὶ εἶχεν ὃ 

νόμος πολλὰ μὲν προστάγματα περὶ τοῦ μὴ βλά- 
ΞΞ Δ ,ὔ 3 Ἄ δὲ το ᾿ Α Ὁ 

πτεῖν τὸν πλησίον, ἐντολὰς δὲ 9 χαὶ περὶ τοῦ φι- 

λανθρωπεύεσθαι καὶ ἐλεεῖν. Εἰ γάρ τις τὸ ἕτερον 
, 8 , , 5 ἐς λυχα, 

τούτων ὃ χαταλίποι. θάτερον οὐχ ἱκανὸν εἷς διόρθω- 

σιν ἀνθρώπου. Οὔτε γὰρ ἐξ ἀδίκων χερδῶν εὐεργε- 
, ν ἡ 2 ᾿Ὶ -Ὁ - Ν ΄ 

σία πρὸς τὸν δεόμενον δεχτὴ παρὰ τῷ Θεῷ, οὔτε ὃ 

τῶν ἀδικιῶν ἀπεχόμενος ἐπαινετὸς, εἰ μηδενὶ μετα- 

δοίη τῶν ἑαυτοῦ. Περὶ μὲν γὰρ τῶν ἀδιχούντων χαὶ 

δῶρα Θεῷ προσφέρειν ἐπιχειρούντων γέγραπται " 

Θυσία "" ἀσεδῶν, βδέλυγμα Κυρίῳ" περὶ δὲ τῶν μὴ 
᾿: {4 «ς , Α ΕἹ Ἴ ὩἬ - 

ἐλεούντων - Ὃ φράσσων " τὰ ὦτα αὐτοῦ τοῦ μὴ 

ν εἰσαχοῦσαι πένητος, καὶ αὐτὸς ἐπιχαλέσεται, χαὶ 
5 » - ,ὔ Ἀ Ὁ . ΄ 

οὖχ ἔσται ὃ ἐπαχούων. Διὰ τοῦτο ἣ ΠΠαροιμία συμ.- 

ξουλεύει, Τίμα 1" τὸν Κύριον ἀπὸ σῶν διχαίων 

πόνων, χαὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν χαρπῶν δι- 
, “" Ἅ, ΟὟ Ἂς ,ὕὔ ΑΥ ε “- 

χαιοσύνης. Εἰ γὰρ ἐξ ἀδικίας καὶ ἁρπαγῆς μέλ- 

λεις προσφέρειν τῷ Θεῷ, κάλλιον μήτε χτήσασθαι 

τὴν τοιαύτην χτῆσιν, μιήτε προσφέρειν ἐξ αὐτῆς. 

Καθαρὸν γὰρ δῶρον ἀνοίσει τὴν εὐχὴν, ὡς γέγρα- 

πται" Ἰὐχαὶ "4 χατευθυνόντων δεχταὶ παρ᾽ αὖ- 

τῷ. Καὶ πάλιν, εἰ κτώμενος ἐχ δικαίων πόνων μὰ 

“ προσφέρεις Θεῷ προσφορὰς, ἀφ᾽ ὧν τρέφονται πέ- 

νήτες, ἁρπαγὴ λογισθήσεταί σοι χαθά φησι διὰ τοῦ 

προφήτου Νίαλαχίου, ὅτι "΄ ΑἹ ἀπαρχαὶ καὶ τὰ ἐπι- 

7 ἀσυνέτους] 1014. ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, 

ἀσπόνδους. Τιαάανις απΐοαν πὸ ἸῸΝ Ῥτορίον 

γοσᾶθι]α ἀδιχία, πλεονεξία, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, 

Ναπὶ σοὶ αὰ Πιπ}1ι5 Ἰοοὶ αὐ 

ΘΟΠΒ1]1ππὶ ΒΆ51Π11 Ὁ Διὰ} 15. ΟΥ̓ ΤΟ ἢ ἶ5. ἀν ΡΠ ΟΠ Π1ΠῚ 
ἈΠ}1] [οἰππέ. 

ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας. 

8 τῶν χαχῶντῆς ἀδικίας, τῆς πλεονεξίας, τῆς ἁρπαγῆς 

9 παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν.}] ἔδξα, 1, 16. 
1. ἐγτολὰς δὲ χαί] Δὲ φιοάαπηιποῖο, μος Ἰοοο ἅι- 

ταιπὶ σἱ οί : ἐχουξαγὶ ἰαπηθη Ροϊοβε, «αἴὰ τοίον- 

ἀὰν δά μέν. 

ἃ [(οα 410 καταλείποι, τὸ ἕτερον. ϑεχιιεπεϊα, οὔτε 
οἴς., αὦ Ἰοοιπι ΜΑΙ οΠϊτ πσαιο Πα νοι ὅν πὰ. ΜΟΙαρἢτ. 

ὅόγηι. ἀ, 0». 490, Ο, 5.4. 4ὰοπὶ σοπίοναβ. νο]τηι. [π- 

ἔνα ἀπίς Θεῷ (σα. 470 οπαῖτ τῷ, αὖ ϑγ πὶ. 

τα θυσία, ἀσεδῶν] Ργονεν». ΧΥ, 9, εἰ ΧΧΙ, 21. 

1 ὁ φράσσων] ῬγογοΡ, ΧΧΙ, 18, 

υ Γ(οά 410 ὑπαχοῦσαι..... πα τὰ ας ὅγι.7 
15 τίμα τὸν Κύριον] Ῥγονου. ΠΙ, 

τα εὐχαὶ χατευθυνόντων] γόνον. δ πε 

410 εἰ ϑγμ), προσφέροις. ΓΟοί, 

ΜΑΤΤΗΞΙ ἈΡΡΕΝΌΙΧ 

δέκατα ὅ μεθ᾽ ὑμῶν εἶσι, καὶ ἔσται ἣ διαρπαγὴ ἐν 

τοῖς οἴχοις ὑμῶν. Δεῖ τοίνυν ἔλεον χαὶ χρίσιν συγ- 
χεράσαντας ὑμᾶς, χτᾶσθαι μὲν μετὰ "ὁ χρίσεως, 
ΩΣ , μ 3 3.5 Ἁ Ν ’, ἀναλίσκειν δὲ εἰς ἔλεον, χατὰ τὸ γεγραμμένον " 
ε λ , ,ὔ Ἄ Ε ἣΣ Ἐλεον "1 χαὶ χρίμα φυλάσσου, καὶ ἔγγιζε ἐ πρὸς 
Θεόν σου διαπαντός. ᾿Ελεημοσύνην γὰρ καὶ χρίσιν 
ἀγαπᾷ ὃ Θεός. Διόπερ ἐγγίζει πρὸς Θεὸν ὃ τοῦ 

ἐλέους καὶ τῆς χρίσεως προνοούμενος. Λοιπὸν ἐνταῦ- 

Γχαὶ σχοπείτω τοὺς ἰδίους θα ἐξεταζέτω τις ξαῦτονν 

πόρους ὃ πλούσιος, ἐξ ὧν ἀναφέρειν δῶρα μέλλει 

Θεῷ - μὴ τὸν πένητα χατεδυνάστευσεν, μιὴ τὸν ἀσθε- 
νέστερον ἐδιάσατο, μὴ τὸν ὑποχείμενον αὐτῷ πε- 
πλεονέ Ε4 , τ ’, ΕῚ δ ὃ Ἵν εονέχτηχεν, ἐξουσίᾳ χρώμενος ἀντὶ διχαιοσύνης. 

Τὸ δίκαιον γὰρ καὶ τὴν ἰσότητα χελευόμεθα φυλάτ- 

τειν καὶ πρὸς τοὺς δούλους. Μὴ γὰρ, ὅτι χρατεῖς, 

βιάζου, δὲ; ὅτι δύνασαι, πλεονέχτει " ἀλλ᾽ ὅτι πά- 
ρεστί σοι τὰ τῆς ἐξουσίας. δεῖξον τὰ τῆς δικαιοσύ - 

νης. Οὐ γὰρ ἐν ᾧ μὴ δύνασαι, παρέξεις τὴν ἀπόδει- 

ξιν τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ὑπαχοῆς καὶ τοῦ φόδου, ἀλλ᾽ 

ἐν ᾧ παραδῆναι δυνάμενος, οὐ παραθαίνεις. Εἰ δὲ 

ἀφελόμενος τὰ τῶν πενήτων, πένησι δίδως, "5 χάλ- 

λιον ἦσθα μήτε ἁρπάζων, μήτε διδούς. " Τί μολύνεις 

τὸν σαυτοῦ πλοῦτον, ἐπεισάγων αὐτῷ τὰ μὴ δίκαια 

χέρδη; Τί βδελυχτὴν ποιεῖς τὴν σαυτοῦ προσφορὰν 

ἐξ ἀδικίας, προσφέρειν ἐπιχειρῶν, ἐν ᾧ ὕελεις 

ἕτερον πτωχὸν ἐλεεῖν ; ̓χεῖνον ἐλέησον, ὃν ἀδιχεῖς. 

Εἰς τοῦτον '9 χατάχρησαι τῇ φιλανθρωπίᾳ " τούτῳ 

χάρισαι, καὶ πληρώσεις ἔλεον μετὰ χρίσεως. Οὐ γὰρ 
ῳ , » κ᾿ Ύ Ὶ - χα 
χοινωνήσει πλεονεξία Θεὸς, οὐδὲ ληστῶν χαι 'ἀρ- 

ὃ ὡς ἀδύνατος τρέ- 
ὑδὲ 

παγῶν χοινωνὸς ὃ Κύριος" οὔ 

5 ὅτι αἱ ἀπαρχαὶ] Μία]4οιι. ΠῚ, 8. 
ἀζ(οί, 410 οἱ ϑυπι. ἐπιδέκατα ὑμνῶν μι. ὁ] 
τ μετὰ χρίσεως] μετὰ δικαιοσύνης 

17 ἔλεον χαὶ χρίμα] Ο5ε. ΧΗ, 6. 

ἐ[Ο(οά 410 Πἷς οἱ ἰηἴνα πρὸς τὸν θεόν. 

[σά 410 οπιίτεῖι καί. Τιοσαπι αὶ γοῦρθὰ μνήτε δι- 

δοὺς ἀδζαο Ππαοῖ ὅγπι. Ρ. 390, Β, 544:.} 
ἐ [(οά, 4710 εἰ ϑγπὶ τῆς πρὸς θεῖν. 

18 χάλλιον] Βα] πὶ χαλλίων ΒΟΥ Ροπάτιπι, πῇ σγάπη- 
χπαῖῖσα οοπδίοι σαϊτῖο. [Ππ Οοα. 470. δ. Ἠ1] σαῖι-- 

ταν, οαπὶ ἴθ ἀἀνουρῖο ἐποπάο οὐπὶ Οὐάϊοο Μο- 

δ4αθπδὶ οοπδρίτοι ϑγαι. Ρ, 190, Ο, Ππ. 4.] 
μι [ςς οἱ Ξοψιοπεῖα οοπέγαοία. φαϊάοπι οἱ α]1ο οὐ- 

ἄἶπο ἀἰϊδροβῖτα αὔδνῈ ὅγ τι, Ρ. 490, Ε,, 5644.1 
19 χατάχργσα!] (οπιροδιζαπι ργῸ βἰπηρ] οὶ. Κατα- 

χράομια!: νονο ἴῃ θοπᾶμη Ῥαγ ΘΟ ΠῚ εἰΐαπι ἀἴοὶ, ποίιπι 

ο5:. Υ. ΑΞ π. ϑοοναῖ, Πιά]ου. 1, δ 18, εὐ ΤΙ, 84; 

ΡΙαῖο ρν. 086; Ιβοογταϊ. Ῥαάποϑ. οαρ. 1; ΡΙη]ο. ν. 

6085. 

᾿ [0οἡ. 

ἀρπάγων". 

410 οἱ ϑὅγηι. ἁρπαχτῶν, δου ον, Ῥοβσὶς 



- 
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φειν τοὺς πένητας, ἡμῖν " χατέλιπεν αὐτούς “ ἀλλὰ  σύνας ποιοῦντας, ἰσότητος δὲ μὴ προνοουμένους. 
τὴν δικαίαν καὶ φιλάνθρωπον χαρποφορίαν παρ᾽ 
ἡμῶν ζητῶν, εἰς ἡμετέραν εὐεργεσίαν. Ελεημοσύνη 
ἐξ ἀδικίας οὐ γίνεται, οὐδὲ ἐκ χατάρας εὐλογία, 
οὐδὲ ἐκ δαχρύων "" εὐεργεσίαι. Λέγει ὁ Θεὸς τοῖς τὰ 
δάχρυα κινοῦσι τῶν ἀδιχουμένων, ὅτι Ἃ ἐμίσουν"", 
ἐποιεῖτε, ἐχαλύπτετε δάχρυσι τὸ θυσιαστήριόν μου, 
χαὶ χλαυθμῷ χαὶ στεναγμῷ. Ἔχ" πόνων ' ἐλέησον, 
χαὶ μὴ θέλε ἀδικεῖν, προφασιζόμενος ἐξ ἀδικίας τῷ 

Θεῷ εἰν τὸν ἔλεον. "' Κενοδοξία τὰ τοιαῦτα, 
χαὶ πρὸς τοὺς ἐξ ἀνθρώπων ἐπαίνους, οὐ πρὸς τὸν 

ἔπαινον τὸν ἐκ Θεοῦ ἐνορῶντα "". Διὰ τοῦτο χαλῶς 
ὁ Κύριος μὴ πρὸς τὸ ""θεαθῆναί φησιν ὑπὸ ἀνθρώ - 
πων. ᾿Εὰν γὰρ ὡς Θεοῦ τὴν ἐλεημοσύνην ὁρῶντος 

ς αὐτὴν, φυλάξη μὴ ποιεῖν αὐτὴν ἐχ πλεονεξίας, 

εἰδὼς ὅτι τὸν ἐπόπτην Θεὸν οὐχ εὐφραίνεις. Οὕτως 

ἐλεημοσύνην ποιῶμεν, ἵνα ἀπολάδωμεν " παρὰ Θεοῦ. 
Ἀποδίδωσι δὲ ὃ Θεὸς ἐχείνοις, οὺς ἐπαινεῖ" ἐπαινεῖ 

ὃὲ πλεονέχτην οὐδένα. Οὐχ ἔστι σο! δῶρα προσε- 
γεγχεῖν Θεῷ, ἐὰν “λυπήσῃς τὸν ἀδελφόν. ᾿Εὰν "" 
προσφέρης, φησὶ, τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, 
χἀχεῖ μνησθῇς, ὅτι ὃ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, 
ὕπαγε πρῶτον, διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ ν σῷ, καὶ τότε 
ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. Μέμνησο" τοῦ τελώ- 
νου Ζαχχαίου, ὃς προθέμενος ἀποδοῦναι τετραπλά- 

σιον, εἴ τι ἐσυχοφάντησεν, οὕτω τῶν ὑπολειπομένων 

χρημάτων τὰ ἡμίση πτωχοῖς ἀπεμέρισεν. ἢ δει γὰρ, 
ὅτι Χοιστὸν ὑποδέξασθαι βούλεται, καὶ οὐχ ἄλλως 

ἀποδέξεται Χριστὸς τὰς εἰς τοὺς πτωχοὺς φιλοτιμή- 
σεις, εἰ μὴ λυθεῖεν αἵ χατὰ τῶν ἀδιχηθέντων πλεον- 

εξίαι. Καὶ οὕτως ὁ Κύριος ἀπεδέξατο τοῦ Δαχχαίου 

τὴν ὀρθότητα, χαὶ ἔφη " Σήμερον σωτηρία τῷ οἴχῳ 

τούτῳ ἐγένετο. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς ἐλεημο- 

Κ [(οά. 410 χκατέλειπε τρέφειν αὐτούς. ϑὅγπι. χκατέλι- 
πε τρέφειν αὐτούς. 

30 ἐχ δακρύων] τῶν ἠδικημένων. 
31: ἃ ἐμίσουν] Μά] Δο}ι. ΠΗ, 18. 
35 ἐχ πόνων] ἐκ τῶν διὰ πόνων πεπορισμένων. 

1[Ηχΐο, ἐλέησον. ..«. ἔλεον οπνῖτεῖς Οοά. 470.1 
πι[(οα. 110 εἰ ϑγπι. χενοδοξίαι.] 
33 ἐγρρῶντα ] ἤγουν ἀφορῶντα, [Οπἐταηϊ ἐνορῶντα 

Οὐά. 410 εἰ ϑγπι.} 
34 μὴ πρὸς τὸ θεαθῆναι.] [π6]]ρὸ ποιήσῃς τὴν ἐλεη- 

μοσύνην. ΓΜοχ Οοά. 410 ὑπὸ τῶν ἀνθρ.1 
ἡ [Ὁοἅ. 410 παρὰ θεῷ, τπα]ο : ἢ 
ὁ [(οὰ 410 λυπῇς.] 
35 ἐὰν προσφέργς] Μαι 1}. Ν', 33. 
ΡΓ[Οοά 410 ἀδ' σου, τοοῖο.1 
36 μέμνησο τοῦ τελώνου] [μχιο, ΧΙΧ, 8 κοφᾳ. [(οά, 

410 μέμν. καὶ τ΄ τ᾿ 
Ὑ{[Οοὰ, 410 δέ ρὸν ἄκαρπον, ἐχχύπτεται. 

Β 

Ο 

Πρὸς δὲ τὸν ἀδιχεῖν μὲν φυλαττόμενον, ἐλεεῖν δὲ 
ὙΠ. δεῖ , ΣΝ ι Ξ ἀμελοῦντα,, λέγομεν ὅτι πᾶν δένδρον 4 μὴ ποιοῦν 
καρπὸν, ἐχχόπτεται χαὶ εἰς πῦρ βάλλεται, καὶ οὖ- 
δέποτε τὸ τοιοῦτο δένδρον ἀρέσει τῷ τ ἐπουρανίῳ 

γεωργῷ τῷ λέγοντι" ὅτι Ἦλθε "1 ζητῶν χαρπὸν ἐν τῇ 
συχῇ, καὶ οὐχ εὗρε, χαὶ χελεύοντι αὐτὴν ἐχχόπτε-- 
σθαι, ἵνα μὴ καὶ τὸν τόπον ᾽"" χατασχολῇ. Κατεγνω- 

ϑ ᾿' - , τ Κι , 

σμένος δὲ παρὰ Θεῷ φαίνεται χαὶ ὃ τὸ ἐνεχύρασμα 
- ᾽’ » Ὶ "ἢ -} Α τ , "Ὁ 

τῷ πένητι μὴ ἀποδιδοὺς, χαὶ ἀπειλὴ κατὰ τοῦ 

τοιούτου γίνεται. Ὅτι, φησὶ, χεχράξεται πρός με 
ὃ τὸ ἐνέχυρον μὴ ἀπολαδὼν, χαὶ ἐπαχούσομαι αὖ- 
τοῦ Ἔλε ΄ 2 ᾽ Δ. ᾿ Ρ. Ἁ , ῦ. ἥμων γάρ εἶμι. Δεινὸν δὲ χαὶ παράνομον 
ἦν χαὶ τὸν θερισμὸν "9 ἐπεχθερίζειν, χαὶ τὸν ἀμπε- 
λῶνα ᾽. ἐπανατρυγᾶν, καὶ τὸν ἐλαιῶνα "" χαλαμᾶ- 
σθαι, ὅτι ταῦτα πτωχοῖς ἔδει καταλείπεσθαι. Εἰ δὲ 

ταῦτα τοῖς" ἐν νόμῳ προσετέταχτο, τί ἐροῦμεν περὶ 
τῶν ἐν Χριστῷ ; πρὸς οὗς λέγει Κύριος - ᾿Εὰν "3 μὴ 
περισσεύση ὑμῶν ἢ διχαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμ- 

2 ᾿ - ΄ τι 4 - δὰ τὶ ματέων χαὶ τῶν Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς 
, Η “ω . “-“ " “- » ΄ » τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Διὰ τοῦτο οὐ μόνον ἐξ 

.} “Ὁ 4 ΄Ν ς ᾿Ὶ ΄- -Ὁ- “ 

ἀγρῶν χαὶ προσόδων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς τῶν χειρῶν 

ἐργασίας μεταδιδόναι τοῖς μὴ ἔχουσιν ὃ ἀπόστολος 

παραινεῖ - ̓Εργαζόμενοι ᾽", φησὶ, τὸ ἀγαθὸν ταῖς 
χεροὶν, ἵνα ἔχητε μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 

Τῷ δὲ ἀχολουθεῖν βουλομένῳ, χαὶ ᾿" πᾶσαν πιπρά- 
σχεῖν τὴν οὐσίαν εἰς εὐεργεσίαν πενήτων ὁ Κύριος 

εἰσηγήσατο, χαὶ οὕτως ἀχολουθεῖν αὐτῷ " τοῖς μὲν 
“ “- ᾿ Γ, , - ΄ Α Ι, 

ἀχολουθηταῖς χαὶ τελείοις τὴν ἀθρόον χαὶ τελείαν 
“᾿Ξ ΔᾺς. -“ .2 ΓΕ ΨΝ πα ΄ 

τῶν ἐλεημοσυνῶν πλήρωσιν ἐπιτάττων, ἵνα πληρώ- 

σαντες τὴν διὰ χρημάτων λειτουργίαν, ἐπὶ τὴν διὰ 
λόγου χαὶ πνεύματος μεταδῶσι᾽ τοῖς δὲ λοιποῖς τὰς, 

ἐξ ὧν ἔχουσι, μεταδόσεις χαὶ χοινωνίας διηνεχεῖς 

τ [Ἰάοπὶ οὐρανίῳ 

37 ἢλθε ζητῶν) μὰς. ΧΙΠ, 1. 

38 χατασχο τ] ποοο Ἰαπάαίο χαταργεῖν, φιοα εοἄοπι 
τεᾶϊε, Οσδσαγτῖε ἀσΐοπι ἰδεμα νοσαβθαλαμι, φαοὰ ἴπ 

ΡΙεγίσαιις. Ἰεχῖοῖβ βῖπθ ἀποίογιίαϊε Ἰαπάαΐιγ, ἀρὰ 

Βα51}. Μαρῃ, ἴῃ Οταῖ, 4 ἴῃ σχαεια.. 0 εαϊι, Ἐτα- 

85π|.; ἀρ Ρ]αΐατοι. πὶ ῥγαίαῖ, δὰ ΠΡῸΙ] απ ἀς 

ΡΙ]αεῖς, ῬΆΠ]οΞοΡ. εἴ ἴπ Οραβο. Μ γί. αἹεὶ Ρ.158. 
39 ἐπεχθερίζειν} Θεσαπάαπι τηθββεπὶ ἴάσοτο. 

39 ἐπανατρυγᾷν] εις. ΧΧΙΝ, 241, ἜΕ ῬΙ]ο. Ρ.δ4 5. 
3ι χαλαμᾶσθαι] Πειϊ. ΧΧΙΝ, 20; τορος. Ναζ.. 

, 28.; ΟΒγγϑβοβέ. 4 ϑασοεγάοιίο Ρ. 86 εὐϊι, Βεηροὶ, 
35. τοῖς ἐν νόμῳ] ἤγουν τοῖς ἰουδαίοις. 
33 ἐὰν μὴ περισσεύσῃ] Μά. Υ,, 20. 
354, ἐργαζόμενοι] ἘρΙιε5. 1Υ, 28. 

35 χαὶ πᾶσαν] Καὶ ᾿ι. 1. ᾿πβογντς ᾿πδητοιὶ [Οπϊι- 

(ἰξ αὐΐοπι Οὐ, 410.1 Μοχ εἰσηγήσατο οὶ σιασίξ, 
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, ΧΑ ΡΠ ᾿ μ. νη ν ἘΞΙΒΕΑῚ 2.3.8 ω--- λ “Ὁ 
παραγγέλλων, ἵνα διὰ τούτων εὑρεθῶσι Θεοῦ φι- Α σειε τὸν μαθητὴν εἰς ὄνολα μαθητοῦ. Ἣ γὰρ τῶν 

ὟΣ ατ ἣ ἈΝ 
λανθρωπίας μιμηταὶ, ἐλεοῦντες 5 τε χαὶ μεταδιδόν- 

᾿ , ΝΣ 86) ὖὰ ὶ ὶ - 
τες καὶ χαριζόμενοι. Δίδοτε "δ γὰρ, φησὶ, καὶ δο- 

, βτγς" Η͂ ͵ .χ ἀν τιῦς ΔΝ δ ᾿ 
θήσεται ὑμῖν. Διὰ τούτων δὲ χαὶ τὴν πρὸς ἑαυτὸν 
χοινωνίαν ἑαυτοῖς ᾽7 ἐπηγγείλατο. Οὗτοι γάρ εἰσιν 
ἘΣ τὴς ΕΣ ἀπε ἀν, ροάμα ας τα 

οἱ ἐκ δεξιῶν ἱστάμενοι τοῦ Κυρίου, πρὸς οὺς ἐρεῖ 

παραγενόμενος ὃ βασιλεύς " Δεῦτε ἔ οἱ εὐλογημένοι 
τοῦ Πατρύς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην 

ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταδολῆς χόσμου. ᾿Επείνασα 
ν δ 7 ῃ τ ΣΝ . 9 , γὰρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν " ἐδίψησα, καὶ ἐποτί- 

σατέ με΄ γυμνὸς ἤμην, καὶ περιεύάλετέ με ξένος, 

χαὶ συγηγάγετέ μὲ" ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλαχῇ, χαὶ αὶ 

ἤλθετε πρός με. Θαυμασάντων 5 δὲ τῶν δικαίων 
χαὶ εἰπόντων - Πότε ταῦτα ἐποιήσαμεν εἰς σὲ, Κύ- 

ΕΙΕΟ ᾿ Γ ᾿αλμν, ἐν, ΑἿ 3 ἣ, λέ « - ΥΩ. 
ριξε ; ἐρεῖ πρὸς αὐτούς " ̓Αμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ 

ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 
τς , ΨΦ Ἀν] ΄ « 3 3 ἣν δ ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Ἣ γὰρ εἰς τοὺς ἁγίους 

,ὔ ᾿ ΤΊ ἊΟΝ ΓΊΑΕΕΝ. ᾿ προθυμία, εἰς Χριστόν ἐστιν εὐσέδεια,, χαὶ ὃ πρὸς 
τὸν ' πτωχὸν πρόθυμος ὑπηρέτης ᾽9, εὑρίσκεται 

Χριστοῦ χοινωνός “ οὗ μόνον. εἰ μεταδοίη τι μέ- ᾽ ἡ 
ἃ ἔ: ἀσι  ΟΧΧΣ τεῖ ἢ ι ῃ -- γὰ ἔχων 45, ἀλλ᾽ εἰ καὶ μικρὸν κεχτημένος, τοῦ 

τοὺ προσάγοι, καὶ εἰ ποτήριον ψυχρὸν μόνον ποτί- 

5[(4. 470 οπηῖειε τε,] 
36 δίδοτε γὰρ] [μὰς. ΟἹ, 38. 
571 ἑαυτόϊς] ἡμῖν. 

ΤΎΜαΙΙ, 35, 84 --τ 40, 

38 θαυμασάντων] Μα]ὶπι θαυμιασόντων, 
ἱὶ [(οα 4170 πρὸς τὸν Χριστόν. 

βϑὑπιηρέτης] ἤγουν εὐεργέτης: 

4. ἔχων] ἔχων "ι. 1. ἐχ ατωοίβπηο δἰοραηίον σϑάπη- 
ἄαι, 

α [(οά. 410 προσαγάγοι.1 Βοφαθηῖα ἁΠ πάππε δὰ 
Μίδα. 10, 42. 

4: πρόφασις] ἤγουν πορισμιός. 

μαθητῶν ἔνδεια χατὰ τὸν χόσμον, ἀληθινοῦ σοι πλού- 

του πρόφασις(", ὦ πλούσιε. Διὰ γὰρ τούτων εὕρί- 

σχη Χριστοῦ συνεργὸς" στρατιώτας τρέφεις Χριστοῦ, 
, "ΑΝ Γ. ν γ πε 5 » ΓΞ Ὅ δ Φ {τ 

χαὶ τρέφεις ἑχὼν, οὐκ 1" ἀναγχαζόμενος.Ὁ γὰρ οὐρά 
Ἶ ΘΕ ΈΤΗΝΙ ᾽ ἜΝ 

νιος βασιλεὺς οὐχ ἐπαναγχάζει, οὐδὲ 
Ν ᾿ 
λέσματα, ἀλλὰ δέχεται τοὺς προθυμουμένους , ἵνα 

ἀπαιτεῖ 45 τε- 

-Φ Ἃ' 

διδόντες ν λάδωσι, καὶ τιμήσαντες τιμηθῶσι, καὶ 
Ἂς , 

χοινωνήσαντες τῶν 4’ προσχαίρων, εἰς χοινωνίαν 
“ - “- ὩΣ ἂν τῶν αἰωνίων χληθῶσι. Ταῦτα ἥμῖν ἐν παντὶ χαι- 
δὶ φοῦν 7 μ᾿ δὶ Ν Ν - “- ρῷ διὰ μνήμης ἔστω,, καὶ πρὸ ὀφθαλμῶν τῆς ψυ- 
τ . 

χῆς, ἵνα μὴ παραλίπωμεν τὸν ἐμπεσόντα χαιρὸν; 
μΔΥ 

μηδὲ 
μεν, μήποτε ἐν τῷ 4΄ μένειν χαὶ ἀναδάλλεσθαι τῷ 

τ ΄ ν , } Ε , 
ὑπερθέμενοι τὸν πᾶροντα, ἕτερον ᾿ ἀναμεινὼ- 

τέλει χαταληφθῶμεν. Δῴη δὲ ὃ Κύριος ἐγκάρπους 

ἡμᾶς χαὶ γρηγοροῦντας χαὶ τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ με- 
΄ 3 “ , 9᾿ "Ὁ Α ν 

μνημένους εἰς τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ τὴν ἔνδοξον 

ἑτοίμους χαὶ ἀνεμποδίστους εδοεθῆναι. ἐν αὐτῷ τῷ 
Ὑν - -Ὁ ς - κσ: “- Α “- 

Χριστῷ χαὶ Θεῷ ἡμῶν, μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ χαὶ τῷ 
δὰ ᾿ Π ,, δξ ΌΩ ὴ - δ: 4. 5.0 αἱ 

ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιιὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αυήν. 

41 οὐχ ἀναγχαζόυενος] ἈΘΒρΙΟΙΕ Ἱπ Ο ΠῚ εἷνιταἴαπι, 

π᾿ {αῖθιι5. αἸ του θτι5. μι] αϑηιοα! λειτουργίαι ἱπιρετὰ- 

Ῥαπίιαν. 

43 τελέσματα) ἤγουν τέλη, φόρους, εἰσφοράς, ἴ6τπ|- 

τὰν πο γοθιισα]ο ΒαΒΙ] 15. πὶ Ἐριδὲ, {πὸ Ἰερίταν ἴῃ 

Απππαᾶν, Ηφβομο} ἂἋ ΟΠ υβοβὶ, σοπίτα {π4. 

Ρ. 51Ὁ. 

ν [Οοάεχ 410 λαμδάνωσι, εἰ 5 ̓ πε ὡς χαὶ χοι- 

νωνήσαντες.7. 

44 τῶν προσκαίρων] τοῖς πένησι. 

χ [(οά. 416 ἀναμένωμεν.] 

45 ἐν τῷ μένειν] ἤγουν ἐν τῷ μέλλειν 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΟΜΙΔΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ: ΑΣΘΕΝΟΥ͂ΝΤΙ. 

Πάτερ εὐλόγησον. 

Ὃ " βίος τῶν ἀνθρώπων βραχὺς, καὶ ὀλιγοχρό- 

᾿ τοῦ αὐτοῦ] Ητωο δδῦ Ἵγαιο “πα γαροβιπια βορῖ- 

τὰ ὁ) δάοιι (οα]οῖβ. δε νότὸ πᾶς οταῖῖο πη. 1 Π115 

ἐπιδειχτικῶς ΞοΥϊρία, 

3 παραμυθητικὴ ἀσθενοῦντι] Ηἰδ ἱπᾶοχ ουτὶ ΠΝ] 

ποάαχηιηοο ροίοϑβε : τα] Ὸ ΠῚ ἔα ΟΝ Ρανιοπὶ οτὐα-. 

εἰομῖς σομδιιη 511 ἀοοοηάο, ὅτι ὁ θέ λῶν πόνων γέ- 

νιος τῆς ἐπιμόχθου ζωῆς ἣ φαιδρότης, ἱστὸς { ἀρά- 

νης, εὐδιάλυτος ἢ δόξα, ἣ φαντασία τοῦ βίου ὄναρ, 

ἀλλὰ μαχαριωτάτη τῶν δικαίων ἣ ἄνεσις. Ἀπέραν- 

μει, καὶ ὅτι πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέδεια μετὰ αὐταρχείας. 

3 (πὶ ῬυϊουῚ ράτίς Βα] τ5 γα οτἶς σομ γε εἰ - 

Ῥεῖ ΑἸδβο]ἶπο5 ϑοογαῖ, ΠΙα]ος. ΠΗ, δ τ, Ρ. 138 8044. 

εὐτε. ΕἸΞΟ εν ὶν, 

ὁ ἰστὸς] 51. Ἰοδὶ βρίγι τὰ σοπίγα ται πη ]Θογιπὶ 
ΤΟ α ] απ. 
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τός ἐστιν ἡ ἐν οὐρανοῖς ἀνάπαυσις, ἀμαράντου φιλο- Δ τὸν βίον ὃ τῆς θλίψεως πύχτης, ἀνέπνευσε τὸν ἀέρα 

τίμου " τὰ δῶρα, εἰκότως. Οὖ γὰρ ἀναλλοίωτος ἢ 
φύσις, τούτου καὶ ἄπαυστος ἡ δόσις. Διὸ πρόσχαι- 
ρος μὲν αὐτῶν “ὃ ἐνθάδε ἢ πάλη. ᾿Αἴδιος δὲ ἢ μετὰ τ 
τῶν ἄθλων ἐχεῖσε νίχη. Ἰδροῦμεν γὰρ ὡς ἐν παλαί- 

στρᾳ; τῷ βίῳ, ταῖς θλίψεσι παλαίοντες, καὶ πολ- 

λοὺς ἀνταγωνιστὰς ἔχει ἣ φύσις. Αἱ ἡδοναὶ τὸ στεῤ- 

ῥὸν " ὑπεχλύουσιν, αἵ τρυφαὶ τὸ ἀνδρεῖον μεταλλάτ- 
τουσιν 9, αἵ ἀθυμίαι τὸν τόνον ἐχνευρίζουσιν, αἵ συ- 

χοφαντίαι τὰς ὕδρεις καταχέουσιν, αἵ χολαχεῖαι τὰς 

ἐπιδουλὰς προςπλάττουσιν, οἱ φόδοι εἰς ἀπόγνωσιν 

σχελίζουσι "5, καὶ ἐν τοιαύτη ζάλη χειμάζεται ἀπαύ- 

στως ἣ φύσις. Οὐδὲ γὰρ μόνον τὰ λυπηρὰ τοῦ βίου 
φορτικὰ, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ δοχοῦντα ἡδέα τῇ μετα- 
θολὴ ἀνιὰ, καὶ σχεδὸν θλίψεων χαὶ δαχρύων μεστὸν 

δδεύομεν "" βίον, καὶ εἰ θέλεις γνῶναι, μάθε τὰ λυ- 
πηρὰ τοῦ βίου. ᾿Εσπάρη ὃ ἄνθρωπος ἐν τῇ μήτρα, 

ἀλλὰ "" θλίψις τῇ σπορᾷ ἡγήσατο. Κατεδλήθη τὸ 

σπέρμα εἷς τὴν τῆς φύσεως αὔλαχα " εἰ μόνον ἐνθυ- 
μηθῶμεν, ἐρυθριῶμεν τὰ προοίμια τῆς γενέσεως. 
Ἠλλοιώθη τὸ καταδληθὲν εἰς αἷμα, ἐπαχύνθη τὸ 
αἷμα εἰς σάρχα, ἐμορφώθη ἣ σὰρξ τῷ χρόνῳ, ἐψυ- 

᾿χώθη τὸ μορφωθὲν ὑπὲρ λόγον, ἐτράφη ὃ ψυχωθεὶς 
τοῖς χατὰ φύσιν, σχιρτᾷ τὸ ἔμιδρυον στενοχωρούμε-- 
νον, δυσχεραίνει πρὸς τὸ τῆς φύσεως δεσμωτήριον, 

ἀλλ᾽ ἦλθε μόλις ὁ χρόνος τοῦ τόκου, ἐλύθη τὴν ὠδί- 

νων τὰ κλεῖθρα, ἀνεῴχθησαν αἱ τῆς φύσεως θύραι, 
ἀπέλυσεν ἣ μήτρα, ὃν κατεῖχεν" ἐξωλίσθησεν εἰς 

" φιλοτίμου 1 Φιλότιμος 1ι. 1. ἀε Ποο, «υϊ φιλοτί-- 

μὼς, ἢν, 6. 5[παϊοβο οἵ ΠΡΟ αἸ λον ᾿γα παῖ θόπος αἢὶ- 

δι, 

5 αὐτῶν 1 Αταλ᾿ δικαίων Ἰη10]ΠΠἸρ τὰν, αὐ ρτὸ ἡμῶν. 
7 μετὰ τῶν ἄθλων (ἀπὲ ρυεθπεῖῖς., πᾶσα δὶ ἐς σογ- 

ἰαπιῖπς ἀἰσογοίαν, Ἰορογοίαν μετὰ τοὺς ἄθλους, ροσΐ 

σον τ απιιπα, 

8. ὑπεχλύουσιν] Ηος σοπιηροϑίξιιπι γα γίτιδ ΘσσανΥΙΣ : 

Μά θοῖ ἕάπιοπ Ρ]1]ο, ». 191; Ηο!Ποὔοτν. Ρ. 4184; Αροϊ- 

Ἰοη. ΑἸεχαπάν, αστάπιπι. 11}, 1, σὰρ, 10, οἱ 11}, 3, 
σ. 10. 

9 μεταλλάττουσιν] ΠΙὸ ἴπὶ τηαγρίηο ἃ} οαίοπι ἡπᾶπιι 
1ρ. μαλάττουσιν, 4ιοα νοΠοπηοπίον θ]άσοι, 

"9 σχελίζουσι͵ ἤγουν ὀλισθαιίνειν ποιοῦσι. Β᾽πηρ]οχ ργῸ 

σοπηροβῖίο ὑποσχελίζω, «ιιο {τοαιιοηεῖι5. σοι, 

τα ὁδεύομιεν βίον] Ν ἴξαπι {γαπδίπαιιβ. 

1 ἀλλὰ θλίψις ἡ τῶν γονέων εἰς συνουσίαν οἰστρώδες 

καταφορὰ χαὶ ἐπιθυμία. 
13 ἐγαυάγησεν} ΕἸοκαπίον, Ἐξε νογο ομληΐβ βγαα 

Ἰνι}ιι5. Ἰοοὶ ἴῃς ἀοθοιιι γον θογιιπ, ἀπ οἱ ἐναργῆ, 

ΟἹ ἐνεργητιχὰ δι1π|. 

τὰ εἰς παῖδας τελεῖ] Ἐχ ἰηίληις ΠΙ Ῥίον. 

τῇ εἰς λόγους Τὶ ἀἸἰξοϊρ᾽ πᾶτε, «ὦ οὐ οί τιπι, ΑΤ'- 

Β 

ἵν 

ς ὦ , “- ν᾿... 14 “ ͵ 
ἡ τῆς χτίσεως γλῶσσα, καὶ τί μετὰ τοῦτο ; Πρώτη 

φωνὴ, ἔκλαυσεν. Ἀρχεῖ ἀπὸ τῶν προοιμίων γνῶναι 

τὸν βίον. ἽἜπεσεν εἰς τὴν γῆν τὸ βρέφος, χαὶ οὐκ 

ἐγέλασεν, ἀλλ᾽ εὐθὺς πεσὸν, τῶν πόνων ἀντελάδετο 

καὶ χλαίει. ἔγνω γὰρ, ὅτι εἰς τὴν τῶν θλύψεων "" 
ἐναυάγησε θάλασσαν. ᾿ττράφη μετὰ δακρύων, ἀπε- 

ἡ ἐλ ἰτο ΝΒΟΝ δἰεροση εἰ πεαϊδαοιν λει 
γαλαχτίσθη μὴ βουλόμενον, εἰς παῖδας "' τελεῖ, χαὶ 
πὰ, ΕΙΣ ᾿ ᾿ ' 
δέδοιχε γόνέας ἢ οἰχέτας. Μειρακίσχος ἐγένετο, καὶ 

παιδαγωγοῖς παρεδόθη εἰς "ὃ λόγους." δε φόῤος ἄνε- 
3 Υ. γΙ)Σ 2 , "» , 

σιν οὐχ ἔχων. ᾿Ιἰῤῥαθύμησεν, ἐμαστίχθη, ἠγρύπνη- 
ἀλλ᾽ ΦὉἘΈ, Π ᾿ ΨνςΞ , Φ » , ῃ 

σεν, ἀλλ᾽ ἐξέμαθε, προέχοψε χατάχρας, ἀπηρτίσθη 

ἐν λόγοις, ἐπεδείξατο εὐδοχίμησιν, διὰ πάσης ἰδέας 

λόγων ἀστράπτει, νομιχῆῇς πεπλήρωται πείρας, εἷς 

ἄνδρας προέδη τῷ χρόνῳ, στρατείᾳ ἑαυτὸν ἐπέδω- 
, " 

χεν. Ἀρχὴ πάλιν μειζόνων θλίψεων. Φοδεῖται ἄρ- 
γοντας, ὑφορᾶται ἐπιδουλὰς, προσήλωται τῷ χέρδει, 

ἐρευνᾷ, λυσσᾷ περὶ τὸ χέρδος, ἀγρυπνεῖ, ἐν ταῖς 

δίκαις ζῇ, ἐν λογοθεσίοις ἀποδημεῖ," μὴ ἑλκόμενος, 
ἀκολουθεῖ γὰρ ἄχων, χάμνει ὑπὲρ δύναμιν, ἐν ταῖς 
νυξὶ φροντίζει, ἐν ἡμέρα παρέστηχεν, ὡς δοῦλος. Ἢ 

Υὰρ χρείᾳ τὴν ἐλευθερίαν ἐπώλησεν. ἶτα μετὰ ταῦ- 

τὰ πολλάχις χαμὼν καὶ ἀρέσας, τιμῶν ἠξιώθη, πρὸς 

ὕψος ἀρχῆς ἀνήχθη, ἐπιστατεῖ ἔθνεσι, στρατοπέδοις 

κελεύει, ὡς ὕπατος φιλοτιμεῖται, ἐσώρευσε πλοῦτον, 
} Ὁ" - , , ΄ 

ἀλλὰ συνέδραμε τοῖς χαμάτοις ὃ χρόνος, χαὶ συνέ-- 

φθασε τῷ ἀξιώματι τὸ γῆρας, καὶ πρὶν ἢ ἀπολαῦ- 
βὰ ἢ ἘΞ ἘΣ Ποῖ σαι τοῦ πλούτου, ἀπῆλθεν ἁρπασθεὶς τοῦ βίου, καὶ 

50 Πἴπ08 1.1. ὁπόταν δὲ εἰς τὴν ἑπταετίαν ἀφίκηται κ. τ.λ. 

Τάσρας θεῖο ορίτον φααπι αἀ]ίοογο αὐ ΑἸ 50}. 1]. 

Π, δ 10, ἐχ Αὐβοπὶϊ Μοποιμθραβία ἀγοϊορίβοορὶ 

ψΊοΙοιο (ἴωνιᾷ), οὐ]ι5. ΠΡΟΠῚ οοᾶοχ Μ5. βογναῖαῦ 

ἴπ ΒΙΡ], βαποι. ϑυ ποῦ! Μοβψιοποὶ πῃ, Χ,, ἴῃ [0], 

Τ0Ὶ ογροὸ [Ρ. 188 οα. ὙΥ̓ 4]2.7 ἀποπυπλῖιι5. εἷς : Τρο- 

φώνιος χαὶ ἀγαμήδης ποιήσαντες ἐν Δελφοῖς ναὸν, ἥτουν 

παρὰ ἀπόλλωνος τὸν μισθόν. ὁ δὲ αὐτοῖς ἔφη δώσειν τῇ 
ἑθδόμῃ ἡμέρα. καὶ ταύτῃ ἀπέθανον. ἔτι δὲ καὶ Κλέοδις 
χαὶ Βίτων Κυδίππης τῆς μητρὸς αὐτῶν εὐξαμιένης τῇ ἥραᾳ 
δοῦναι τοῖς παισὶν ὅπερ ἂν εἴη κάλλιστον, ὅτι ἑαυτοὺς ὑπο- 

ζεύξαντες τὴν μητέρα, εἰς τὸ ἱερὸν ἀνήγαγον, τὸν βίον 

παραχρῆμα κατέστρεψαν. Εἰς οὑς καὶ τοιόνδε τις ἐπί- 

γράμμα, πεποίηκεν, 

Οἱ δὲ Βίτων Κλέοθίς τ᾽ 

Ζεύγλην ζευξάμενοι μιητέρα ἣν ἀγέτην 

ἐνὶ σώμασιν οἰκείοισιν 

ἥρας εἰς ἱερὸν, λαοὶ δέ μιν ἐζήλωσαν 

Οὔνεχ᾽ ἐτίμησαν. μιητέρο, τὴν σφετέρην. 

Αὐτοῦ δ᾽ εὐνηθόντε λίπον βίον ἐν νεότητι, 

ὡς τόδ᾽ ἄριστον ἐὸν καὶ μαχαριστύτατεν, 

"Ὁ μιὴ ἕλχόυ,ενος} Μα] πὰ υνὴ ἑλόμενος, 
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ἐν αὐτῷ τῷ λιμένι δπέμεινε τὸ ναυάγιον. Συναχο-  στιγας" τοὺς ὄρθρους, ὡς χολάχων 
λουθεῖ γὰρ "7 ταῖς ματαίαις ἐλπίσι χαταγελῶν τῶν 

βροτῶν ὁ θάνατος. Τοιοῦτος ὃ τῶν ἀνθρώπων βίος, 

ἄστατος θάλασσα, ἀὴρ ἀνώμαλος, ὄναρ ἀδέδαιον, 
- Ἂ. 

ῥεῦμα παρατρέχον, χαπνὸς διαχεόμενος , σχιὰ με- 

ταπηδῶσα, πέλαγος ὑπὸ χυμάτων ἐνοχλούμενον, 

χαὶ ἣ μὲν ζάλη φοδερὰ, ὃ δὲ πλοῦς ἐπισφαλὴς, οἱ δὲ 
, , ἀρ οΝ ΕΑΡΑ ἔβγη ἘΞ 

ἐπιβάται νυστάζομεν. Φούδερὰ γὰρ χαὶ ἀγρία ἣ τοῦ 
, ’ὔ 

βίου θάλασσα, μάταιαι αἱ ἐλπίδες, ὡς .5 χαταιγίδες 

σπιλάζουσαι. Αἱ θλίψεις, ὡς χύματα ὠρύονται, αἵ 
ἐπι. λ ᾿ Φ' {τ λ , ᾽ὔ . ΚΝ 0 Ἀ 

ουλαὶ, ὡς ὕφαλοι χρύπτονται πέτραι, οἵ ἐχθροὶ, 

ὡς χύνες περιχεχήνασιν 9, οἵ ἅρπαγες, ὡς πειρα- 

ταὶ ἐφεδρεύουσι, τὸ γῆρας, ὡς χειμὼν ἐπέρχεται 55» 
ὃ θάνατος, ὡς ναυάγιον ἐφίσταται. Εἶδες τὴν ζάλην ᾽ Ύ Ὁ 

7 , Ἄ, “- ,ὔ Ὃ-Ὁ-Ὁ Ρ 

χυδέρνησόν σου τὸν χειμῶνα, βλέπε πῶς πλέεις, 

μὴ ὑπέραντλον 5" ποιήσῃς τὸ σαυτοῦ σχάφος, ἢ τῷ 
ΠΡ Νὴ ἘΣ ΘΟῊΝ ΤᾺ νυν ΟΣ Ἀπ α ΔΕ ΡΕΡΕῚ 
ἐξ ἀδικίας πλούτῳ, ἢ τῷ ἐχ παθῶν φόρτῳ" διὰ 

.ο τω -ὦν᾿ Ψ᾿ 

τοῦτο ὃ μαχάριος Παῦλος ἀρτίως "" βοᾷ " "ἔστι" 
Α, 7 ς τ “6 ΠπΠ “- “ , 0 

πορισμὸς μέγας ἣ εὐσέδεια. Πλοῦτος οὐράνιος, θη- 

σαυρὸς μυστηρίων, σοφίας πέλαγος, γνῶσις ἀλη- 

θείας, προσχύνησις τῆς ἀκτίστου Τριάδος, ἔσοπτρον 

τοῦ παρθενιχοῦ μυστηρίου, πίστις ἀπολυπραγμόνη- 

τος, δμολογία ἔρευναν φεύγουσα, κήρυγμα ὅσιον, 

διὰ γλώσσης προσφερόμενον, δι᾿ ἀχοῆς εἰσδυόμενον, 

ἐν ψυχῇ ῥιζούμενον, καὶ Τριάδος ἔλλαμψιν χαρι- 

ζόμενον. Γἔστι πορισμὸς μέγας ἣ εὐσέδεια μετὰ 
ΕἾ ᾿΄' μὰ ΝΥ δῇ “ (ὰ λ , ΩΝ 

αὐταρχείας. Οὐδὲν γὰρ αὐταρχείας πλουσιώτερον, 

βίος ἀπέριττος, ἀνάπαυσις ἀφρόντιστος, πλοῦτος 

ἀνεπιδούλευτος, χρεία μετὰ ἀνέσεως, βάρος ἄνευ 

θλίψεως, ζωὴ ἀνενδεὴς, ἀπόλαυσις ἀνύδριστος. ΟἹ 

αὐτάρχειαν ἀσχοῦντες φεύγουσι τὴν τοῦ πλούτου 

ζάλην. Πάντα γὰρ φοδεῖται ὃ πλούσιος: τὰς ἧἥμέ- 

ρᾶς, ὡς δικαστηρίων χαιρούς " τὰς ἑσπέρας, ὡς 

ληστῶν εὐχαιρίας" τὰς νύχτας, ὡς φροντίδων μά- 

ΤΊ αυναχολουθεῖ γάρ] Ηἴο ἴπ πιαγρῖπο (οαϊοὶς σηϊ. 6. 
συμείωσαι. Ἐξ ο5ῖ ρῬγοΐδοίο αἴρπιβ πο Ἰοοιβ, 4] αἵ- 
τεῖος Ἰοραῦαν, Ἐχαϊ οὶ σοῖς ὑπερενθουσιῶν πο τὸ- 

Ἰοσὶ. 

18 ὡς χαταιγίδες σπιλάζουσαι] τε πὸ5 [απ τὰ πὶ 

ῬΊΌΘΟΙ]α ΔΠΠΠΔππῈ Ὁ αἰ Πρ απῈ ῬοΓν 5. 

19. περιχεχήνασιν] Ἀϊοΐα ἀροῦῖο ταϊπαη ἴα}. το 
. “Ὁ 

΄ 

39 ἐπέρχεται] Ηος γοῦὸ τόσα α]απὶ το] 4 τι15 ἐνεργείᾳ 

μλα] το ἐ5ὲ ἰπίδνιιβ, ΜΆ] πὶ ἐπέπεσεν, ἐπέσχηψεν, αὶ 
«Ἰϊπ4 χα! τὰ]. ἐαηιαπι ἐοπιροοίας ἐπι να. 

1 ὑπέραντλον] ὑπέρευ. 

35 ἀρτίως] εὐστόχως, εὐεπηδόλως, εὐχαίρως. 

ἔστι πορισμὸς 1 ΤΟΙ. ΥἹ, 6. 

τῶν βιασθέντων] ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

23 

ἡ 

ν᾽ τὰς περιεργίας] Το] ατοτνιιπι πα]  ρΠ οἰ πὶ ἴῃ 
προ ἰς οὐ πα πῖθλιι5. 

5 ἀγαπραττόντων  Εὐχαοίουιμ. Πὸ Ἰιὶς «Ἰδὲ “Ἰοῖ- 

Β 

ς 

ΜΛΥΎΤΗἉΑ͂Ι ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ῷ 
οὐ μόνον χαιρὸν, ἀλλὰ χαὶ τόπον δέδοιχε. Φρίτ- 

τει ληστῶν διορυγὰς, χλεπτῶν ἐπιδουλὰς, βιαστῶν 

συχοφαντίας, τῶν βιασθέντων" τὰς κατηγορίας, 

τῶν δυνατωτέρων τὰς διαρπαγὰς, τῶν οἰχετῶν τὰς 

χαχουργίας, τῶν δηλατόρων τὰς περιεργίας "΄, 

τῶν ἀναπραττόντων "τὴν ἀγνωμοσύνην, τῶν γειτό- 
- λ γων τὰς ἐνθυμήσεις, τῶν τοίχων τὴν σαθρότητα, 

τῶν οἰχιῶν τὰς χαταπτώσεις, τῶν βαρδάρων τὰς 
Ψ Ὁ τω Νὴ -Ὁ Ἂ ὃ ἡλ δι, Ν , 

ἐφόδους, τῶν πολιτῶν τοὺς δόλους, τῶν διχαζόντων 
- - » 

τὰς ἀποφάσεις, τὸ μετὰ τὸ σχεῖν ἀπολέσαι, τὴν 

μετὰ τὴν χτῆσιν ἀφαίρεσιν. Ἄνθρωπε, εἰ τοσοῦτος 

ὃ χειμὼν τῆς κτήσεως, ποῦ τὸ ἔαρ τῆς ἀπολαύσεως ; 

Ἔστι πορισμὸς μέγας ἣ εὐσέδεια μετὰ αὐταρχείας. 
- -“ , 

Οὐ τῷ παρόντι συγχαταχλείεται βίῳ, φησί. Ἀθάνα- 
ἷ μὰ Σ : 

τος γάρ ἐστιν ἣ χτῆσις, πλούτῳ δαπανωμένῳ "7 γὰρ 

οὐχ ἁλίσχεται. Εἰπὲ, ὦ Παῦλε, Οὐδὲν ἃ εἰσηνέγ- 
χαμεν εἰς τὸν χόσμον. ᾿Αρχεῖ ἣ ἰσοτιμία τῆς εἰσό- 

δου "" διῶξαι "9 τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ τύφου τῆς πολι- 
͵ Φ.14.Ὰ μὰ , - Ἃ! Ψ. ΝΥ 

τείας. Οὐδὲν εἰσηνέγχαμεν εἰς τὸν χόσμον. Γυμνοὶ 

τῆς μητρῴας γαστρὸς ἐξήλθομεν. Οὐδὲν εἰσῆλθες 

ἔχων, πλεονέχτα " οὐ χρυσόν" ἐχ γῆς γὰρ μεταλ- 
Ὶ ν 

λεύεται " οὐχ ἄργυρον" οὐ γὰρ συνεσπάρη " οὐχ 

ἐσθῆτα " τέχνης γὰρ ὑφαντιχῆς ἐπίνοια " οὐ χτήμα - 
Ξ : τῇ ὙΕΞ Η 

τα, ἅπερ ἐφιλέργησε πλοῦτος, χαὶ ᾧχοδόμησαν χεῖ- 
ΤΟ ΡΩΝ Ξ ᾿ Ἧ ᾿ 

ρες᾽ οὖκ ἀξίωμα, εἰ μὴ μόνον τὸ κατ᾽ εἰχόνα "- οὐ 
ΝΝ ΠΈΘΟΣΝ ΜΕΤ ΤΥ ΡΝ, τὸν ΣΑΣ ΟΝ 
δυναστείαν, ἣν φθείρει γρόνος, καὶ θερίζει θάνατος. 

Γυμνὸς εἰς τὸν χόσμον εἰσῆλθες, εἴθε χαὶ γυμνὸς 
ε , ἐξ έλ0 - , ᾿ Οὐδὲ ὩΣ, "ἶ 

ἁμαρτημάτων ἐξέλθοις τοῦ βίου. Οὐδὲν εἰσηνέγχα- 
ἐξιὸν βίον, ἀλλ δῦδὲ τεῦ Ὁ Σ δυνά 

μεν εἰς τὸν βίον, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα. 

Καὶ οὐδὲν, ὦ Παῦλε, τῶν τοῦ βίου ἐχφέρομεν; Τῶν 
- , -» ΝΙ ᾿ ) , “ } βυ κῚ "»» 

τοῦ βίου οὐδὲν, εἰ μὴ μόνον ἀρετὰς, εἰ ἐπράξαμεν. 

᾿Εχφέρομεν σωφροσύνην "", εἰ ἠνθήσαμεν 3". ᾿Εχφέ- 

ρομεν ἐλεημοσύνην, εἰ ἐπλουτήσαμεν "᾿. Αὗται ψυ- 

ἴὰν οἰΐαπι πιχρία, ἀπανθρωπία. 

37 πλούτῳ δαπανωμένῳ] Νεο οαΐπι αἰ 1 Ε15, φα νὰ- 

πὸ οἱ Πυχὶο απ, σοπηραγαΐαγ. 

ἍΤ Τίπι. 6, 1. 
8 τῆς εἰσόδου] εἰς τὸν βίον. 

39 διῶξαι] ἤγουν ἐχδιῶξαι. 515 ῬΙαπο Χόπορ]ν. ἰπ 
Αβοβῖαο, οὰρ. 8, δ 1, πάντα αἰσχρὰ ἐδίωχϑν : α΄ «τοι 

Ἰοσῦπα γἴ4 6 Βαομῖππι, εἰ ΕἸΞΟΠ απ ἴῃ Ρτω , ὦ Απαονν 
Ρ- 18. 

30 χατ᾽ εἰκόνα] Θεοῦ. 

31 σωφροσύνην} [π| πᾶς ραγίθ ογαϊτίο ποῦ μ]οπα υἱ- 
ἀοίαγν, ΡΊαγο5. σου Ὑἱρ τος τπθιπογασο ροΐογαξ. 

14, 

33 εἰ ἡγθήσαυεν 1 81 ἴπ ἡπνοπίαϊο δὰπὶ οχογοιῖ- 
"ητ5. ΝΙΝ ἠσχήσαμιεν Ἰοσοηάιτη οϑ. 

33 εἰ ἐπλουτήσαμεν) ταῖς εἰς τοὺς πτωχοὺς εὐεογε- 

σίαις. 
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χῆς συνήγοροι", βίου ἄγκιστρα ᾿". Ἐνταῦθα πλοῦ- Α 
τος ἀπομένει, ἁρπάζεται χρυσὸς, μερίζεται ᾽6 ἄργυ- 
ρος, πιπράσχετα: χτήματα, ληθαργεῖται "7 δόξα, 
παύεται δυναστεία, σδέννυτα: φόδος᾽8. Τῇ γὰρ σχη- 

Νῇ τοῦ βίου συνδιαλύεται ᾽9 τὸ σχῆμα 4". Τί οὖν; 

Ἔχοντες" διατροφὰς χαὶ σχεπάσματα, τούτοις ἀρ-- 

χεσθησόμεθα. Φεύγω τὸ περιττὸν, ὡς ἄχρηστον, 

καὶ ζητῶ τὸ ἀναγχαῖον, ὡς ἀκατηγόρητον. ἽἝστηχεν 
ἐχεῖ γυμνὰς δ πλούσιος, εἰ μὲν ἔχει ἀρετὰς, χάχεϊ 

πλούσιος " εἶ δὲ τούτων γυμνὸς, πένης αἰώνιος. Οὐ-- 

δὲν γὰρ τῆς ἐναρέτου πενίας πλουσιώτερον. Πέτρος 
πένης " ἀλλ᾽ ἐσκύλευσε 4: θάνατον. Ἰωάννης πένης, 

ἀλλὰ χωλοῦ ἀνώρθωσε πόδας. Φίλιππος πένης, 

ἀλλ᾽ εἶδεν 45 ἐν τῷ Υἱῷ τὸν Πατέρα. Ματθαῖος πέ- 

νῆς ᾿ ἀπεδύσατο 4" γὰρ μετὰ τῆς ἁρπαγῆς τὸν πλοῦ- 
τον. Θωμᾶς πένης, ἀλλ᾽ ὥρυξε 4" θησαυρὸν ἀνελλιπῇ 

τὴν πλευρὰν τοῦ Δεσπότου. Παῦλος πένης ἀλλὰ 

τοῦ παραδείσου γέγονε χληρονόμος 4". Ὃ Δεσπότης 

χατὰ πιο: πένης " θεότητι γὰρ πλούσιος ἄμετρος. 
᾿Ιδοὺ γὰρ σήμερον 45 ἐξέ; 7: τὸν τῆς ἰάσεως πλοῦτον, 

τὴν πενθερὰν Πέτρου νόσου ἀπήλλαξε, τῇ ἁφῇ τὸν 

πυρετὸν ἐφυγάδευσεν. Ἤγειρε, μὴ περιοδεύσας “7, 
ἴ 
ΤΥ “ ὅλη 8 οὐχ ἐφαίνε ΕΞ τὴν χάμνουσαν, ὕλη! οὐχ ἐφαίνετο, καὶ ἴασις ἐσχε- 

διάζετο 49, Πόνους ". πλουσίους ἀνάλωσε, χαὶ οὐδεὶς 

34. συνήγοροι] Συνήγοροι ἀθψιο ἔεγτὶ ροΐοσι. Νοπ 
ἱπερίο ἴαπιθπ, αἱ νἱάδξιιν, σομ]ΐσογα 4ιιῖ5 ροβϑῖξ σὺν- 
οδοιπόροι. 

35 βίου ἄγκιστρα] Ηος γεγα ἀατῖις, πιοο βἰπο αια- 

ἄαπι οΡβουτια 5 τερτε μεπβίοπε αἰχῖϊ, Γη εγργοίου 
ἜΥβο βίου αἰωνίου ἄγκιστρα, ἢ. ε. αἷς ( ἀρεταῖς ) βίος αἰώ- 

νιος ἁλίσκεται καὶ ἀγκιστρεύεται. ΑἸϊα5 ροξαίπεει ἀΐσοτγα, 

ἔπαθλα, πλεονεχτήματα, λείμματα, ἐφόδια. 

36 μερίζεται] ἤγουν διαμερίζεται. 

37 λγβαργεῖται] ΕἸοραηίον, ργο χαταπαύεται. δορὲ- 
Ζι", οδγιίίμν. 

38 οὐξος ὁ τῶν ὑπηκόων χαὶ ἀρχομένων καὶ ταπεινῶν 

πρὸς ἡμᾶς. 

39 συνδιαλύεται] συγκαταστρέφετα: 

40 τὸ σχῆμα τὸ ἀξίωμα. 

5Γ1 Τίπι. 6, 8.1 
41 ἐσκύλευσε] ϑ5'Ρ01115. οχυΐε πποτίοπι. ΝῚ [Ἀ]1ὸτ, 

τεβρίοῖϊε αὐ Αοε. ΠῚ, 6, πρὶ ἐξαπι ἄς 9οάππο. Σχυ-- 

λεύειν θάνατον ἰπιοὸπ σοπνοπϊοπίμις ἀἸοϊξαν ἦς ΟΠγὶ- 

βίο, ἄς ΕἸτᾳ εἰ ἘΠΊσαθο, 41 ππογέτοβ ἴπ υἰΐατη τενο- 

οατιηΐ, 
4 ἀὴγλ᾽ εἶδεν] Φοαπη. ΧΙΥ, 9. 
43 ἀπεδύσατο] [κις. Υ,, 57, 28. 

4Δ ὥρυξε] ]οαππ. ΧΧ, 537. 

45 χληρονόμιος) ΝΑ! πη ἐπόπτης. Νοο οπῖπι Πα ίτπι, 

4πῖπ τοβριοῖαὶ 3 Οονῖπίι. ΧΙ, 4. 

45 σήμιτρον} Ἐκ ποὺ ταῖπῖ Πἔ ρυόράθῖ]ς, μπαπο οτὰ- 

Β 

σ 
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μόνον ἐπέστη ὃ τῆς φύσεως 
2 ἊΝ 

ὃ ἐλεῶν. Ἐνταῦθα δὲ 

ἱεπε. ἰατρὸς, ἐλύθη "" τοῦ σώ τρεῖς δ χειμών. Καὶ βλέ 

μοι τὸ θαυμαστ στόν. Τρεῖς ἐ ἐν ᾽5 ταὐτῷ ἐθεράπευσε, 
- 
δύο ἄνδρας χαὶ μίαν γὺυν ναῖχα, τὸν Λάζαρον, τὸν 

τε ͵ 
τῆς χήρας υἱὸν, τὴν α ᾿ἸἸαείρου, καὶ διὰ τί, ἐὐυχα τέρ 

ἄχουε. Ἀπόῤῥητος γὰρ ὃ λόγος. “να δείξη, ὅτι αὖ- 

τός ἐστι νόμου χαὶ χάριτος Δεσπότης, διὰ τοῦτο 

χόνα. “Ὥσπερ γὰρ" 
ἐχεῖ τρεῖς ἐπέστησε τῷ λαῷ δημαγωγοὺς, τὸν Μίω-- 

τὴν ὁμοίαν ἐν ἑτέροις 55 σώζει εἰ 

ι ὅτ: σέα, τὸν ᾿Ααρὼν χαὶ τὴν Μαριάμ. Ἄχουε αὐτοῦ ἐν 
ἘΝ Σ 

ἘἼΤΗσ τες βοῶντος "Λαός "" μου, 
᾿ ’ 

ἢ τί ἠδίκησά σε, ἀποκρίθητί μοι, 
ΕΣ Ὁ Ἁ ᾿ 3, . ᾿ 

πρὸ προσώπου σου τὸν Μωσῆν χαὶ τὸν Ἀαρὼν χαὶ 

τὴν Μαριάμ; Τὸν Μωσέα, εἰς πρόσωπον τοῦ νό- 
νι Ἁ 

μου" τὸν ᾿Ααρῶν, εἰς 
, ᾿ ὩΣ 

πρόσωπον τῶν προφητῶν, καὶ 
Η » , - Ν , 

Μίαριλμ,, εἷς πρόσωπον τῆς ᾿Εχχλησίας, ἣν 
ἊΝ Ἐάν ἀπε. Σ " ἘΜΡΣ Ἑ 
ἐπήρωσε τῶν εἰδώλων ἣ ἀχαθαρσία, χαὶ ἰάσατο ἣ 

τοῦτο ἡ Ἐχ- 

χλησία, χαθάτερ Μαριὰμ, ἐλευθερωθεῖσα τοῦ νοητοῦ 

τοῦ σαρχωθέντος ςιλανθρωπία. Διὰ 

Φαραὼ, τοῦ διαδόλου, καὶ τῆς τῶν δαιμόνων χα- 
πε- ταδυναστείας, χαθάπερ Αἴγυπτον δρῶσα ὕπὸ τὸ 

λαγος τῆς χολυμδήθρας τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον πνι- 

γέντα, λαδοῦσα τὸ τύμπανον τῆς εὐχαριστίας καὶ 
Ε ΄ “- ξόλι ΠΞΘΝΝ Στὴν ἘΣ τλρῦανς ΕΝ 
ἐναρμωσασα τῷ ζυλῷ τοῦ σταύρου τὰς χοροὰας τῶν 

Εἴοποπι μαβ᾽ξαπη 6556 μροβὲ ρτεϊεσξαπι ροτίοοραπι περὶ 

πενθερᾶς Σίμωνος. τα5 ἀπξεια ἦς πος ἀγσασποτο οἱ ἵπα 

ἴῃ Ἐροϊεσῖα αττεοα ργαϊεοῖαϑ ἔπῖξϑε ροτίσορας, Ματεξι, 

ΥὙΠΙ, 14--:23, Ματο. 1, 29 --- 34, εὐ μας. Ι΄, 

38---ἰἴἐ, εχ (οάϊοῖρας Γιοο Ποπατγίοσττη., Ξεὶ Εναπ- 

ΕΙΣ ΣΝ τὸ σοσᾶπε, ἀἸαἸεϊ. 

41 περιοδεύσας] Περιοδ εύειν, τη] σοτγιχτη πποῖὰ εἰϊαπν 
ΕΝ εἴϊαπη γϑηϊτατο δά «ατοϊαπίεβ, περιέπειν. 

48 ὕλη] φάρμαχα. 

ἐσχεδιάζετο!] ΕἸεσαπίετν, ἐν ἀκαρεῖ ἐθαυματουργεῖ- 

το, (οπέποο ᾿πβεφπεραΐαν. Ηαθοὲ δπξεπὶ τισάτ τας 

49 

σχεδιάζειν “ΕἸ ἐγ ἐαεῖς φαυϊάετη ποξίοπεπη Ξεῖαρεγ, παπᾶ 

ΤάτΟ ἔᾶπηεπ πα] σοπίϊεε εξαπι. Επχοπιρ]α ἴπ ρ᾿γοπι- 

Ῥέα βυπε. Υ΄. ΗἨε]οάον. Ρ. 1, 114, 198 ; (Ἰππατπιπι 

Ρ.855, 313; Ζοβίπηιπι, Ρ. 341. 

5ο πόνους ---- ἐλεῶν] Μία ἔπεγαξ ΡεγΡεϑϑα [πενθερὰ 

Πέτρου 50}}ΠΠ66 1], πες εγαΐ τηϑάϊοιις {πὶ 615 τηϊξουῖ- 

οογάϊατη σαρετεῖ, απξ οριςπ]ατὶ ροϑβεῖ. θὲ ἀνάλωσε 
αὐΐοιη «πο 51πὸ διστηεπῖο Ἰοσιίατ τ. Γπΐοτρρ. αὐ 

ῬΒαογά. εα. Ῥαοκον. Ρ. 391 εἰ 543, 
5: ἐλύθη 1 Μα πὶ χαὶ ἐλύθυ. 

ὅ: ἐν ταῦὺτῷῦῇ Νεβοῖο ἂἃπ ἐν ταὐτῷ πος Ιοσο τεοίς 
ἀϊεσαΐατ. ὐοπξας Εναπβο κα. 

53 ἐν ἑτέροις] Εοτέε ἐν ἑκατέροις. 

4 ὥσπερ γὰρ] [5 ὥσπερ ἴπ 115, {τι Ξουπιηξτ, 

Π1}}1] μαρεῖ, αὐ «ποῦ τοίοντὶ ροβεῖξ. 

55 λαός μοῦ] ΜΊοΙ. ΥἹ, 3, 4. 
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ΣΝ -ς φ- ν ᾿- 5 -Ὁ ᾿ τ ’ ΞΈΕΞΞ - ᾿ Α ΕἸ Ἁ τ κ 

ἀρετῶν ἀναχρουομένη βοΐ" Ασωμεν “δ τῷ Κυρίῳ: Α ἀπώλεσεν - ἀλλ᾽ ἔστιν ὃ λόγος, χαὶ εἰχὼν, χαὶ 
Έ : ἄεθλον ᾿ 

ἐνδόξως γὰρ δεδόξαστα!. ᾿᾽Εξ οὐρανοῦ κατῆλθε, χαὶ 
- λ Φ- » ͵ ἯΤΟ "2 λ ’ 3 δ θ᾽ ᾿ 

τοῦ Πατρὸς οὐχ ἐχωρίσθη" ἐν σπηλαίῳ ἐτέχθη, «καὶ 
τὸν θρόνον οὐκ ἐγύμνωσε " ἐν φάτνη ἀνεχλίθη, χαὶ 

Ψ' Ϊ - , 

τοὺς πατριχοὺς χόλπους οὐχ ἐχένωσεν " ἐχ παρθένου 

σαρχωθεὶς ἐγεννήθη, χαὶ ἔμεινεν, ὡς Θεὸς, ἀπά-- 
: 76 Νὴ ΠῚ ΓΙ 3 Ὲ Η 0 ἘΠ τ ἐ6. τωρ᾽ χατέδη, καὶ τῶν ἄνω οὖχ ἐχωρίσθη " ἀνέδη, 

-Ὀζ“ῃ ͵ Ὁ 

χαὶ τῇ Τριάδι προσθήχην οὐχ ἐποίησεν " ἐν μορφῇ 
ς΄ " - 5 , ἣ ἢ Α δ Π Ξ ,ὔ ΓΞ ξ.. ΕΝ 

δούλου ἐφάνη, καὶ τὸ πρὸς τὸν Πατέρα ἰσότιμον οὐκ 

ἀπαύγασμα, χαὶ χαραχτήρ. Λόγος, οὐδέποτε. γὰρ 

τοῦ νοῦ ἀφίσταται" εἰκὼν, οὐ κηρόύχυτος σανὶς, ἀλλὰ 

σφραγὶς ἰσότυπος᾽" ἀπαύγασμα, συναΐδιον γὰρ τὸ φῶς 

τῷ ἡλίῳ " χαραχτὴρ, ὃ γὰρ ἑωραχὼς τὸν Υἱὸν, ἑώ- 

ρᾶχε τὸν Πατέρα. Αὐτῷ ἣ δόξα χαὶ τὸ χράτος σὺν 

τῷ μονογενεῖ αὐτοῦ Υ͵ῷ, χαὶ τῷ ζωοποιῷ αὐτοῦ 

Πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. Ἀμήν. 

ἐδ δΆσωμεν τῷ Κυρίῳ] Υἱ46 Εχοά. ΧΝ, 41,30, ὁχ 40 Ἰοοο ᾿δὸ Ἁ]]ορογῖα ρϑεα οϑί. 

--  -. «“«ἰἰ.......... δ. 



ΙΝ ΒΡΙΤΙΌΝΕΜ ΘΚ ΟΟ-ΑΤΙΝᾺΑΜ 

ΟΡΕΆΕΜ 5. ΒΑΘ] ΜΛΕΝῚ 

ΝΟΤῚ ΕΒΟΝΤΟΝῚΘ ὈΠΟῈΈΙ ΒΟΚΌΕΟΛΙΈΝΘΒΙΘ, 

ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ 1Ε580 ὙΠΕΟΙΟΟΘΙ. 

-φ-ι. - τ  ὕὐὔὐὐὐῷῳῦοῦοο ὡ»-----ςςς. 

ΙΝ ΠΟΜΊΠ1Δ5 Ὲ ΦΌΝΙΟ ἘΤ ΡῈ ὈΙΝΕΈΚΒΙ5. Α1Π15 ΑΒΟΌΜΕΝΤΙΘ. 

Ῥασ. 2. Ο. 8. Ονεοιιγαίιτ [αοὶος.  Μαι)ναὶ 
6, 16, Ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, φιιοά 

ἀυοίον Ὑ αἰσαῖω Τ "πα γουτῖ, δἰ αἐογπιϊπαπὶ [α-- 
οἷος σίας, βοζα ἱπηρογῖῖθ αἴχιο ἱπορίθ ὀχ ροηϊῖ 

ἐξορίζουσι. Νου Ἰορογαὶ δηΐπι ἀρυ ΠΙΘΓΟΠΥ Πηυτ 

Αἰτυά τλυ το 5: ΡΠ οάγο ἴῃ Θοο 65] ἀβ ]ο15 ΒΟΥ ΡΟΣ 5, 
4υᾶπὶ σα]ρὸ ἰὨ 16} Πρ άταν. Τ᾽ σα ογηιΐπατεῖι" ἡ“ μῖρ 06 
ἐχδιιῖος,, ηιεὶ τηιϊ({ἰτεξιτ θα γα ἰθγπιΐτιος, ἐξορί- 
ζονται. ΤῸ ἴθ ΘΥΘῸ 5ΘΥΤΠΟΤ 6, ἀοιλο] πη, 
ΘΘΠΙΡΟΓ ἀσοΐρογὸ ἀθν πηι : ἀθπιοίετιτ' ἢ γροοτῖ- 
{α ζαοΐοπι 5σιίαπι,, τὶ ἐγ σεἰταπι σἰπιιϊει. [)5ὶ σὰπὶ 

οἱ 411 Ῥαῖγος Πνατπὶ μὰς γοοο, αἱ ΟΥ̓ργίάπι5 1}. 
ἀφύρετα οἱ οἰθοιηοσυπα, ζ δὲ {πθα εἰ σοπιθδί γα 

ἐχίογπιϊσιαΐ,, οἱ ΑἸ ὈΓΟΒΙ 15 ἴῃ Ῥβα πη. 11 8, οοἴο- 
μανο 12, Εἰ {ἱπέα ὀαίογπιϊπαῖ; σὴς ἀφανίζει, 

Μδι. ὁ, 19. Νουα δηΐπὶ ᾿ἰαπίιπ δοηδὶ ἐξοοίζειν, 

βοὰ οἰΐαπι ἐξολοθρεύειν, μογογῈ., μευ γογίογΟ, 
ἰαϑοξαοίατο, υἱ ἀφανίζειν ἀταοο,, οἷ Ορροηΐτον 

τὸ ἐμφανῆ ποιεῖν. (Λυιαππ ΟὈΓΟΠῚ πη}: Π.. Θιορ ια-- 

Πι5 οἵἱπὶ ΕΓάβΠΙ0 γ ΓΕ ἀριὰ ΝΑΙ ται πὶ, οὐδοι- 
ταπὶ [αοῖθ5., ἡνιαπὶ οἰπὶ βοχὰ, ἀθογηιαπί. ἴῃ 

Μ5. ΟἸϊν. Ιεροθαιῖαν Μὴ ἀφάνιζέ σου τὸ πρόσωπον, 

μὴ χατασχηματίζου σεαυτόν. ϑοἃ μαι] ροκὶ ἀρυά 
Βα Πἴυπι οὰρ. ὥ., εἰς ἔπαινον καταστρέφει Ρ6]115 

Του ρο γαῖι5 ογαΐ Εαβπιι5, αὐ Ποπεϊσιιτι ἰαιι-- 
Ἅἐἴοπι ἀδιογηιοτῖ : αἱ Ἰὶὶς χαταστροφὴ 51] 5} Ποῖα, 

1Ἰὰ οδϑὲ λῆξις. 515. ἀρια 5ορ ἰδίας. ἀο] πη το ο5 

δτάπαο {Ππ|4 σοφῶς ἸηροΙϊ Πανὶ ΟΡ ΘΡαηΐ, 
Ραρ. ὅ. Ο, 11. φιιὶ ιοπιάιο. Ἴ Ἐτάβιηι5 οα146-- 

γαῖ, Ομὶ ἄτη στ αἰ [σαί σαγτιὶ, οἰ ϑιίηι σι σ565- 
511. ΟΟΥ̓ΠΑΓΙι5. ἁιιΐοπι, {πὸ ἱπαμὶ σοπίίαπι σαγηῖς 

ΤΟΝ. 11, 

οἴϑιισι δα ϑογοτΐθηι. ΤΟ ΟΙἸ55ῖ πηι 1 υἀδοι5 ἴῃ 11-- 
Ῥγὸ ϑαρίθηϊία: ροπὶ ΡῥιῸ ἱπάυρσοητία ἀοοοὶ, αἴας 
5. ]Π0 ἢ ΟΧ ΘῪ ποδῖο Ιου πὶ 500] υη 511, Φειδοῖ χαὶ 

χηδεμονία τῇ σῇ, Πιὶ σΓαίϊαηι {παπιὶ, οἱ τὶ εἰϑὶ 

Ραγοθγθηι. Ἰια]α ν οἵτιβ θά ἴο τορθγθνΐαν ΡΟΙ 5 
γον 840. 12, 18 : χαὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοι- 

χεῖς ἡμᾶς, Εξ' σιιηὶ πιάστπια τονογοηίϊα εϊδροπὶς 

τιος. ϑοφαϊίαν Ῥγογου ἱυχη ψιιοά Δοπο, γα] 
δα, γ6] δ Ἰουυμα ΘΟ ἢ ]οοἴα ποῖα ΠΟ ΤΟΡΟΓ ΠΡ ἴῃ - 

βουίιπι, Τῷ εἰδότι λέγεις, δοϊοπιὶ παγρας. Ῥ]αῖο 
ἴῃ ΗΙρρία ππαά]οτο, ρ. 501, Ὁ : Εἰδότι μὲν ἐρεῖς, ὦ 
Σώχρατες, ἤΐαο 5οἰογτὶ, ϑοογαίος, τιατταὐὶς ; 

οἱ ἀριᾷ ΟἸσονόποπι Ερ δίοϊαγ. δα Αἰτίοαπι 11}. 9, 
ορίδι. 6: ϊαπάϊππι οπῖην ἱτὶ πιοάϊεηι (ποιι5 

ποκίον δ. ]Ἰαπὶ τορπὶ οἰπεὶ πάϊτιοπι σοποιιρὶν 1. 

Εἰδόσι λέγω, σοϊοηίίνιις τιάγγο. ϑῖο ομῖπι Ἰορὶὶ 

Ἐχάβιηι5 ἴῃ ΡΙΌνΟΙθΪΟ,, ]οοίμπι ἀοοος, ποπ οὶ 

ἴῃ οδἀϊείοπο Πναπι δῖ πὶ οἱ σθοθη!ογῖθιι5, εἰδώς σοι 

ἔγω, ϑοίοιις {ἰδὶ αἰϊοο, 
Ραρ. ὁ. Β. 9. δίομε οἷθνα ραντιὶ. Ἴ δῖ. ὁ 110 

ψαϊίσαπα ον ΠΠἸΧΧ, ποῦ αὐ Εγαβιηιβ, Ῥοσὶ αἰ- 

ἱενίμην οαρίμηι δὶ υϑδοὶ φιιδιι νοὶ, ιιὸ 
αἰψιι6 απίθ (θη {γι αίνιι5. Αἱ λάχανα χόρτου 

δὰ νούθυμ διιηΐ, οἷθγα ἠουνθ, πο 4 νὴ5 ἴοι- 

γὰρ [τυ σ 65: ΠσοΣ 1116 {ἰδδοηὶ ἸνοιμἸηὶ ροδὶ ογοαιῖο- 

ποπὶ ἰπ οἴθυιπι ἀϑδί 5 παϊαν, τιξ 5 11: Τ]οΟἀογοῖι5 

Ἰναης ἰοσιτα Ἔχ ροποηβ Οὐαί. δ5: Εὐθὺς δημιουρ- 

γήσας τὸν ἄνθρωπον, τῆς γῆς αὐτῷ τοὺς χαρποὺς 

ἐδωρήσατο, ἀπὸ σπερμάτων χαὶ δένδρων βιοτεύειν 

χελεύσας " μετὰ δὲ τὸν χαταχλυσμὸν πλείονα φιλο-- 

τιμεῖται τροφὴν, χαὶ πετεινὰ χαὶ νηχτὰ χαὶ χερ- 
09 
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σαΐα ζῶα θύειν τε χαὶ ἐσθίειν κελεύσας, πάθει πά- 

θοὸς ἐξελαύνων, καὶ τῷ ἐλάττονι θεραπεύων. δέα- 

εἰτι τοϑὶ ᾿οπιΐπιθηι οὐθανὶξ 1265, [68 [γιοίιι5 

εἰ ἀδάϊε. γι θη ἐἰζιινν ϑθδοῖ δοηιϊτείηι οἱ αΓ- 

Ῥογιιπι [γιοι νι Σ ροσὲ αἰδιενίιαπ, απιίθηι πια]οὸ- 

τὶ τιδιις ἰἰφοναϊἑαῖς οἰϑιιην οοπ τί, εὑ θίψιιδ 

τὶ οοοίάαι, δἑ σοπιθίας οἷαι α,, τιαιαιὶζα οἱ 

ἐογγ οτία απηιαϊία,, πιογϑιιηι πιοτὸ τ ρο] ]η5, 
εἰ Ἰονίογοην ἰονϊογὶ οτατι5. 515 Θαΐπι πη ἰσοιμη 

Το ΡΓΘοΥ ππὰ οὐπἢ ΕΑ ΠΟΙδοΟ ΖΘρ ΤῸ ἴῃ Οὐαϊοπὰ 

ἴῃ Ῥομπιδι οι πη, π΄ {πὰ ρου ρογαπι πο ΟΘΠηᾶ - 

ἀἴο τυ] υπιηταν, πο ΤΠΘΟάοτοῖο, αἱ ἴῃ ἁ]θνὰ 4]- 

]ιυιδιυ 155. Οαλ ἴπᾺ}15 Φοοιιδ8εὶ ἀριυά ΠῸ5. ΤΠ ΔΠΠ501-- 

Ρῖα οἰάομι νἱπα!οδηιυν. 

Ῥαρ. ὅ. Β. 1. τὸν Ναζιραῖον. 1 [π (σά. ΟἸ᾿ν. τὸν 

Ναζηραῖον, αἱ ἰορίπηι5. Ψαάϊοιπι 16, ὅ : Ὅτι 

Ναζηραῖον τῷ Θεῷ ἔσται τὸ παιδάριον, δίατατ- 

τις 1060 εγὶξ ριιογιῖιις ; αἱ ΝΙδομαῦτον. 1, ὅ,, 

50: Ἤγειραν τοὺς Ναζιραίους, διισοϊανογιπῖ 

αταγώος. ἴὰ οὐϊίοπο Υ διϊοσαπα Ζιάϊοιη 16, 

ΤΠνῚ φυϊάαπι Ναζιραῖος οἰΐαπι ᾿ά θογὸ (ἰἸοιιηλι", οἱ 

Ναζὶρ, 4 νὸχ εοἱ Πεῦγϑα, τὸν ἀφωρισμένον 

Χ ΒΥ ππηΔ0}}0 515] Π 04 η5. (Διο ἀαΐομη ΒΘ αι, 

τὸν ἱερέα τελειοῖ, 510 ΘΧΡΙΘδδογὰϊ ἘΕΓΆΒΠΗΙΙ5., 5ώ- 

ἐογάοίομι τοάαϊι σαοτγὶς ἰάοποιιηι. ΟΟΥ̓ΠΑΥ 5 

δαοογάοίοην ρον }1οὐ. ΟἸνδουναὶ φυϊάοιι. θυ τι 
οἰϊαπι ἃ Πιοηγϑῖο ἀποτελειοῦσθαι 5ι1Π21 ΡΓῸ ὁ0η56- 

ΟΥΑΡῚ , Θὲ ΒΔΟΤῸ ἰΑΥΔΟΙῸ 1ΠΙΠ|ΔΓῚ 7, οἱ [ἢ 580 1}5. θ]- 
}1115 Εἰχοάϊ οἂρ. 39. 10 : Καὶ τελειώσεις τὰς χεῖ- 

ρας Δαρὼν, ιιοά «ι!άληα νουταηὶ, δ σοποθογαὐὶς 
χιατιις «1ᾳΤῸ "2. αἰ 651 ἴῃ Υ υ]ραία [ναιπὰ : 10 5- 

απ ἐπιϊανεγὶς ππαπιιδ ΘΟΤΙμηι τ ἰάταθη. ἀριἃ 

δ. Αραδ πα 5, οἱ τη Υ ἀρὰ οὐπίοπο ὁ νοο 

ΤΙΧΝ,, Ἰπιορρνυοίαηταν 4}, Με δοποιμηιπιαὶς 
πιάπιις «1ἀτοπι. οἱ ρεϑοοάοηι οαριῖο γουθιιπι 1} - 

1 ἴρδιι Πουναϊοαμὰ νθυιτ", Καὶ ἐμπλήσεις., 

εἰ ἱπιρίονὶς. 

1014. Β. 6. Ριοὸ μεγάλου θαύματος, ΟἸϊναν. 
Οοἄοχ ἰορὶν τοῦ μεγάλου θεάματος, πιαβηιὶ {ἰ{{πι5 

Ξροοιαοιϊ. 
Πρ 4. Ὁ. ἀ. Οοἰοαν πελῖάο. 1 Τύνυογο ἰγροργὰ- 

ΡῬὮΪτποπά056 ᾿ἶς ὀχαναΐαιη οραϊ., οαἰαπεϊίαι ; 5.})- 

δ{Ππ]π|ι15 40 ἸΠΤΟΡΡ ΘἴΘΠῚ 5ΟΓΙ ρ5 1556 55 ρΡΙΟα θὰ - 

ταῦ, αἰ 1 οἀμοηο Ἀομηᾶπὰ Συνέλεξεν ἀπ᾽ αὐτῆς 

τολύπην ἀγρίαν, 1 αἰϊηθ το  ἀ τι, (οἰϊορὶι 6 δα 

οοἴοον πἰλιάαπι ἀϑτθδίθπι., Ῥασηϊπιβ, (οἰϊοσῖξ 

ἐα δα οοἰοογπιμίάας. Ὗοχ τώρα, τολύπη, οἱ 
ΠΟρναὰ ΠΡ» σπουν 15. δ᾽ ρηΠΠοαϊ, οὐ ἁ[ ἢ 5 

αἰίοια, Ὁ πος. 6, 18, ΤΣ ῬῬΡΞ., βου!ρίαχαβ βοηδὶ 

Βα οηΐο5. {σα γὰ5. ΔΘ ΤΘΒΕΠΙ πὶ ΟἸΟΌ Τὰν πὶ, οἱ ὅ 

ον. 7, 34 : Καὶ ἔγλυφε χολαπτὰς, χαὶ διαπεπε-- 

τασμένα πέταλα, Εἰ δου ρεὶῖ οὐἰαίιγας., οἱ οχ-- 

ΝΟΤᾺ ἘΚΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΟΚ 

1δηι5α5 ἰαπιΐτιας. Οὐ ΠἸΔπη 15 07 ΟΠ] αἰγῶν 6] 56ι}}- 
Ῥίανα 1 Πριιραπι μα θ 6: 1Π ΤΠΟΥ6 ΠῚ ΟἸποΓ 1 γν6] 

ονἱ ΟὈ]οπσατῃ, Ἰἀοἴγοο ΠΕ Όγαϊσθ ποιηθη {{Ππ|4 5ου ΕΠ 
διηΐ. Κολαπταὶ Διίοπι, Ἰά ἐϑὶ., δου ]ρίιγ,, ἃ ΠΧΧ 

ΑἸοιπίι 7 ΠῸΠ ΟἸΟΙ 1188... λ ραΐανις ΚΊΡΟΠ Γι 5 

π᾿ Ἠορταῖοὶβ ΟΟποον Δ ΠΕ115.,. 48] 5θρ6. ἰΘοίογο 
Ῥοδϑοῖ [ἢ ΘΙΤΌΓΘΠΙ ἱπά πιο} 6., ΠΙ5Ὶ Δ ΠΠΟΠΟΓ αν, 
τι οαπῖ6. ἰρ51πι5. ᾿ΠἸ66. ταῖν, απο 5ο]θαὶ ἔγε-- 

4ποηῖοι νοοο5 Π Ρερᾶ5 1115 (ἀνά οἰ ρου ρουὰπι [Π-- 
10} ]6ου15 Ἔχ ργίπιογθ, ῬουΡῸ Απηδητὶ [Δ ρ 1115 ΠΟΠῚ]-- 

π6 ΠΙΟΞοΟυ 405 1η θο γοῦραὰ 1}. ὅ., οαρ. 105: 

Λίθος ἀμίαντος γεννᾶται μὲν ἐν Κύπρῳ στυπτη- 

ρίᾳ σχιστῇ ἐοιχὼς, ὃν ἐργαζόμενοι ὑφάσματα ποι- 
οὖσιν ἐξ αὐτοῦ ὄντος ἱμαντώδους πρὸς θέαν, ἃ βλη- 

θέντα εἰς πῦρ φλογοῦνται μὲν, λαμπρότερα δὲ ἐξ- 
ἔρχονται μὴ χαταχαιόμενα. ΑΙ πιϊατιίιι5 ἰαρὶς ἴπὶ 
Οὐργο παβοίψιτ δοὶσοὶϊί αἰπιηυϊγιὶ οἵτη 5, πιο 

μίροίο Πα τὶ ἰοας εἰ τοῖα ταπίμπι Ἑρθοϊαοιιὲ 

δταία δαπτιῖ, σι ἰσπῖδιις ἱπ]θοία ἀτάθπξ, 

δο Παπιπιὶς ἱπνίοια ορίοπαϊάϊογα ὁποιπί. Τιὰ 

ΜΑΙ ]Ο] 5 ᾿πιορρ θίδίι, 48] δἱ ἀπποίας Ῥ] Πα ΠῈ., 

ἢ}. 19,6. 1, Πππ| συ ι5άαπι [ΠΟΙ ππ ΘΠ] Π558 5 

4υοά ἰρσὴς πη Δ βιιπηθνοῖα, ἀθοθρίιμηα 16 Ἰρδιπὶ 
[αἶ556. ναϊτ, χαρά οχ 1{Π|0 Τπάτοο [10 ρᾶγΑΡῚ 16} 5 
Ρυϊοῖ, {αι ὁχ Απιίδπίο οοπίἐχθθαηΐι, 46. 4ι0 
Ἰ4οπὰ ΡΙ]Ϊηἰι5. 10. 50, οἂρ. 19: ““πιϊαπίδ αἰι- 

τϊπὶ οἰπιϊὶς., τπαιλεῖϊ ἱρηὶ ἀορεγαϊε. 

Ραρ. 6. Α. ὅ. πθὸ ἀφμαηι ὑὶν. χαὶ ὕδωρ μὴ 
πιών. ΕἸΔΟΙτπ5. γ ΡῈ ΟΟΥΠΆΓΙτΙ5., δὲ ἀφιίαηι τιοτὶ 
δίδὶι. Οομδίδηιοῦ οπὶπὶ ἀπὸ ΟΟά]οο5 ΟἸ ̓ ν. ρτωξο- 

ταηΐ σα] σαΐαπι ᾿δοΙ]ΟΠΟΠῚ,, ἰδιποίδὶ ἃρι ΤΑΊ] ὁπὶ 

Ἰοράῖι, οἂρ. 10, ἃ: ᾿Εγὼ Δανιὴλ ἤμην πενθῶν 

τρεῖς ἑδδομάδας ἡμερῶν, ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφα- 
γον; χαὶ χρέας χαὶ οἶνος οὐχ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα 

μου. Εσο Ταπῖοϊ {ιοοῦαπι ἰγίιπι ]ιον ἀοπιακία- 
τίη ἀϊουτις.. ράποπι ἀθοϊοτιοτιίηι ποτὶ οοπιραϊὶ, 

οἴ ἑατνὸ εἰ υἱπιίην ποτὶ ἐπι οἱ ΘΓιετιῖ ἔτι ὁ5. πιθιεηι. 

Β ΑΒ Π 15 [ογίασβο γατίοῃθπι μα. ῬῈΘΡΌΓΙΙ ΠΝ ἀρεῖς 
ψόγῖιπὶ ΠΟΙ ΔΙΔῊΙ γ]οῖιι5., 46 ΦᾺ]]0ι15 δορι ρέιιπη δὲ 
ΤλΑΠ 6115. 1, 12 : 2επίϊ πιοὐὶς ἰορμπιῖπα αὐ 
σϑεοοπάπηι, οἱ ἀφιια αὐ "ἱϑοπάμιπ. αν] ἀπο, 

Ρᾶρ. δ. Ε΄ δ. Ἰοροβαῖιν ἴῃς ἀἰίονο ΟἸν. ἐπὶ ἐννέα 

χαὶ τεσσαράχοντα πήχεις. 
1014. Β. 7. νηστεία. ΟἸ᾽ν. Νί5. οἵ ΑΠρ]1Ο. νη- 

στείαις δρῶν,, αἱ Ῥάμ]ο ροϑὲ Β 15, οὐδαμοῦ ἀπό-- 
φασις» οἀϊάοτγαϊ ἱπίογργοβ,, πσφιαπι Παρ αιῖο 

α«ἄνογοιις απἰπιατίϊα αὖ ἱπιρίασανιϊ δπίτὸ 

φϑηίόπς : αἴφαϊ ἀπόφασις ποη Πδρ ται οποπι, 56 

βοηίθηςίαπι βοπαΐ., οἱ (ΟΥΠαΓῸ βθηϊοηιίαπι 1861-- 

οἰανίαπι [θ14. Ο. 8. δὸς ἀργίαν τῷ τραπεζοποιῷ, 

41 Ῥᾷοίο βουὶρίαια. υἱἀθίιν οἰ π͵556. ἱΠΙΌΓΡ ΤΟΣ 

ἘΡβΙη15.. 7)α οἰ φαρη δα 1) ἀρραγαΐοτι, 



ΙΝ ΗΟΜΙΠΙΑΒ. ΓΕ ὈΙΝΕΆΒΙΒ, 

ποη ἄδειαν, πᾶς ΟΟΓηΔΓΙι8. ογιΐτ, ἀκα {ἰϑοτία- 

ἐπι τποπϑι σἰγιοίοτγὶ. 

Ῥαρ. Τ. Ο, 11. οὐδενὸς ἐδέθησαν πόδες.  Ηαο 

πο ἀρῃοβοῖξ ὑπιι5 ΟἸΐν. ὕοάοχ., αἱ ὄχοιβο [ανοὶ 

αἰϊον, Οονηδνῖι5 αὐ νουθεπι,, πιεἱ τις ρος ἰΐμα- 

εἰ σιεγιῖ. Ἐαβιηιβ 56. ἰορίϑδο. οχἰδίπηανὶ οὐδεὶς 
ἐδεήθη ποδῶν, ναὶ] ὑστέρησε τῶν ποδῶν. 

104, Ε,. ὅ. ονι αγαίογεηι.  Ταϊουρτοβ δά ἀ1 
ἄδ 50, μὲ αἱ Μδείοάιτις,, οὐ]05. Ἰεΐο γθιϑιι5. οϑῖ 

«ιδάνϊηροπιοηβίπιῃϑ5 ἰογιΐ 5 ἴῃ Ορογῖθιι5 οἱ ἀ!οθιι5 : 

Οἶκον μὲν πρώτιστα, γυναῖκά τε, βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα, 

Ῥείπιμπι φεϊάεπι ἀοπιιπι,, οἱ μχόγθπι,, οἱ ὕο- 

νόπι ἀγαίογοπι. Ῥαυΐο ροσὶ ὁχ σά οΙΡὰ5 ΟΆΠΠ1ο15 
οἱ Αηρ]. «ἀἀ!ά πλι5 τρίτον, ἱππεῖς δηἸ:π πιο αἱϊ 
ἈΡοβίο]ιϑβ (ον. 13, ὃ : ἽἭξως τρίτου οὐρανοῦ. 

Ραρ. 8. Ε. 3. οὐ χρέα. ΟἸΪν. οὐ χρέας, οὐδὲ 
οἶνον, οὐδ᾽ ὅσα, αἱ τοίεγαπτιν ἰδία δά 1{Π8 4ιιε ρτῶ- 

φοπβογιηΐ, ἄρτος ἐστὶν, οὐ χρέας. Οιιοά νοτο 56- 

«υΐτυν, χόρος ὕδρεων ἀρχή , «ὦ ἀϊοίιιη {Ππ4 50- 
Ἰοπὶϑ ΔἸ Πνάἱε ἀριιά Τναογιιπι., Τὸν μὲν χόρον ὑπὸ 
τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν δὲ ὕόριν ὑπὸ τοῦ χό- 

ρου. ϑαϊϊθίαι!οπι ἐς οριιϊοπιία πακοὶ, θα Ξαἰἴ6-- 
ἑαίε ἤεγοοίαπι. Ἰοϊογρτοσ Ριπάαγὶ ἴῃ ΟἸγτηρ 15 
Ρτοίοτ Ἠοπιθυΐ γογϑιμ, {ιθπὶ ἴάπιοη Εἰ ΓΑΒΙΠῸ5 
ἀρᾷ ΠΟιπογιτ 56. ΙΘθογ6. ΠΟῚ ΠΠΘΠΙΪΠἰ , ΠΟ] ι6 
δθο τορος ἰ5 φαὶ Τηἀ σοπι ΟρΟΓιπη 6115 ὨΌΡΟΓ 
οοῃϊοχιτ [ ογσαιβ οϑὶ ΤΠοορ πιά 5 150}: 

Τίχτει τοι χόρος ὕδριν, ὅταν χαχῷ ὄλθος ἕπηται. 

αρίιπε οορία αἰρπῖι, ορες δὶ ργάνιις αὐερίιι. 

Ῥαρσ. 9. Ε. 1. ἀνόητα. Ἐπποπάαπάιιπι εχ αἸτο- 
τὸ ΟἸϊναῦὶὶ Οοάϊες ἀνόνητα πονεῖς. ΚΕ γιισίγα ἴα- 

ῥογας, ἱπειϊϊ ἰαϑογα (6 οοπίοῖς. Οοτῖ Π]υᾶ 
Ῥτονθιθίμπι, 4αο 1 σοι, εἰς τετρημένον πί- 
θον, ἴῃ (ΟἸ]εοἰδη οἶδ ρυ νου οσυπι, {πώ ἀοοι 551- 
ΤΠῈ}5), ΠΟΡ 5406 σαγδδίτπιβ Απα. δοβιοίτι5 γυ]ρα- 
νἱὶ α αιϊοαη 5 Πἰθυῖ5, οηι. 1, 7, ἀἸοίταν, τάτ- 

τεσθαι ἐπὶ τῶν διαχενῆς πονούντων, ἐδ {γιἰῖνα 
ἰαϑοτγανεῖνιις 6 εγγὶ. δοιὰ πιΐπιιβ γθοῖο ἢ} 5ουὶ- 
Ρίαπι τετριμένον, 4ιιᾶπι ἴῃ Δ} 115. ΟΟ]]δοἰαΠοῖ5. οχ 
δϑιυϊάα, Οδηϊ. 6, 18, εἰ ἴοο ἸΙοοο, τετρημένον, 
4110 Ῥᾷοῖο ἰορητν οἵ ἀριιὰ Α υἰδίοιθ πὶ Ὁ ἐσοποπιῖ- 
οογαπι 1 : Οὐδὲν ὄφελος τὸ κτᾶσθαι" τῷ γὰρ ἠθμῷ 

ἀντλεῖν, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ λεγόμενος πίθος τετρημέ- 
νος. Διιλιἑ ργοζμογιὶε ράγασϑθ; ργορίογοα ψμοῖ 
ἤιου 5ἱὰ ογίὑτο Πιατισῖγα, φμοάψιο ρῥγονογνῖο εἰϊ-- 

οἰιπὶ, ρογίμσιιπι «ἰοἰζιεπι. Π)1διϊπριιθηα δαιτὶ ογ-- 

80 ἄωο ἄπο ργονουθία,, αι ἃ ἀυ θιισάαπι σοη- 
Ταηἀπιπίι", δὲ ρογρογαιῃ ἰΐο γογίογαι Ε ΑσΠλ5.. 

107] 

7π γρογίμισεπι Παιιγὶς εἰοϊίμπι, Ἡὶς οηΐπι ἀντλεῖν 

πο ἐμαιεγῖγο ϑοπαὶ, 5οά ἐπιίαπάοτε,, οὐ ἴῃ 110 ἀἰ- 
δίϊο!ο Απιμοϊορία: Ερίσεδηι. εἰς ἀχαρίστους : 

Φαῦλος ἀνὴρ πίθος ἐστὶ τετρυμένος, εἰς ὃν ἁπάσας 

ἀντλῶν τὰς χάριτας εἰς κενὸν ἐξέχεας. 

Πιὰ φύοχυς Ρ]δυΐι5. ἰπ Ῥδειάοίο : 

1π ρενγίμσιπι ἐπα εγίπιις αἰεία ἀοἰζαπι, ορεγαπε ἷμ- 

εἰΐπιις. 

ψιάο Ῥγονγουθῖυπι αἰ τόση Ἄπληστος πίθος, 1π|- 

ἐχρίοὐϊϊο ἀοἴϊμπι, φυορά εἰ ἴῃ ἀδηφάγους φιδάναϊ, 

Ῥαρ. 11. Β. 5. οπ ἐπῖπι ἐς υἱγίθιι5. δος 
5. Π5ι{ΐτα 8. ἴῃ Ἰοσιπὶ πογιιπὶ ἱπίογργοιῖς νογθο- 

τὰμη., δἴίαπι τοῦ αἰ νογϑιι5 ἱπνίςι νἐϊθ5 ]ιοσίος 

γιοτι δ ρογΓαὶ σογροτὶς εἰϊδέοτιδίοπο. Ν᾽ οἰαιογγαηυ8 

(Δοἴτα5 οχργόσβοιαι, Λοπ ἐπὶπι δι σΟΓρΟΥὶ5 ἰάσοτ- 

εἰς αο υἱγίϑις αἀνεγσιις Ἰεοσίθς ροϊοτῖα ογίματ, Αἰ 

ἀρυα Τλαπιαδοοθιπι ἴῃ ῬάγΆ}}0} 18. ΒΗ] Τ5. [1556 

υἱάοιιν., οὗ γὰρ σωμστικοῖς πόνοις, Ποῃ τόνοις : 
οι δπίπι οογρογθῖς ἰαδονίψιι5., σε ἀπὶπεὶ 10- 

ἰογαπίϊα αἰψιδ πὶ αὐηιοιϊοπῖνιις μαϊϊοπίῖα ἐδ 

ορίγιμαϊ τις ποσίϊνιι5 υἱοίογία σοπιραγαίμτ ; 
Ξο οχ πος γϑιῸ Βαβι! ἰσχία Ἰοοιῖ5 τοδί πθη-- 
ἄιι5 6βι. ᾿ 

Ραρ. 12. Β. 4. Λίαπι φιιοπιαπιοάπιπι. 1 Τηϊοιν"- 

ΡΓΟ5 δουίρβογαὶ, Ομοπιααάπιοάιϊιπι οἱ ααἰθ ποσίτας 
δὰ αϊαπιείτο αἰροίάθπί, ἃ παΐισα σογγιρι: 

μαντν δπῖὶπι πιαίογία ἔογτιιπι δεῖ : ἀῶ Ρ]Δπ6 

ϑιπὶ ἀναχόλουθα. ϑ.4 4141 Βαβι} πι5. αὐ ΠΠά 
ἈΡοβίοι!, 1 ὙΒο554]. ὅ, 8: ᾿Ενδυσάμενοι θώραχα 
πίστεως καὶ ἀγάπης" χαὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα 

σωτηρίας, Πιάμϊ ἰογτίσαπι Πάεϊ δὲ οΠατγι!αιὶς, 
οἱ σαἴδαπι 5ρ6πι δα ἐμεῖς ; αἱ ἴῃ ἘΡίϑβίο!α αὐ Ερβμο- 

5105 ἀἰχίῖ, οαρ. 6, 17: Καὶ τὴν περικεφαλαίαν 

τοῦ σωτηρίου δέξασθε, ΕῈ ραΐδαπι Ξαἰιιιὶς ἀ55ιι-- 
πιο: ἀπᾶς σοη!ανις άπ βαηϊοηϊααι Βαβι 5, 

Ἔχ τῆς ἐλπίδος σωτηρίου: συνέστηκε. Ῥαυ]ο ροϑκὲ 

εχ ΟἸϊν. οἱ Απρὶῖο. ρῥγὸ πεφράγμεθα εὐἀϊάϊηνι5 
περιπεφράγμεθα : οἵ δχ ᾿ἰἰδάοπι ἀρι|5. ἸΘαΘγοῖα' 

}ηῖς ἁλυσιδωτὸν, 4ιιατῃ ἁλυσιδετὸν, αὐοα ἨοκΥ ΒΟ 
βοπαὶ ἁλύσει δεδεμένον, οαίοπα ἰἰραίτιτπ : αἵ υι5ῖ- 
ταϊανη δὲ αἰτογαπι ἴῃ δογιρίωγα,, πο ΠΟΙ ιαπι, 

αἴ 1 Ἀςρ. 11, ὅ, ΡΠ δίο σἰραπιὶ ἀαίαν περι- 
χεφαλαία χαλχῆ, Ὡποὰ 6464, ἀἰοϊ[ιγαιο θώραχα 
ἁλυσιδωτὸν ἐνδεδυχὼς, {πογάσετι παπιαίμπι ἐπ.- 

ἀμείτις. Ῥαροΐπιι5 Ἰογί οι 54 πηοϑαπι ἀρ ρ6}] αἱ, οἱ 

1. ΜδοαΡ. Θ, δ5 : Καὶ παρέστησαν ἑχάστῳ ἐλέ- 
φαντι χιλίους ἄνδρας ἐν ἁλυσιδωτοῖς τεθωραχισμέ- 
νους. 11 οἰαιπογιιπὶ οἰδεῖ εἰερ]ιαπὶ γαῖ 6 υἱ-- 
τὸς ἰογίοαίος ἱπ ἰογι οἷς σοποαίοπαίῖς. ὉΠ ἰονῖ - 

οα5 ΟΧ σαϊοηι}}5 ΔΠΠΟΧὴ5 δὲ σου ρδοίος ἐπ Πα. 
09, 
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νοὶ ροῖίι5 {που 5 6. ἢ! ΔΠ}15., οἱ 544 115 ΦΓΟΙ5, 

Ὑ ΠΥ ΡΊΠΠ5. νοοδῖ, 

Πονίοαπε οοπδδγίαπι ἰιαπεὶς αμροήις ἐλ ἰσεπε. 

ΤρΙα. Ε. 5. «ὦ οπιπία.  ἌΘροπο, {μι αὐ 

οπμπιθηι «ἰοἰδοοτὶς ἐρθοίοπι Καοῖ ἰς ἀαο ργοοϊινὶς 

6ε[. πο οηπὶ ἰγαπβίι} 1 ΓΥ̓ΡΟΘΤΔΡΠΙΙΒ5., 41 ἴῃ 
πιατοσῖπο ἁἀβογρία οὐδηΐ ργὸ Οτοῖβ ΠΠΠ|5. Ῥάμ]0 

Ροβί, εἰς ψυχὴν ῥυπωθεῖσαν ὑπὸ τῆς μέθης, ἐπ 

ατιΐτπ τη “τι δογϊνιι5. σηπαῖΐει ἰδηιϊοηίί. 

Ῥαρ. 15. Β. 11.Ῥιο χαταπιέζεις τῷ κόρῳ, αἱ 16- 

σ11 Εάβμη5., οἱ Υ ΟἸιουΡἈΠι15., 41 ψϑγίοραῖ, ἐδὶς- 

Ρϑιιπι βαἰτι [αἰ σαξίας, ἀο ἐσοργὶπιὶς : ΤΊ πιά - 

τι5 δηποίαγαϊ 1 ΤΠΔΓΟῚΠΟ χαταπιαίνεις, οἵ 5}}0511-- 

ἴποραξ τη ἰοχίι, ἐθημοίρϑιιπι φαἰιγιἕαϊς τοις 

οὐ δδιίπι,, αἵ ποϑιγὶ οοάϊοο5. Νῖσ5. Βαβη] ]Θηδ5οιη 6]- 

ΤΟΠΟΠῚ {πη }}, 

Ρᾳς. 14. Ο. ὅ. εις οπιτιϊροίοη5. 1 Ποντιπὶ 

Ἰοοο 51}05.1{π1 [55ογάπηι5, ἤ οὶ ϑαβαοιί,, ας 

βαπΐ νόος Ποῦντα ἃ ΤΌ ΧΧ οἱ ἃ Βαβι ο Πτονὶβ 

Αὐοῖβ Θχργοϑδαρ, 5᾽ση!Ποαη]ιο, 7)6ῖις ὀχϑγοῖ- 

{ππιπγηι, ἀποιηαΔιποά πὶ οἱ ΠΟΡΓαϊβπηιιπι τοι π6- 

τᾺΠΕ πη 1{Π|5 νους, σπέρμα ἀνδρός, 56ηιθη υἰτὶ, 

4ιοά ᾿πίουριο5. οχτυ]ογαῖ, ργο ΟΠ τηΔ5 ΟΠ] ΠΠαπη. Ἷ 

Βορ. 1, 11, υϊσαία, Ποπιῖτιθ δα ϑγοί{τετη., δὶ 

τοϑρίοίθης υἱάογὶς, ἀθάογὶ 5 τι6 5 ΓνίΒ ἐμ 56- 
απην υἱγιἰθηι. Ῥαυ]ὺ ροϑὲ ἐχ τοῦ χόρου τιχτομέ- 

νὴν τὴν ὕῤριν σὰπὶ ἀἸοῖῖ, δὰ ργθνοθίαπι, αιοά 

εχ Ἠουηογὶ {πιὸ ΤΠΘοσ πα ]5 150 1 νογϑιι ρυὶ ἔογ- 
τὰν, δἰ πα 1: 

ῃ ῃ -Ὄ - ΕΑ ΩΣ Γ᾿ 
Τιχτει τοι χορὸς υορῖν, οτᾶν χάχῳ ολοὺς ἐπύται, 

“λαδίιν, οορία αἰϑηῖ, ορο5 τιϑὶ ργανιι αὐερίιις. 

Ἐκ 4ιῖο νἱἄοιαν σογγΙροητι5 116 ΠΙοσοηϊαηὶ ἰοοιι5. 
Οδηίυτα 8, ργονοιθο 23: 

Τίχτει κόρη, ὅταν χαχῷ ἀνδοὶ παρείη. 

Ῥαχῖϊ μιιοία, φιαπάο υἷνοὸ πιαῖς ἀἀμεγῖε 

Θ0] οἴ τπ ν΄ ΘΠ πὶ, Ῥγον ον τη {ΠΠπ|4 οἴου ἐπὶ τῶν 

ταῖς εὐτυχίαις ἐπαιρομένων, ἐπ δος ητιὶ ζεἰϊοῖα-- 

6 οἰζεγιιπέιισ, Αἰ πος. πα πΙπη6 σοηνθηϊὶ, τ 5ἱ 

αἸοαῖι ριι6 11 Ῥάγονο, Πσοὶ τηα]ο Ππποία σῖγο, μος 
ΒΙΘΏΙΠ ΟΣ οἰ ουυὶ [6]ΠοΠαἴο. 5ο Ἰοσοπά αιη: 

" ἢ “-, “- πὴ ν ᾿ ΄ 
Τίχτει τοι χορὸς υοϑίν, οταν χαάχῳ ἀνδοὶ παρείη. 

Ἰ)οδια. Εγάβιιιβ σα πὶ 0. ΠΟΠ ΔηΪπη νου ἰσβοῖ, 
4110 ἀοίουϑις ργονονθίυμι,, Ρατγὶξ ριιεῖϊα,, εἰϊαηιεὶ 

πιαῖΐθ αεἰδῖε υἷγο., ψμοίϊος τὸς ἤαοῖΐο σοτι ἵζει 

δα ξθπίθπεϊα,, οἰἰαπιδὶ τι 8 ἰἰβ γι 61 ὁ ὀξέα {μογὶΐ, 

τι ριιεἰα {αοῖϊε “ογὶξ πείθριίπι : αἱ Το  Θμϊδηι5 
π᾿ 605 αἴ] αἱξ, 41] ἔοΠΠΟἸ τας δ ουτιηίαν., αἱ ἀρὰ 

διοθάαμι. ἴῃ ΟΟΠοοἰαΠο5. Ἰορίπαις, Τίχτει χόρος 

ΝΟΤᾺΙ ΤΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈυσἕῚ 

μετ᾽ ἐξουσίας ἄνοιαν. 

Ῥαττι σαἰϊείας ξοτοοίαπι,, ἱπιροτίϊα ομπὶ ρμοίο- 

δίαΐθ ἐοπγιίποία ἱπϑαπέαπι. ἵ Το πίδπὶ ἰοοα πα 
ΘοΡτοχὶϊ (σα!δίον. ἴῃ ῬΑΓΟπΙΟσ 3015. Ογθρο5 ἢ. 

295, Α.} Ροκίγοπιο 51} ἥποπῃ ρασίπα: οχ τηϑάϊοο- 
ΕἸΠῈ Ὁ] Δ0 115 ΠΠπ4 αἰαὶ, περὶ τῆς εἰς ἄχρον εὐεξί-- 

ας. 4ιοα οχ ΠΙρροογαίο βιιπιΐηπι νι ἀθειν Αρ Ποῦ - 

5110 ὅ: Ἔν τοῖσι γυμναστιχοῖσιν αἵ εἰς ἄχρον εὐεξί- 

ν, ὧΦ - » ΣΤ ΔῊ 
μεν υοριν» απαιοευσίιὰ ὁἐ 

αι σφαλεραὶ, ἣν ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἐῶσιν. «Ζε}Ἰθίατιιπε 
Ρίοπίον φογρογὶς πανίμι5.. οἱ απ σιπιπιεπι οἱὰ 

Ῥίοπαϊτιῖς σταάιιηι ρογάμοίις., ἰπϑτίσιις δε. 
ΓΑἸΙΟ5 Ἰοοοβ 85. Ῥαΐν!5 ΠΟΒΈΓΙ ΘΟ Π]οσἹ: Καὶ ταί ησεν, ἴπ 
ΨΟΥΞΙΟΠΟ 50ἃ (ἀογπιδη!οᾶ 8. ΒΑ51}}1 δα δοίασιιπ ἢο- 

τ] Ἰάσιτη Ρ. 198. Οοηίογαβ αὐιἴοπὶ ἱπη ρ Ἶ ΠῚ15 Ζιια 

τποπαῖὶ Εἰ. Τα τιγό Τηϊγοάμοι. δα ΗΙρροογαίοπι.. ἴ. 

1 0: 68:.5:.} 
Ρασ. 15. (. 1. ρεσεῖπια 6.1 Ἀρῖϊι5. Οὐογπα- 

γ11|5, 7 δπίου' ἵπι σΟπιτιοτοῖὶς ἀο σοπίγαρίϊντις ἐπ-- 

ΜαοΙϊοείπιις δεῖ. ργοπιρίμαγειπι ἱποιιδιοαίιτπα. 

ΝΖ οΠῚ πὶ 46 ᾿ΠΙπη1οἷ5 ΓΘΟΟ ΠΟΙ Πα 15, θα εἰ τος 
μὲς. στο 15 Π ΟΠ Πτον σου να 5, ἀτὶΐ Ῥ ΟΠ 5515 ρΓδ- 
δἰδηα 15 ἀσίτιν, ΒῈ 4 65115 ΘἰἸάτη ἀπ᾿ πη δ ν ΟΓΕΠ τ} 18 πὰ 

ἃ ῬΆ51Π10 συναλλαχτὴν ΡΙῸ σΟπδουίο οἱ 50010 ποθὸ- 

{ΕΠ Ώ5. ΡΟΠῚ ὙἹάογὶ, ψ6]} δἰ πιὰ! οοπίγαπεηΐο. Ἰά 

οδὲ ῥΡοϊβοοπίθ, αἱ ἀσυνάλλαχτος ο5ὲ Ποιὸ ταῦτο- 

5115, ΟΠ {Π10 ΘΟΙΠΠΊΘΓΟΙΙ ΠῚ ΠΑ ΒΟ πὸ Ροϊοϑὶ, 
Ῥᾶρ. 620 (οπηιποηιανίογιτη ᾿ηρ.. τ. 

1014 Ε. 11. Δοπ οοοϊάεδι 1) εις. Ἴ Τιοοι5. δῖ 

Ῥιόνογρ, 10, ὅ, 01 φαοπηαάιποάυμ οἱ ἴῃ Βαβὶ- 
ἸἸοηϑὶ δά! ἴοπα βοουπἦα ἀΌβια ποῖα ᾿πογγοσα!ο- 

πἶ5 Ιοσίταν, Οὐ λιμοχτονήσει Κύριος ψυχὴν διχαίαν, 

οη οὐοἰ εἴ ξαπιθ ])οπεῖτιτι5 απίπιαπι γιδίαπι : 

αἵ ἴῃ ΒΊΒΠ15 Θἀ115 Βαβι !ο ψυχὴν δικαίων, αἱ ἀρυά 
ΒΑβη πα Ἰνΐο ἰοσο ψυχὰς διχαίων, απίπιας μδίο-- 

ΤΊ ΠΗ; ἸΏΤΟΓΡΤΟ5 μἰο νογίοναι : ζαπ Κάπιθ οσοίάες, 
Ιοπιῖπο, ἀπῖπιας ἡιδίοτιιπι ἢ ΑἸῖον ϑογιρειγα 1ο - 

αἵ5 οδῖ, Ῥβαϊπιο 0, 95 ; ἰογιἢπ|5. ἀθπηιπ|, ΑἸΠῸ5 8, 

11: οἱ φιοά 6 ϑαριοπίϊα 50} 11 τηϊβοοηΐο ογᾶ- 
ἴογοπι, δχ Ργον Ὁ. 9, 2. 

Ραρ. 16. (Ὁ. 4. “Ζειιοπάς «ἰδὲ. Δ εΥθα 5ιπὶ 
Τ)οὶ οχ δάἀϊίίοπ Οταοα ϑεοριπαστηΐα ᾿πΙογριοίαιπ 
Του τοΌ πο 15, 9: πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ γένη - 

ται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ χαρδία σου ἀνόμημα. 

«1{τοπά6 εἰδιζροῖ. πὸ αι σερϑιιι οσοιείξιιηι ἐπὶ 

φονδ ἔπιο ἱπὶηιίας. Ν αἸἰδαία ΤΠ αιῖπα, ὅανε πὸ 
Πογίε σιιῦτεραι εἰδὲ ἱπιρία σοσίζαῖ"ο. οἱ παι! 5 

1115 π΄ ἰοοὶδ ἈὈ1 Ὑ Ἰσαῖα υογῖ, ὅανε, τεσ 
βογρίιπι οϑὲ Πρόσεχε σεαυτῷ. ΟἸζαπειν ἀρ [)8- 

τηαβοοπιπι [ἢ ῬΑΡΆ] 1615 οχ Πᾶς ἨΟΙΜΠὰ ἀπο ἰοοᾶ, 

|0.1., εὰρ- 8, οἱ 1}. ὃ, ςο, 86. 
Ραρ. 18. Β. 8. ἐπ πιοάϊο.] Πδο πόας βιιπὲ 

γοῦθα δογιρίαγα ἐσ Ε οἰ οδιαβιῖοὶ 9, 90, ἴθ Φιιοσιπα 



'᾽΄ν ΠΟΜΊΙΠΓΑΒ 

ΟΧΡΟΒιοποι πιαρηαπι θαυ ἴοπι. ἐπι ρο πα 11 Πιοπλὶ-- 
Ἰω 1 5 δὰ Απιεϊοοϊοηο5 1). Τοάπηο5 ΟΠ Υ ϑοϑδίομιιβ, 
᾿Επίγνωθει, ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαδαίνεις, ρπο- 

566, ἡτιοά ἐπ πιθάϊο ἰαφιιεογιιπι μοτγιγαπεὶς, 1|- 
Τυὰ ἀυίομ, Ἵνα σώζη , ἐδῖ οχ Ρεονου) ἰογιιπὶ οὰρ. 

0, δ, Μηδὲ ἐπινυστάξης σοῖς βλεφάροις, ἵνα σώζη 

ὥσπερ δορχάς, δίεψιιο ἀἰογ πεῖς {ἰἰς μαϊρεντῖς, 
μὶ Ξξαἱνογὶς ἰαπιφίίαπι εἰαπιεία. Ῥοντὸ δῃποίαναϊ 
᾿πιουρΓο5 ἴῃ ἡπαυρίηο, δορχὰς ἀπὸ τοῦ δέρχειν, 4ιιοὰ 

οδὲ σογηοῖο, αἱ δόρχοι, οἱ δόρχωνες, 411 5.10} Δ Ϊ-- 

τ]ὰ ὀξυδερχῇ, ἀοιῖο Υἶδιι ρει τὰ, οἵ τὲ Τοδίατεν 
ῬΙϊπΐι5 11}. 28, ο, 11, Οαργας ποσάπὶ ἰΐρρίγο, 

ἑΐόπι ἀογοαάος. Ἐδλάθιι οἰγιποϊορῖα δράχοντες αἰ-- 
δαηίι παρὰ τὸ δέρχειν, 4ιιαδὶ ὀξὺ βλέποντες, φυοά 
δοιτπι σου παηϊ. ᾿χ παγίδος, Ε΄ γμπιοιεϊῖς, ὁ ἰοτι- 
εἰϊοιεία,, γεὶ τϑιΐ, ἀθ ἢ. οἰλμ ἱπιου ρ τοῖο, δὰ ἱποιαἰϊς. 

Ῥαΐΐο μοϑὲ διπθι απ απ οχ Ναμβουὶρίο τῆς οἷ- 
χείας ὀξυδερχείας. 

Ῥὰρ. 21. Ὁ. 7. ἐϊΠμδίτὸς ὁφιότγμπι. Ἴ ΤὨΓΟΓΡΓῸΒ » 
111|ὠδιτὸς ΠΙρροιγορ]ι. Οὐα νοοο πα}}π5. ἀριὰ 

] ατπο5 οδὲ τδιι5. δι τὰ Οοάϊος. ΤΠ οοἀοσίαπο {ἰ- 
τα] (6 οαιιῖ5 Οὐ γα ἢ Πιι5 ; ἱπποτροφεῖν ἀἸοο απ, 
41 Οὐ ο5. 1105. ὁαιιο5 ἀΙοθαπΐ, 56 41 ἴῃ 580 5 
σον αιηἰμΐθιι5 Υἱοῦ οὐρα ηΐ, αὐ ἀοοοι θυ αρις 

ἴπ (ὐομππθῃ αν 5 : Ῥγο ον αι Ἰοοι ᾿5οογα 15 οχ 
Οταιίοης ἀς θἱρ!5, Ἱἵπποτροφεῖν δὲ ἐπιχειρήσας, 
ὃ τῶν εὐδαιμονεστάτων ἔργον ἐστὶ, φαῦλος δ᾽ οὐ- 
δεὶς ἂν ποιήσειεν οὐ μόνον τοὺς ἀνταγωνιστὰς, ἀλλὰ 
χαὶ τοὺς πώποτε νιχήσαντας ὑπερεύάλετο. 7 ΘΓ πὶ 

τἰὐὶ αὐ αἰοπάος ὀηιιο5 απῖπυιι αἰ] θοῖζ, φιιοα τι 
οριεϊονιεῖδ 5ἰ πιοΥεετηὰ πειετειι5 δ5ΐ,, δἰο πιθηϊο υἱἰὶς ἰά 

ΡΓώσίαγο χιθαΐ : ποτὶ 605 ἰαπίαιη, ψιῖ δι ἐ0 

δοπίθηεὐατι, 5θιἰ οπιπθς αιιὶ μι ιίαηι υἷοθ- 
γαπῖ, σιιροτ αν. Τ)λΘπλοϑι!οπος ἴῃ Απιδίουία ἴοι: 
μος 6556 τὸ σεμνότατον χαὶ χάλλιστον τῶν ἀγων:ι- 
σμάτων, καὶ τούτου ἐπιδαίνειν μόνοις τοῖς πολίταις 
ἐξουσίαν οὖσαν, ἐφιεμένους δὲ τοὺς βελτίστους. 

ϑρϊον εἰ ἰδ οἰπιιίι δἰ μεῖς ἰιογτϊπειιητ βοπιις ἐἰ ἃ 

6556 οογαπιϊτιὶδ, σοἰϊσιιὸ ρΙΟροσίἊμειη 6556 οἷν ῖ- 

ας, πθὸ πῖσὶ αὖ οριϊπιαιδιι5 θα ροιὶ. Ἐὺκ᾿ ἴῃ 

Οταϊ. ριὸ οογομα, μέγας τις χαὶ λαμπρὸς ἱπποτρό- 
φος, πιάϑπι5 ἀο 5ρίοπαϊάιι5. εἶνε πιαρτὶ [οι 
ἐηπιοσίιην αἰτοῦ αυϊάατπα. ἀρρο!] τιν, ΔΙΘΡΙτΟ. οὐθῸ 
Βυπηούαϊ οαπουιμη ἁἰἰογῸ5 Ἰηΐον αἰ γ 1165. ἀὸ ροίοη- 
65. ι 

Ῥαρ. 94. Β. 7. πὸ ἱπάμϊσοαι υδπινὶ.} Ἀριϊι5 
γον Οογπανῖι5, 6 υδηίτὶ αἰθάϊιιι5 σι, ποη τὸ 

ἐϊδ, φιι δεν ὑθπιγδ διιπὶ, αἰ[οοιϊονεῖνιις. δίπλα 

ἡΠυ ἃ ἀρὰ Ηϊογοπυπιιπι Ερίδι. 52. δὰ Ἐλιβιο- 
οἰίαπι : Ζιδίο ἡμιοια ἰματισῖ δὶ ᾿ ργιπειιηι 
ὀπῖπι υδπίοι αὶ οπαζι", οἱ οἷο σοίογα πιοπιῦγα 

εοποϊιατείι. Ἐὰ᾿ ἅΠ10 οδάοιι. Τὰ ρΊ δι. ]α: Ἰοοο,, 

ὈΙ Ε 1070 

Νιιῖα ἐΠἶς τυϊδὶ ὐδιι εὶς αἰνὰ 651, οἰ σι υϑητὶ 

δπὶ ργοχίπια. Μιὰς φυώ ἰπίγα δαπὶ ἴῃ ρᾶσ. 182 
δηπῃοίαϊα. 

βαρ, 95. Ε. 6. ἐπὶ τοῦ ξύλου. Ηπιο «ἀ]εοία 
5η1 οχ ΝΙ55, ΟἸῖν. οἱ Δπρ!ῖο, αιια αἱν οὐϊιίοηο 

ΒΒ: Ποπϑὶ ἀθογαηΐ : ξύλον ἀιΐοι. δουίριιγα. ποη- 

ὈΠΝΕΙΒΙ5 

Πυπη ταπι. ογυοοπὶ ἀρρο!!ατ, ας Αοίον. 10, 59) : 

Ὃν ἀνεῖλον χρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου, Οιίθηι οὐοῖ- 

ἀθνιιῖ σιορθπθηῖος πὶ ἰΐρηιο 50 οἱ σομιροίο5 

ἸΙρποαβ., γ6] Ὠυμ 6} } ἀπ θὰ γοοο ἀοδίρηαϊ, απὰ τοὶ 
ἀουϊποϊναπίι" ἴῃ γἱποι 5, αὐ Λοῖον. 10, 94, Καὶ 

τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον, Εἰ ρε- 

εἶδος θογιέηι δἰγίασὶς ἰΐρπο. Αἴ ἀρὰ Ραΐγορ ατ- 

005 οἵ Ἰιυϊδιουοο5. 1 οο! οδἰαδεϊοος ρυῸ Οαι}60 5.1} 
ἀὰ, το τοὶ {4 ]ου} 15 Ὑ ποι! του ψαο να ηίι, αἱ ἀρ 

ϑοχοιποηιι 11}. ὅ, οαρ. 10 : Αἰκίζεσθαι ἠβούλετο, 

χαὶ δημοσίᾳ προαγαγὼν πρὸς τὸ βασανιστήριον ξύ- 

λον αἰωρεῖσθαι προσέταττεν. ΟΦ άἰογεηιο σογΡο- 
τίϑιις σοτιδίϊιε,, αἰηιι ρει ἰίσιυν, ἴτε ἰοσιπι αὐ 

ὀφιιεΐοιιηι εἰοαιοθπς οτεἶ ἰΐπιθπι σιϑροπαϊ γε ε!. 

Ἐλιβρ) 5 Οἰδανίοπ, 110. 5 ΠΊδιον. ἀρ. 1 : Ῥὰς 
κατὰ τὴν εἱρχτὴν ἐν τῷ σχότει καὶ τῷ χαλεπωτά- 

τῷ χωρίῳ συγχλείσεις, καὶ τὰς ἐν τῷ ξύλῳ διατάσεις 

τῶν ποδῶν ἐπὶ πέμπτον διατεινομένων τρύπημα, 

{7 ἴπ σατ ΟΓοῖη οοπ οἰ ἱπίοτάπιηε ἵπι ἰοοῖς ἰοτ-- 

γα οαἰϊαῖπε οὐ ἰ εἰς οἱ ρος πϊοἱ δϑἐϊαχιεηι τς: 

566 ἠασογόπε, τιοτιπτιπεχιαπι ἐϊϊογιεπι μο(δ5 ἔπι 

ἰἶρπο Θα(θπϑὶ εἰϊδεϊπιογ θη", ἐὲ αὐ ἡπεϊτείιιπι 

πἰδήπα Ποπάπιοτι εἰϊδίΓαἰιογ μά μγ τ α 15. νου 15 

ϑ᾽σοηΐα5, Π}0. ὅ, οαρ. 17, Τ)6 γι Το1}5. Ἰλοπιαῃο - 

ταπα., οαἰαδίαιη ΠΙσπθαπι Θαιια οἱ ἀοβί 5 πανὶ ριιῖαι, 
ἰῃίουργο5. υΐοπι ΟΕ Ἰ51Ο ΠΟΥ ΒΟΠῚ15., ΤΟγ[ασ50. ΤῸ - 

οἰἴα5, οὐ αϑδᾶθ. ΟΠ ρο 65, 4 λιι5 π΄. Θά ΌΘΓΘ ὙἹΠΟΙῚ 

ποῖ ἀοὐἰπο θα πΐαν 5ο πιπι., σοι οἱ αἰδίθηιι. ογιιοῖα- 

Ῥαπίιν ; αἴ οηΐπα Πυἰδιογίοιι5 ἁθο0 Ὑἱποίοβ ἔπ1556 
ἀϊνοχαῖοβ, ὥστε ἀποπνιγῆναι τοὺς πλείστους ἐν τῇ 

εἴρχτῇ, κί σοπερίμγες ἴτι σατο Γ6 ροτίπι5 δα 70-- 

δαχοηίμν, ὅς ἸπιοΠ Ποχὶς οἱ ἸλαΠΠπτι5. ἀπ! Ζυῖον 1η-- 
τουριο5, Π}. ὅ, σαρ. ὥ, .16. Ξορίἵπιο μιιποῖο ἐπ 
πόγνὸ μϑέθς, οοπίγτα ἡιίαπι ογοϊ λας ὁεῖ, εἰϊ- 

σίοπιὶ ἵπὶ ἱπίϊηιο ἱοποῦταγιηι ἰοοο ἀορογίγοπί. 

515. ἀρια ΡΠ] τάν πὴ ἂς Τ)οο ϑοογαιῖῖβ, ᾿Γοὺς πό- 

δας ἐν τῷ ξύλῳ δεδεμένοι, ἰἰρποὶς σοπιρθαίδιις 
αἱποιῖ τ αὐ γοῦεϊς ΘΙ ρ απιι5 ἴῃ. ᾿Γ]οδαυνῸ., ἀυὶ 

ἀρ Πθἀβ Πταπι τατηοη ΠΌΠΙΙ]. ἴῃ Οὐνάἑθτ. πηαν- 

ἀὐτοπι ργῸ ἰονηποη! ἀιοάιιο σόποΡο ΡΟηΐ ἀϑδου 

ρΡαᾳ. 145, Ε,, 9: ᾿Ἐπὶ τροχοῦ καχατεινέσθω, ἐπὶ 

τοῦ ξύλου στρεθλούσθω, νη τοῖα ὀχίοπά αι, ἐπὶ 

ὁητειίοο τοτηιοαίι"; οἱ πη ΠῸΟμΙ. ἴῃ θαυ απ 

νᾶρ. 140, Β, ὅ : Κολαστήριον ξύλον ὡς σωτήριον 

ἀσπαζόμενος, ζίρπιιηι τογηιθπίο εἰ δρι καί υοἱ- "Ὁ 
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τὶ φαϊμογιιηι σοπιρίθαιτις. Ῥεορίογθα ξύλον [ιῖο 

ῬΙῸ Θζα]60 ΡΟ ἶλ5, 4ιιᾶ πη ΡΙῸ ΘΟμρ6 6 5ιπιὶ οχὶ-- 
5{ΠΠῚ8Ὺ [ΠΠῚ18. 

Ῥαρ. 52. Β. ἵ. δὲ αιγὶ αἰϊφοτίπιθπ. Δα γον-- 

Ῥυιπ ΘΧΡΓΌΒΒΙ ΟὈΓΠΆΓΙΙΒ,, δὲ αιιγὶ ργιοίαηαηι 
ἐαὶ αὐτιοιτι αὐ ἰαρίάοπι δα ρθγίππιιγ, νοὶ σογίο, 5ὶ 

τη8}15.. αἰγὶ αἰ Γογοπίϊαπι ἐς αἰτίοίι «αὐ ἰαρε- 

ἄδην ργοϑαπα5. ἈΔαϊάογαὶ ἴῃ ππᾶγοῖπο ᾿πίουΡΓΟ5, 

15 Ἰαρὶς χρυσῖτις αἰοίειιτ,, ΝΙΟΠα 1 οὐ σά θπ [αρὶ- 

15 5ῖγ δου! οι] α., αι ΡιΟ αΐαν δαγιτῃ Αἰ εϊοῖα, 

ῬΟΠΣ 11}. ὕ, οὰρ. 34, Καὶ ἣ βασανίζουσα τὸν 

χρυφὺν χρυσῖτις λίθος, ἢ Λυδία. Εἰ ἀτισιιπι οαα-- 
τιΐπαη5 ἰαρὶς, ἱπάθα αἰ 1, γαπι5. ῬΙΪπῖα5. 11}. 
ὅδ, οὰρ. ὃ, Πίδβίον. παίαγαὶ, : «Ζαγὶ ππθπεϊοπθηι 
δοπιϊξαΐτ" ἰαρὶς., χιίθπηε οοιϊοιίαπι ἀρροἰΐαπι,, 
φιοπείαπι τιοπὶ δοἰϊεπις ἱπινθηϊγὶ τισὶ ἐνὶ ἐξιεπιῖτιθ 

Ζηιοῖο, τιΐ ατιοίοτ' οεὶ Τ]ιδορἠιγακίμ 5. ταῦτ Ὁ, Ὸ 

γαξεοῖπι, σιίθπὶ αἰϊ Πεγαοίζιπι, αἰϊὶ 1,γἀἴπιτη 

νοοσατιΐ. ΠΣ οοἰϊοιιἰὶς ροτγι ϊ, οτιπὶ 6 ὑδπα τε [ἰ- 

γπα ταριογὶπί δα ρογιπιθτιίατι, ρῥγοίζτι5 αἰϊοιιτξ 

φιιαπίμτη αἰγὶ 5 ἐπὶ δα, φιαπίτην αἀτϑ πὶ οἰ 

τὶς δογιρείαγὶ αἰ [[εγεπίϊα πιϊγαθιϊ ταϊϊοπο 

ποτὶ [αἰ ]ετιῖο. 

Ραρ. ὅσ. ΡΒ. δ. πειιίϊογιιπ [οἰ ϊοὶς πιά. Προ 
ἃ ΡΥΘΟΘ ΘΠ. 1115 1ΐα Γπεγᾶηι Ἰῃϊογριιποῖίομο αἶγα] - 
58, αὐ ΔΙ ονᾶπι ρου οι. Ἱπομοάγθηὶ, (οί οι 
ἢ ψυ τὰ ρια5ϑὰ ὁδὶ (ϑαγθα ἴῃ Οδρραθοοία, 11 

Καὶ. Αὐραβι!, δῖνο χχχ {0}, ὃὐ αταοονιπι ἴο- 
δἴατην ΝΙΘΠΟΙοβ τ πι. Τη ΒΟΙπᾶΠΟῸ οἰΐα ΝΙΆΓγτῸ- 
Ἰοσίο μυ}}5 ΒΑ51Πι ΟΥδι ἢ 5 ἢὲ πηοπιϊο. Ουοά 56- 

ἀιυαν, τὴν ἀσθένειαν ἀποχρύψασαν, πιο τ5. 6χ- 

Ῥιοβδιὶ ΟΟΥΠΑΡΙυ5, γδηιίρεθερ πα ττ ἀο τ αἴοιν 

οοοιιξανῖ!. Ῥά]ο Ῥοϑὶ αἰἰτιν σου 5. ἔἴβαϊα ρτὸ- 

ΡῬβιοίςο, 10, 164, 4ιῖ ΡυϊΠοΙροπὶ ΑΒΞΥΓΙΟΓ πη. Πῶς 
ἀἰχίθϑο νὰ], Σείσω πόλεις χατοιχουμένας, χαὶ τὴν 

οἰχουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιάν. 

Οτορουῖι5. Ναζιαπζθηι5, Οταῖ, τ τη Φα]Π Ἰἀπὰπὶ ἴῃ - 

16]Π1οὴ τὸν νοῦν μέγαν τὸν Ἀσσύριον, τὸν χοινὸν 

ἁπάντων ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, εἰγασοποπι, ἔἐἰἰαπι 

τποπΐοτα τπασπάπι, ἡ] ἐς Ὑτίπην ἐ{{πιγι οοτππειεηθηι 
οπιτιΐτετ ἱπυϊπιΐσιηι οἱ ᾿οςίθπι. Ἰάθπι ΕλΙΒ θΠι5 46 

Τθομηοηβίγαῖ. ἔνδηβε!. 10. ἀ, οἂρ. 9, οἱ ΠΙΑΡίτ5 

πῃ ῬβΆ]}ὰ. 118. Αἱ' ΟἸεπιοπθ ΑἸθχαμήάσγιπιιβ. 

ϑίγοπι. [πο 6Χ ρουβομὰ [)6ὶ ἀϊοὶ ριυιαΐ, οἱ οὐ 60 
ῬοΥ]ΠἸδητι5, 10. ὥ, οὰρ. 18, ἴῃ Μαγοϊοπθπ,, οἱ 

Τ ΒΟ ἶτι5. Τυγϑιβ ἀ6 Ργαραγαῖ, Ενδηρο!. ῃ}Ρ. 10, 
οᾶρ. Ὗ : σἰ 46 ποῖὰβ ἴῃ οὰρ. 10 ᾿ὕβαϊα ρυορμοία. 

Ῥαρ. δά. Α. ὃ. {6 ἀϑσόγὸ.  Πουγιμὶ Ιοοο 5ονὶ- 
Ὀϑογαΐ ᾿πίου ρΓο5, δἱξ, ἰσίπιθο αοίῖο ἐ[σπιοαὶ δεῖ, 

οὶ ταιιίδα «τιαηίϊοῖς ἐεπιροτὶς ργιθϑογίριϊο σαι - 

Ἱγαρατὶ ἀορεαῖ. ΟοΥπάνῖιβ γοιὸ, ΑἸχὶς {έθηι τιοῖι 

ΡοΓπιίδδαπι ἐ556. (οτίο εἰσαγώγιμος ἀἸοϊ (αν οα [15 

ΝΟΤᾺῚΣ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΠΘΕΞῚΙ 

ψ6] δοῖο, αἱ οχ ᾿ϑοογαΐο ἄοοοὶ Βιάτφιβ ἴῃ (οπη- 

τη Δ Γ}15, ΘΟὨ Γᾶ ΘΕ 115 ΘΧΟΓΑ ΠῚ Ρ βου ρΕο 9}- 

7101 1γθ ποῃ Ροίοϑβι : ἴσο τονὸ {ὉΠ Δάν ουβαγ 5 
ΔΟΙΠΟΠΘΠῚ 6115 εἰσχγώγιμον 6556 πορᾶΐ, Πος 6ϑβὶ, 

ΘΟμΓΘΠα, ἰορο ἀρθγα 1Π1 ποη Ἰΐσογθ, αὐ οἰπὶ αἱϊ 
ΤΙ ΠΑΡΟΪΝ 5. 1ῃ ΠΟΠΠΟΒΙΠΘηθι : εἰσαγωγίμους τὰς 
δωροδοχίας ποιήσετε. ᾿πιοπάογο οτιππῖπα [ἰσονὶϊ 

αἄνεγοιις δογἀϊάυς πιασίςιγαίιις. ΘΙ ΘΟΠΙ 5 110. ὅ, 

Πρ. ὦ, 1)6 σθρθ]. ΑἸ οπίθηβ., δίχην εἰσαγώγιμον 

αἰοίαπη γα], φια μοι Ιοσο5 ἃ τηδρ]ϑιραΐα ἱπ ΡΟ ὰ- 
οἱ, Πδ0 ἢ} 60 Σϑριιά αὶ ροίογαι, πᾶς οἱ εἴσαγω- 
γεῖς ἀἸοῖο5. ᾿ΠΙ ΓΟ ΔποΙογο5.,, {πὶ δοοιιβαίοσι δαὶ Π|- 

ΒΑϊοΥῚ Ἰ0 4Ἰο᾽ πὶ ἀ4θαπί. {]15 ῬΟΙ]αχ., 10. 8, 
ἕᾶρ. 8, Εἰσαγωγεῖς τὰς δίχας εἰσήγαγον πρὸς τοὺς 

διαιτητάς, μὲ αοἰίοπες αὐ ατϑίϊγος ἱπίροάπιοο- 

δαπῖ. τὸ οὐσο παραγραφή, {ιᾶπὶ ΤΠ ΑιΠ1ηὶ χοδρεῖο- 

ΒΘ ψοοδηΐ, ΡΥ ΠῚΛ ΠῚ Ὀ (ΘΒ Ἢ πὶ ἔμ}, οὐιπὶ πορσᾶ- 

Ῥαΐ ἃ]Π14 1115. ἀοιΊΟΠ 6 πὶ 11 4π| ̓ π νοοῖ ρο556. Ναν-- 
υγοϊοσῖα πη. οἰἴαπη ἈοιηδΠιιπὶ ᾿ιὰπο ΟΠ] ΘΟ ΟΠ 6ΠῚ, 

[οΐαπι «{}Π{|π, Ἔχ οΘΟρΡΠΌΠοπ ἀρρο!]αΐ, χχχ ΨῸΠ|0: 
Οαϑατεθ Οαρραάοοία 8. «εἰ πιατιγτὶ5, 

για ϑοπα 5ιια α ψιοάαπι ροΐϊεπίε οἰδὶ τισιισραία 
ἡιιάϊοίο γερείοτις , οτεπι {16 οαοερίίοτιοπι ἀατγοΐ, 

φιιοά ἐἰα μὲ Οἰινισιίαπα ποτὶ ἀρογει «πιά τὶ, 

τιον αμάϊοθ ἡ μι55α ὁδὶ {λπις ἰάοὶ ἐς Οὔ ΟΤΤΘ, τι 

Ῥοϑϑθὶ ακάϊτὶ. 

Ῥαρ. σ4. Β. 10, ἔκ ΝΙ5. (Ἀ]Π1Π[|ο Ἰοσοπάμπι πὰ - 

ράδεισον χτήσητα!. 

Ῥας. δὅ. Δ. 4. ἥαο ἀηιια Ξαπὶς.} Τοΐδπη Πᾶπο 
ῬουΙοά τ πη αἷν ἱπίουργοΙ 6. ΟΠῚ 558 ΠῚ ΓΟΘΓΓᾺΠΠΉ115., 

4ᾶπ| οἱ ΒΑ5]]Π16Π515. Θά ΠΠ10 οἱ ΟΟΥ παν 5, οἱ Να- 
ΠΕΙΒΟΙΡΕΙ ἀσποβοιηΐ : ἴῃ ὯΠῸ ἴάιηθη Ο]Ϊν. ἸΘρ τὰν 
σώφρονος ἥδονῆς χορηγία, 1Ἐπιρεγαῖ υοἰμρίαιϊς 

διρρεάϊίαιίο. ΠΊ5ιοτῖα παγγαῖιν ὁ Ἀθρυπι, ΟΡ. 2, 

19: Εδοε ἰιαθιιαἰῖο εἰνιἰαιὰὶς ἰμιγτι5 οριϊπια 65ϊ, 

δδὦ ἀφμ ρεϑϑίπε διιπῖ. 
Ρας. ὅ6. ἢ. 10. σεγπιαπίογοπε ραίτοπι.} Ἐχ- 

ΡΌΠΧΙηι5., 4υ0 4 ἰηΐου πο ἄλο ᾿ἰπβουΐαπι οραΐ., 

ΡΓ σοπἼ 56, φαρά ποο ἰοχίι5 ασῶσιιβ πος Οον- 

ΠΑΤΊΠ5 ἃς ΠΟ5οῖ τ. ἈΠ ΌΓΘΙΙ5. Ράι]0 ροϑὲ βου ρδοιαὶ ἴῃ - 
ἴδυρΓγο5, ἴοι ἐοδὶϊξ 6556 ἀπιΐοιιδ., τιαϑὶδ ὉΘΤῸ 

αὐ ρόγθστο, οὐδὲ ἐτελεύτησεν, τιθητι6 ἐἰδ[ιποίιις 

δῖ. Νάτῃ οἱ ΔΉ ]Οῖ15 6556 (651 η11, {1 ΠῚ ἸΠΙΠΉἸΟΙ5. 

81. Τουτα]]ΠἸ Δ ΠῈ}5. {πΠπππὶ Οἱ πὶ 1556. ῬΓΟνΘΡ Ια τῚ 

Ἰπΐον ΟΠ Ἰβιϊ ΠῸ5. αἷς αἴ 51 46 ΔΠΠ4πῸ Ὑἱΐα ἔπιποῖο 

τη ᾶπ| ΥἹΥῸ 4115. τοαυγογοῖ, ἀἰσογοηῖ, 5} 111 

Ἴαπι ἐὲ τονογὶϊ ἀθνεί, 1115. 1ὴ6 τοδιϊτποπῖο ἃπἰ πιῶ, 

ἂρ. 4. 

Ρᾳρ. 40. Β. ὃ. Δὸς αἰιοηι ππ ΟΥ̓ ΌΓΘΙν.} Τπηχηιι- 

αν πηι5. 1Π|ὰ ἸΠΙ ΘΓ Ρ ΓΟ 5, 1Ὲ ΦΌΙθι5 γοοοιη λύπας 

οπιδογαῖ, (δἰ δγιίτη ἐαρισιοίο ἃ ποὺς ἐ]δπιοαϊ 

οὗ κας, ψπ(δ πιῖϊπιι διιπί ἐπὶ ργοηαίι, σοιπηιοείο. 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΛΒ 

Ῥοϊπάς ργορ νοία γοῦνα αϑυμραϊ, αιια» τη 115 διιηΐ 
οθνΐα : 5ἷο φηΐπι Ἰορίτηιι5 Εἰδαία 30, 10, φυοά ὁδὶ 
ἴῃ  υἱραία Τιαιῖπα, 7)οηιῖπθ, ἐπ ἀπισιιδιὶα τοι - 
δἰογάπὶ 16, ἐπ ἰγινιαἰἰοπε ταιιγι τὶς ἀοοίγίπα 

ἐμα οἷς : ἀρὰ ΠΧΧ, Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθη- 
μέν σου" ἐν θλίψει μιχρᾷ ἣ παιδεία σου ἡμῖν, δ)ο- 
γπΐπε, ἐπὶ {γι νεϊαιίονιο τοοογίαἰϊ σιένιιις {πὶ: ἐπὶ 

εὐϊδιιϊαϊϊοπε μαγνα εἰϊδοὶριϊπα μα ποϑὶς; οἱ 

Ροβὲ Αροβιοὶὶ Ἰοουμι 4 Βομπιάηο5. 8, 18, ἐχ 40}0 

οἰϊαπίμγ 114 ποηη1}}} ἱπηπηιίαΐα,, οἂρ. 15, 11, 
Ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, βαιά μγα 
ἐδ, φιι μϑοοακιὶ, ἀοροοριςιὶ σόγϑόσα., αὐ σοῖο 
αιίοαμα οἀ εἴο γι εἶτ, απ οοπδίαϊ ΠΟη 5815 ἀρίο 
1556 Οὐνμανίαπι, Οὐ μαι ἐπ ἰϊς φιία μθὸ- 
ἐανίπιι5, Παρεϊϊαιὶ σιιπιιις, πθαιλο ἰμ ουργοίθμι 

Ἰναπο ποδί ΠῚ, ῬαΓΙ ΠΡΟ οὗ ρϑοοαία δ5ιμη1ι5 

 αρεϊαιὶ ; Ξυθδιϊιιοπά μι ἰρίταν: Ῥάαιϊοα ρτ ἱἰς, 
4ιμ μεοοανίμι5., αὐοορίπιις εγϑογα. ΟἸνῪ- 
5οϑίοιηι5 ἰ4 ἀοοοὶ Ἰοοιπι 1] Ππ|π| 510 ΘΧΡΟΏΘΠ5. ἴῃ 
Οαΐοπα Νίοοία Ἠ γα  Ἰθη5᾽5, 4118 ΠιΔΠιιδου ρα 

δχϑίαὶ ἰῃ Βορία ΒΙΡ)]οίμοοα : Ἴσθι ὡς πρὸς σύγ- 

χρισιν τῶν σῶν ἁμαρτημάτων ἐλαφρῶς ἐτιμωρή- 
θης, καὶ οὐχ ἀνταξίαν τῶν πλημμελημάτων δέδω- 

χας τὴν δίχην. δοῖίο οἱ (οτγιιηὶ ρεοσαίοτγιηι 5πρ- 

Ρἰϊοϊογιιπιιθ σἱὲ ἐαοϊοπιάα οοπίθηίῖο, ἰθνὶ 16 

ϑιρριϊοῖο αἰ ξοίτιπι 6556, πεὸ ρῶπας ἐγταιὶς εἰϊ-- 

8πας αὐδιιο ἀφάϊ5:6. 
Ραρ, 492, Β. 5. οἰπυῖψιιθ δον πλοτιθ5. 1 Τηῖον- 

ΡΓῸ5 οἀϊάογαὶ, σἐηιμεί ει παΐτιιι5 ἀοοθρεὶ 6 ιίδτηο - 
εἰὶ Ξεγπιοτιος ημαρίαπι ρογιιταιίοηο ἰαδογαπιί-- 

ὑμι5, πϑὸ υἵπι εἰΐαπι οδιϊποπι οἰἤίοασοπι μετ-- 
“μαάοπαϊ, αὐ δογιιπι ργι σε μι σοποοίαιίοποηι, 

ψιὶ αἀ οοποϊίαπαος ἱπὶ 56. ᾿ππιάπος αἰ θοίιι5 
πιοαϊς οπιπῖϑιις σενθγίογος σιίπί. Αἰ πα γοῦθα, 

τῶν ἀπαθῶς διαχειμένων, οπη ἡγοῦ προσηγορίαν 

Ἰπηροπάα πο {πογιηΐ, 56} ρου 5. οὐ νοοο οἵ λό-- 
γοι, αἱ νἱ τι οἰἴαπη ΟΥ̓ παν ι5., 56 ἸπΙοΓργθίδηϑβ, δέ 
ἐπι ἱπιοϊογαδιϊος σιιπῖ σοΥπιοτιος δογίέτπ., ἡ 
ἐπαοϊοπίεν 56 σϑγιιτῖ, οἱ αὐ μεγοια(οπάϊπι ἐπ- 

ὀἤίοαοος ἀριιὰ αὐῇϊοιος. Ῥτορίονοα ρυιμ θηΐον 
11 ἁπΐοἱ 10} ἀπτοχιιαπι αὐ ΠΠΠπὶ σΟΠδΟ]αΠά τπὶ 05 
ἀρογίγθηϊ, ἀπίπηὶ σΟμμ ρα  Θη 115. ἀἰδοία πὶ 5116 π1]0 
5110 Ἰαοίιιιθ ἰοσίαιἱ δυπὶ, 40} ῶ, 15 : Εἰ σϑέίε- 
τι διια 60 ἔπι ἔογγα δθρίθηι εἰἰθνηι5 οἱ δθρίοπι 
πιοοίψιις. Τὰ χαοπι Ἰοοιτὰ ΟΡ ΟϑίοΡῚ5 ΟΧ θ-- 
ἄοπι Οαίομα ἰὰπὶ οἰϊαία : ᾿Εσιώπων, χαὶ τοῦτο συν- 

ετῶς ἐποίησαν, τοῖς πράγμασιν αὐτὸν παραχαλοῦν- 

τες τῇ προσεδρεία χαὶ τῷ διαῤῥῆξαι τὰ ἱμάτια" 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα χαλὰ χαὶ φίλων ἄξια, χαὶ 

συμπαθούντων τεχμήρια. Τ᾽ αοιιογιιτι, εἰ ἤοο ρῥΓι- 

εἰοπῖεν [ἐοογιιπί, θισπη 6 τοίρϑα δον δοϊαιὶ σι, 

εἰπε δοδοϊομῖς ργορὶπηϊίαίο, οιπι διεὶς σοπ5οῖ5- 
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δἷ5 πυδοίϊϑιις τ οἱ ἤαο ηιΐάοπι ργϑοίαγα εἰ ἀπιΐ-- 
οἷς ἀΐρπα,, αἰφιι6 θοτιίπι, ψαὶ σα απιίαιὶ σοπι- 
Ραιθν θη μγ ἱροίμς., σογία ἀγαφιπιοπία. ὃ. Τπο- 

Πᾶ5. Θἰΐαηη, ἴῃ δ πιίοπι ἰσοιμ, 5ΟΓΙ 11 τα βογῖ 5 ἔτη -- 

ΡΥ πΙΐ5. 6556. ἀοἰδοία}}} 6 δυπιορο δοίπα!ο Ἔχρονί- 

ὈΕῈ ὈΙΨΝΕΚΒΙΒ, 

τι θη ἔπι (6 γογὰ ἀπι οἰ εἴ ΠῚ οογία ὙΟΡΙ 55 Πα 110 

δ΄ 5πα, ἢ1}}15 οὐΐαπι νοὶ Οἷ5 δ ἢ} }115. 

Ῥαρ. 45. Ὁ. Θ. Ῥεῖ ραιϊοπιίαπι. Ἵ Πο νουΡρὰ 
ῬΘ ρον πὶ ἱγα]θοία ἰοίαπι Οὐ ΑΓ ΟΠ ΠῚ ΟΡ δοιγαπ τοά-- 

ἀοραπὶ ἀριὰ Ὑ οΙαϊογγαηιιπι, [π| ἤογπαοθ, μὲ μα- 

εἰθπίζαιη αὐ }ἰοιἰς τοις αὐνογ είχε ργοναπίιιτ, 

Νόοη θηΐπι, Ορί που, ἃἰξ ῬγΌαΥ ΠῸ5 ΡοΙ ρα π ἴάπι, 
561 Ἰπιορτί[αΐο πὰ ποσί Γᾶτὴ θ6Γ ῬΑ π ἴαπι ἀοοίατο- 
ΥΤἹ : 516 οἰΐαπη ΟΟγπάγί 5, ον ραιἰθπιΐαπι ἱγιιορτί- 
ἑαίοπι ἱρδογιπι εἰοργοϊιοπείοπ ες. Τίοτα ραι]ο μοὶ 
ΒΟΥ ρδοναϊ ἹπίοῦρΓο8, Ο}65 χιϊάθηι ἐπ βόπίες Ἶεα-- 
ὑεῖς, ἐπι ἰἴδψιιθ πιααίπιαπι 5ρόπι οοἰοοανεγαῖ. 

[πιο, αἰΐας ροσοίάοναι, αἴΐας 5ρὲ ἀδνογανεγαῖ. 

ϑοχυθηῖ ρασίπα Εἰ ἰδοπιοσγπρ αὸ Πάθος [6 ποὸπ 
εἰοδογαπί : Ἰοσιδ ὁδὶ βοουηάιμῃ ΤΙΧΧ,, Ῥιόνουθ. 
ὅ, ὅ. 

Ραρ. 4λ. Ὁ. 8. Νοὸπ ὁπῖπι. 1 Αὔβαιιο Ἰπίοντο- 
βαιοηΐδ ποία πῶ [θρΊ556, ἀαϊ ἱπι6 6 χ]556 νἸΔοῖαΣ 
Ἰπίουρυο5 : Λίοπι θπῖπι ργονεπίμ5 ἀπιπιιὶ {γμιϊο-- 

σιθτπὶ δὲ (οΥΓα [γον αΐ, 56 {{δ{π|ι5, οἰ σιορίγία ᾿ 

ποτὶ ζοίμιπι οορίαπι, 56 οἰγας. Ἰάοιη 1αγ)ϑιι5 

ἴῃ ἱπιογργοίδιίοηθ ΟΟΥΠΔ}}1, ἰαπιοῖϑὶ 45: ηδὶ5 

αὐτο ποίδιη. ἱπιογιοσ αι η]5 δ ἀϊίαπι Παθεγοὶ.,, 
4Ἰᾶπὶ οἱ θα μιθοὶ Ν5. 

Ραρ. 45. Ὁ. 3. Τιμε ὑόγο ιιεπιοιπιηιιθ. 1 Πς 
οἴἴαπι ΔΡογΛαν ἡ ἃ ἃιοίοΥ5 τηοηῖς Ὑ ο]αίοιν. 71 

ἀἰίοτν αιίοπι ἰονιοτας οϑίετίογθ ὕθπιθῦ. {γπι- 

οἰπιηι. Ῥονγο ἡΠΠὰ, ϑοηείσιαΐο οὐνῖς ἐπὶ ἡιδ{{ια, 

εδὲ Ὅβεο 10, 12, οἱ φυοά 5Ξοαυΐτν, α΄ παΐις 65, 

δηΐοα γαῖ, μα ἐσίίμιν (6 ἐπ[εϊίσοπι στοαῖς : 
4ιυαϑὶ : ἀδημονεῖν ΘΟΠ ΓΆΡ 6556. τῷ εὐδαιμονεῖν, 
«πο ῬιΌρυΐα βοηδὶ ἀπιαίμηι 6556. 

Ραρ. 46. Α. 6. “πποπ ψίάες. Παγχρατια- 

σταῖς χαὶ μίμοις ἀἰχῖτ, ποη παγχρατιαστὰς χαὶ 
μίμους, ργορίογοα ῬΥΩΡΟΒ ΠΟ ποπὶ ἱπί θυ ρ ΓΘ Ϊ5 γος 

γὶ5 ἀα] οί πιιιδ : ἱπάἴοαὶ οηΐπι Οοπβι]ο5, νοὶ Ργωῖο- 
τοϑ, ἃ 4}105 πη αἰ δίγαίια νοὶ οαπα ἀαίος, αὶ ἄτιπὶ 
ῬΟρυ]ο ρ]δσογο διυάθηι, Ῥγοιϊο οοπάπιοιηὶ [4 10- 

65. 
1.. Ὁ, 1. ΤΥοϊὶ πιαρπὸ υϑπάθγο. Ἴ Τιὰ βουῖρϑὶ-- 

ΠΊΔ5.. ΘΧΡΌ ΠΟ 5 1115 γουθῖ5., 6 σγαρογὶς τιθοῦ5- 

σαγὶϊς πιδίνιις 16 "οπίσπιιπι γα ογθ : αιιαδὶ οϑϑοῖ 
βαρυθυμῶν, 411 ρᾶοίο οἰἴαπι (ΟΣ ΠΑΥ π5. ν] οί 
οορῖδ556, ἄττα γονεῖς: ΔΘ ρογανὶ ἀπΐπιο ργιδαϊεις 
οἷς : αἰχφυὶ βαρύτιμον εἶναι τδρτυπη οι γα]οῖ, ἃ 

βαρυτιμεῖν, ργοιἑαμι ἀπ ρογο, {υο οἰΐαπῃ ἀϊοίτων, 

τιμιουλχεῖν. ϑι1445, τιμιουλχῶν, ἕλχων τὴν τιμὴν, 
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τουτέστι, βαρυτιμῶν χαὶ μεγαλύνων, χαὶ ὃ προφή- 
τῆς" Ὃ γὰρ τιμιουλχῶν τὸν σῖτον δημοχατάρατος. 

Τιοου5 οϑὶ ἐσ Ῥγονογθίον. οαρ. 11, 50, οχ δά πο πα 

ὙΤΒΕΟΔΟΙΙΟΙΪ5., 4Θτὴ Ἱπιογργεΐαϊ αν 5. Ἀπ Ὀγοβίι5, 
(αρίαπς ἀππογιάπι πιαϊοαϊοίιι5 ἐπ ρίοῦε εϑί. 

π᾿ φυ!θιιάαμη Ὑ οἴου Τοβίαπηθηῖὶ Νῖ55. Ἔχ θΠ- 
ΙΑΙΡ. μος 50] 1οἰππίαν. ΑἸ τοὶ βοπιθηῖῖς, Ὁ 
συνέχων σῖτον. ϑ΄π|}16 04 5. Τοάπηὶβ ΟἸγγϑο- 

5ίοιηι οι α Θὅ ἀς αἰνειϑὶβ Νουὶ Ταβίαπιθη. ἰο- 
οἶδ, Ρ45. 921, Ὁ : Τί γὰρ ἂν γένοιτο χαλεπώτερον, 

ἀλλ᾽ ἢ ὅταν τις τὴν πενίαν τοῦ πλησίον ἐμπορεύ- 

ται; χαὶ τὰς τῶν ἀδελφῶν πραγματεύηται συμφο- 

ράς : Ομ οπῖπι ἐγμήάοί ις Πεγὶ ροίοςῖ, σιίαπι μῖ 

ἐα ρῥγουππὶ ρεπιιγια ψικδσίιπι αἰϊφιιὶς Γαοίαξ, εἰ 

ἔπ ἤγαίγιμη τιϑοεςςἰζαιδιις ἱμογα σϑοίθίατ ἢ 

Ῥαξ. 29. Α. 8. γοάιις ἐπ᾿ ριιϑῖϊοιπι. Ἴ Ἐχ- 

ΡΌΠΧίπηι5. ἀἸοιΙοποπὶ ἐγἐμπιρἠιιπε, χαρά, Π1}8}} 

Δἰπι 4 βοποῖ τὸ θριαμδεύειν, 4ιιᾶπὶ ἴῃ ΡΒ] οιπα 
Ρτοΐογγθ,, τὶ Ρ] υγῖθιι5 ΘΟ Π ἢ ΓΙ ΔΎ Τηι5 ἴῃ ΝΟ 5. δά 

Ῥαπεορυσγίουπι 8. ψοαππὶ5 ΟΡγυβοβίοιηι 46 5, 7- 
Ἰίαπο ἐσ ϑυϊ4α, θριαμδεύσας, αἰτιατιχῇ, δημοσιεύ- 

σας : Π6 4115 ἔογί6 4110} ὀχροπαὶ ΠΠπ4 ΑΡοβίοὶῖ,, 
Ὁ. Οον. 2, 14, τῷ θριαμδεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χρι- 

στῷ , φιᾶπη οἰπῃ ΟἸ ΓΥϑοϑίοπιο ΠΟ Π}}}. 5. ἴῃ 1Π|ᾶ1ὰ 

ἘΡΙβίο!απι, Τουτέστι τῷ πᾶσι ποιοῦντι περιφανεῖς, 

ιιῖ οπιτεῖθτις σοτιδρίοσιιος δὲ τιοῖος σθαι ᾿ πον α 
οὰπὶ Τ]δοάονο Βοζὰ ΠΠΠοαὲ ἱπερίϊγα, Ζιϊ γουθὸ 
151 σοῦ Ὑἱπὶ ΘΟ] Πρ τοηὶς ΒΙΡΆῚ αἰπησοπάαπ 
Ριιϊΐαν!ῖ,, αἱ δυοίογοπι [αἰϊπα Ὑ Ὁ] σαΐαρ ΤΠΟΓΟ 5ιι0 

οἄγρογοῖ, (γί μἰο θριαμδεύειν τὰ χαταγώγια, 

πη αδῖ, οἴποθγε., αὐ ἐγ πη ρμοηΐ ργοιηρίμαγία., 
564, δὰ ΡῈ] 1οα οἴ σοΠηπηιηἶα τοάάογο, γε] ἴῃ [π- 

Θοῖη ῬΓΟίογγο. Πα ιι6 ΘΟΓΓΙΡ ΘΙ τ15 δὲ οι Ϊα πὶ Εἰς 

Ἰοοιβ 1π ΝΌΓΑΙΡι5, Οτγαῖ. 15, 46 ἀγαγιτϊα., Ὁ] 

σοι Πουῖυβ, ἄμμο ἀδπίφιι ἐπι ἐγπεπιρἤτιπι ἀο- 

πιϊοϊ πὶ πιαιαπποπρ. Ῥᾷα]ο ροβὶ τὰς οἰχίας πε- 

γήτων, ἄοπιος ραιιρεγισι ᾿θσίμλι5. ἴῃ Νῖσ5. εἱ 

ΘΧοιιβὶβ, ΠῸΠ γαστέρας, υἱ ἱπίογρτα5 υἹἀθίιγ 501 1- 
Ῥίαπι οὔθ Ἰ556., ϑοπίσγος ρατιρογισπ. Ῥαι]ο ροϑβὶ, 
1Δοπὶ βογίρβογαϊ, Ομαίξα ρῥγιθοερία οοπίοπιτιῖς.. 

Ροσίθαητίαπι ἀναγί{ϊιΒ ἀτιτὸς τ ϑογασίὶ ὃ αἰσυὶ 

προαποδύειν σοῃίΓΑΓίιτη 5 σηϊἤοαϊ,, οἱ 5οἱοὶ οῇ- 

ΠΟ ΔΥΑΡΙ Πα, αὐ ἃἀ ΡΑΙρογα μη ΦΈΘΓΟΪα5. Δ ΓῸ5 

αἰνιταπι οὈδιιγ ἀϑϑοδηξ. 

Ρασ. 51. Β. ἵ. βεϊϊοια Ῥἠατὶς. Ἴ Ὑ οἸαίογγα- 
Π05., δὲ “αλατίξιδοσγιεπι [αοξαχιείαπε,, αο ἰεαὶς- 

Ρεγιίοτιιπι αὐτο σαπίϊατη,, αὐ 5οΓὶ ὑ αγιπι ἐγ απ 

σιοτὶ {εἰς 56 ἱπηϊταίτιπι , 56 δα σοῖο εἰ ὑθγὸ ργῶ- 

οδρίογα ἰός ἐπι οἰ ἰἴθετ Ὁοἰπιῖς 6 ἰαιιε ἀϊσπῖιπι 

δοπδθο. Αἱ ᾿ἴο ποθὴ ἀδίτιγ (6 Ἱπηϊϑιϊοπα., 5εὰ 
ἄς ππασὶβίγουιπι ἀοἰθοῖιι, {ιο ΠἰΠηϊγιιπὶ Πιης 
5181 σοπδι]θηάθ πη ΡΥΘΟΘρίογο ΡΓἴΟΥ [15 ΑΠ115 

ΝΟΤᾺῈ ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕῚΙ 

ἀυχοιὶξ, οἱ ἔογίαβθα ἀρίϊι5 Ἰερ σοῖο Βῖς γραμμα- 
τέων ὄγχον, φυᾶπι ὄχλον, Ξογἐδ αττιπι [αϑίτε φαϊ σὰπὶ 

5 ΡΟ ἷα οἱ ἀγγοραητῖα οίθγογαπι σορυ]δίαν. Ῥάμ]ο 

Ροϑβί ποῃ βα[ϊ5 Ἔχυρυίπηϊτ Οὐτοογιιπὴ βθηβιπι, ΠΠπ6., 
Ομοά ἀϊνίίῖας τεἰπιΐιπι ἀπιατεξ, τῷ πάθει ἐσχο- 

τωμένον, φμοά τιεϊπιῖιις αἰἰντἐατιιτι ἀπΊΟΤ' ἰθτιθ-- 

ὑγας {{1ὶ οὔιαϊδεει. Οονπαγὶυβ ἀἰχὶς, Ομριαϊία- 

ἐδ αἰνιείατιιπι εἰ11 ἑοτιοῦτας οἰβιπιάεπίο. 
1014, (. 10. Εε δα ψια ἀαΐ. 1 Νοη αἱ ᾿πῖον- 

ῬΓδ5, δ αὖ 60 πιοπϑίγαΐα τιοσϊσὶς : υιαδὶ 16615- 

βεὶ τὰ δεδειγμένα,, νοὶ] διδασχόμενα., ποη τὰ διδό- 

μενα : δἰ ΤᾺΓ515 ΕΧΡΙΙΏΧΊΠΙῚ5. ΔἸ ΓΘ ΠῚ ὙΕΓΒΕΙΠῚ 5 
δοπα φιοφιο ἀοοεὶ αο ἐγωάῖξ : ποπ επίτῃ 46 4ο- 

οἴογα ἀσίίαν, 564 46 Ἰαγρίϊογε, παρεχτιχῷ , πες 

ΑΠΤοΓ βογιρίαπι οἴομαι (ὁ οἱ Ἰ5βίπηι5 ΒΗΠΙὰ5 ἴῃ Ῥὰ- 
ΤΆ ]] 6} 15 Παπηαβοθπὶ 1}. ὥ, οὰρ. 17, Βοπιεπι δοτι- 

Πίοτις, οἱ ἐρϑῖμς τπτιδγα τερμάϊας. 
Ραρ. δῷ. Ο. 11. δὲ βογε5 ἱπιθ., εἰς. 7 ΑΔα 141 - 

τπὰ5 ΠΠυΔ, οπισιὶ, 6 ἅτοο παντὶ, ὉΒῚ τηπϊθατὶ 

γεῦρα υἱάθίυγ ἃ {000 οἀρ. 31,82 : Ἔξω δὲ οὐκ 
ηὐλίζετο ξένος" ἣ δὲ θύρα μου παντὶ ἐλθόντι ἀνέῳχτο. 

Τοτὶς αμίοπι ποτὶ ππιατιοραὶ ἤο5ρδ5 : οβἔζιτη, απε- 

ἰθπι πιϑιέτπ ΟἸιπὶ σογιοπίϊ μαϊμῖξ. 

1014. Ὁ. 5. 71π πιιπιάϊτιὶς. } Ττυποαῖα Βῖο ογαὶ 
ἰπιογργθίατο Ὑ ο]αιθγγαηϊ, 4αϊ οπιϊδογαΐ 114, δὲ 

υἱοϊδδῖπι θα φιῖδιις ορι παῦθὲ αοοὶρὶξ, εἰ 

φιιαπίο υἱϊιοτὶ ργείῖο τὸς Θπιθτὶς ργοίϊοσιςεῖπιας. 

Ῥαρς. 55. Α. ὅ. ἀνόνητος. 1 1,65 1556 νἹἀοίων ἴῃ- 

ἴογργοβ ἀνόητος ; αἱ ἴῃ ΟἸ᾿γ. δὲ ΑΠΡ}16. βογὶρίιπι 

εγαϊ, ἀνονητός ἐστιν ἣ τῶν ἀχρήστων σπουδὴ, ιε- 

εἶϊε 6558 τόγιέπι ἐπε πιπὶ οἰπεάϊππι. ΟΟΥΠΆΓΙΙ5., 

ἐπεῖδε 6556 αἰνίταγατα σιμάϊιτα. ΑΔ σογθαπι 
εγῖῖ, Ομοά {αι ἐπιειῖϊδ οἱξ ρεσιιπίασιεπι δἔτε- 
μια. ϑ᾽τη}}} Ἰουιτοπο ἢ58}5 ἐσὲ Ἠόμῃ]. ἴπ 41- 
γἱΐοβ Ρ. δή, Ε, ὃ. 

Τρι4. (. ἃ. ΠΙα ροπιρῶ εἰ ζαπίτιῖ. Ἵ Υ ογιϊ πηι 
πρὸς τὰς ἔξωθεν φαντασίας, ποη οἱπὶ 1110, αὐ δαί εγ- 

πια5 ρ᾿απίαςίας, ααὶ οὰπὶ ΟΟΥΠαγῖο, σα δα ζθγηιας 
ἐπιαρίτι αἰϊοτιθς , 5ΌΤΑΪ Ὰ ΘηΪπὰ ΠΟΟ Ιθ00 δὰ ποῖϊο- 

ΠΕ ΥῸχ φαντασία, 4114 οἱ Αοἴογιιπι 95, ῶ5 : ἐλθόν- 
τος τοῦ Ἀγρίππα μετὰ πολλῆς φαντασίας, (ἰιπι 

νεπίσδοὶ Τπγίρρα οαπὶ πιιίία ἀπιδιζίοτι ᾿ τὰ 

εδὶ Θὰ ΠῚ ρΟΙΊρᾶ οἱ ἀρραγαῖιι, 80 ΓΕΡΊδ ππασηΙἤσοη- 
{πιο 5ρίοπαογο. 510 ἀρὰ ϑδγνίαπι ᾿δοΊπηι5. ΔΙ} 1- 
τὰ ΠῈ 5ΌΠῚΪ ΡΓῸ ροιηρᾷ, ἴῃ ΠΠ]π4 1 ᾿Ξ ποϊά. 

Ἰπίογεα γε ϑὲ5 ἱπϑεπῖϊ πιοῖε 7, αἰϊπις. 

Ῥτοΐδγταν ἃ ϑίθερμαπο ἴῃ ὙμοσαμῸ Ἰοοις ΑἸ πεῖ 

10. δ, ἀς ΑἸβθηϊομο ἔσγάππο,, ὉΔῚ ρᾶγὶ βεπίθηιία 

εἴϊειταν, Οὐδενὸς οὐδὲ Ρωμαίων ἐν τοσαύτη φαν- 

τασίᾳ χαταχλιδῶντος τῆς Ἀττιχῆς. (ἴεπι τιόπιο ἀπ- 

ἐεα πὸ Κοπιαπῖις φιϊάοπι ἰάπι ϑρθοίοσα οτίπι 



ΙΝ. ΠΟΜΙΠΓΑΒ5 

πιαρηϊβοοπιϊα ἰαπίοηιιθ οἰιπὶ μαι  τἰἰοαπι 
ααϊίςεει. 8. ἀρὰ ΟΠγγβοβίοιπιπι οι! α ἀς 
5. Βαυίααπι, ρᾶς. 893, νογιϊτηιβ Π]ὰ, Καταγέ- 

λασον πλούτου χαὶ χρημάτων, χαὶ τῆς ἄλλης 

ἁπάσης τοῦ βίου φαντασίας, “ΤΞρέτπαγο αἰν{ας 

αο ρεοιετῖας,, εἰ οπιπθπι γοἰ ἰψμαπι σιθοιεἰϊ μοπι- 
Ράπι. Υ δἰὰ5 οἰϊδπη ᾿πίογργοβ ἀρια δυπκίοπι, Ὁ, 1 

ἄς Ῥτγονϊ ἀοπεία,, ρας. 188 οαϊι. Ραγίβίθηβ., ἡνίχα 
ἐτρύφας, καὶ τὴν χοσμιχὴν περιέχεισο φαντασίαν, 

Ομ ἀεἰϊοαίο υἵνεγες, ὁχοοίσαφψιιε {ἰἰα σιοιεϊὶ 

βἰογία ας ροπιρα σἰΐραίιις ἱποθέίετος. Ἐὸχ 4Ό 5 
Ἰοοῖβ αἰ ἄτο δἰ αϑάθπι ἀιιοίογὶ5 ἀρυ ᾿πίογργοῖ 65 
τοϑιϊϊαοπαᾶϊ συπὶ, Ἠομη, 10. δὰ Απιϊοομοποσ, 
Ρᾶρ. 207, Ὁ, χαὶ πρὸς τὴν χοσμιχὴν φαντασίαν 

ἐπτόηται, εἰ ΗοτΏ}}. ἴῃ 605 4υὶ Νον))υηία ορβοτ- 
γαηΐ, ρας. 500, 1), πολλὴν περιδεδλημένους τὴν 

φαντασίαν. 
Ρὰρ. δ. Ε, 9. (οτγ ακιίθηι {μτιπι. Ἴ [πιὸ ας 

τοοῖε γἱάϊ: Οογπάγιυβ : ἔόγιαπι ΘΟΥ {μαιπι τδἱιιὶ 
ἐπ {για ἐσ απιϊτεαίμτ, πὶ αὐ ργς. 

Ῥὰσ. 55. Β. 8. Δίαπι εἰ ἀεϊϊοίας.1 Ἀριὰ5 
Ἰπίογργοίαϊυγ Οογπαγῖιι., 71) εἰϊοῖας δπῖπι ἀσοοπ- 

ἀϊε, εἰ νοϊμρζαίες ατιροῖ. Οταΐδογαι Υ οἰαίογγα- 

πὰ 4υοα 5εηιίίπτ,, λίθοις τινὰς ἐπινοοῦσα μαρ- 

γαρίτας χαὶ σμαράγδους καὶ ὑαχίνθους. Νόαιο τηϊ- 
ΠΟΓῸΠῚ Ράυ]ο ροϑὶ ἰδοιῃαπιὶ ΨΟΓΘΙΟΠ 5 ΘΧ Ρ] ΟΥΊΠΊΙ5 

5} ἢποπὶ ρασίπα., ὉΔῚ δογιρϑεγαὶ ἱπίογργαβ, 

Ῥγαίογθα ργϑιϊοσὶ ἰαρίάδς τἰπάϊφιιο ροιἰ αἰιγὸ 
ἱππϑοιαωτσιίμτ : αἰϊὲ αα ογπαπάαπι σετνίσοπι, αἰϊὲ 

οοἶϊο «ἀαρίαπίιι ; 556 αιοά ε51 ὕταος ἴῃ Βαϑβὶ- 

Ἰϊεηϑὶ οἀϊείοης.,, προμετωπίδιος χόσμος,, το] ιιὸ οδὲ 

ἴῃ ΑΠρ]ὶς. προμετώπιος, ΠΟῚ ΟΥΠΑΙΠΘὨΙΠὶ ΟΟΓΨΙ- 
οἶδ, αἱ Πγοπτῖβ βοηδῖ, ποὺ δἰ ἰοῦ γογαϊς ἀοο 55! πηιι5 

ΒΠΠῸ5. ἀρυά Τλαπιαβοθπαπι,, ΠΡ. 1, ο. 76. Ῥα- 
ΤΆ }]6}.., απίγέπι ἱπιροτιὶς ργειὶ ρμαγιῖπι ἐαγιεπι 
οπιὶ ογπαπιθπίο δσί., ραγίϊηι οοἴϊο. Προμετω- 
πίδιον γοσαῖΐωγ ἰἃ 400 ἔγοηίθβ ἐ]ιιοσαπα ογηδῃ- 
ἴὰγ ἀρυὰ Χοπορμοπίοιαθ Ογιοραά. 10. 7. το] 
ἰδυγογαπὶ οὐ ἀρυά Αἰποπααπι,, ᾿ἰΡ. ὅ. Ρ]:- 
πῖτ5 “γοπίαϊθ 1 αἴϊπο ἀἰχὶς. 10. 57, οὰρ. 12: 
σε ἐφιιὶς τοριπιὶ ἐπ Οτγίοτιίθ ἐγοπίαϊϊα. Τάνὶυ5 
110. 57 : “Ζ4ἀοραπὶ Ξρεοίεπι Γγοπίαϊϊα,, οἱ ἰθγ5ὸ 

ἐπιροοῖί ἐμιγγθς. ΟἸοσϑαυ πὶ γοῖιι5., μετωπίδιον, 
Ἰγοπίαϊθ. Ἐχ αβι!ο αἰδοῖ πηι. δἰϊαπι ΠΟ Πα τη 
{τοπίοβ ΟΥΠα886 τὸν μετωπίϑιον χόσμον, οἱ [πα] 6 

δριίας ὅταοο οἰἴϊεγγὶ μετωπίδιον, φυάπὶ αὐ ἀρυά 
Οὐἰερίπιπι χεφαλόδεσμον. θαυ] ροβὲ οἱη σ᾽ ἰηΐογ- 
ῬΓῸ5 ἥ πίννα. ΥἸά6 ποίαϑ 'ἰπ Πεχαοιιθγοη μοιη!}, 7. 

Ῥας. 56. Α. 9. Ἔν τῷ ἅδη. Αα γεγθυπι,, ἐπ 
ἐπίογπο αὶ ; αἀ]δοὶϊ ἰπίογργοθ ἴῃ πιαγρῖπο,, ἀ6 
Οἴὔὔδαγοα (δρραάοοία: ἱπ Βοποτγειη (:βαγὶβ ἰπϑίδα- 
γαῖα γογῦα Ποῖ, ϑίγαθο,, 110. 16, ΜΙαχαραπι γα 
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[αἶ556 πιοίγορο! ἐπι ἰοῖϊι5 Οαρραάοοία:, χυα Επιδο- 

Ρἷα φυοχιο οορποιμϊπαίιγ, δ Αὐράιπι πηοηΐοιη 

5ἰία. Ρ] Ιηἶι5. ἀθ οδάοιῃ, ΠΡ. Ὁ, ο. ὅ : ϑμν πιοπίε 

“τραο Μαξαοσαπι, φ πιιπς Οἰὅσάγεα ποπιῖς- 

ΕῈ ὈΙΥΝΕΙΒΙ5. 

παίαγ, ἘΘδΟθΐι5 ἐπ ΟΠγοηΐοο,, φυΐσπαπὶ 116 Οω- 

βάγαπι [πογὶ: οἶγοα ΟἸγτηρίαδοια. ΟἿ ἱπάϊοαι. 7Ί- 

δογίιις ππεῖτος γερὸς αὐ 5ὲ μὲγ ὑἱαπαϊιας ἐνο- 

ξαίος πιιπαπι τεπιϊσὶῖ : ἷπ ψαῖνιις οἵ Αἰτοῖιο- 

ἰαμπι Οαρραάοοσοπι, οἰ} ιι5 τέβπο ἔπι ργονὶποῖαπι 

ψέγοο δακξασαπε πον δείπιαπι οἰνί(αἴεπι Οσα- 

γόαπι ἀρρεϊατὶ γι55ῖῖ. Ῥάι]ο ροϑὶ ἃ} 115. γογ- 

Ῥὶ5, Θμόπι ἑαπάεπι “ισο ἀπιρίϊοτ ὁπ ἰιδιιπι 
αγροπίϊ εἴς., 4υώράαπη. ἱπιπιυῖαν ἱπη 5.5 ΘΧΡῈΠΟΙΪ5 

Βα  πσπιοϊ γογθῖ5. ἱπίογργοῖῖβ : δὲ σισπρίιι5. τιοτὲ 
πιθοόσδαγίος ροπδίϊαπιι5., οὶ ἀνσεπίοὶ μον, 

πιδ τι ἔίοπι ἀγρεπίθα;, ἰδοιὶ εὐτιγπεὶ. 

Ρερ. 517. Α. 7. ἄοπδο ἱπ σιιδ ππ. 1 ΕἸ 15 
ΑἸΓΘΓ ἰπίογργοθ ἀποίουγ 5 ΤΠΘΠΙΟ ΠῚ ΘΧρΓοσδιξ : δὲς 

εἰΐαπι πὶ ποτὶ σοσεαπὶ αὖ ἀρρείεπάα ρμοίεπίϊα, 

ἄοπεο ἱπ αἴΐαπι σι ϊαιὶ σε ϊπιὶ σασι σεῖρσος 

Ργαοὶριατὶπι. ΒΗΠΙὰ5 ἀρ Παπιαδοθηιτα 1}. 9 
Ῥάγας]. 17. φμοιιδητε αἰκϊ5είπιε ργονθοίϊ 5οῖ- 

ΡΞος οσοπιπεϊπιαπί. ἴ)6 ϑεϊθυοῖ δ ἀνα Ἰὰπὶ ἀἰχὶ - 
ΤΠῈ}5 'π ποῖϊ5 'η Ηοχδοιπθγοη Βοπλ!. 8, τε σοί θιι-- 

οἷς ανὶς. Ἐροϊοδίαβια 1, 8, βογίρίυπι οδὲ {14} 

οπ βαϊιγαίμ οοιεῖιι5 οἷδε, τιδο ατιγὶς απαϊϊίι 

ἐπιρίδίμγ : εἰ Ῥτονογθίογ. 80, 10, Ζιξόγπιις εἰ 

ο5 υκιἱνω, εἰ ἱεγγα ψιί τιοτπὶ βαϊγαίι ἀ΄τα ς 

ἰσπὶς ὕθγο πιιπιψιιαπε αϊοῖς, δε Ποἷϊ. Ἐσρο μὶς 

δὰ γουθιτὴ οἱϊπὶ ΟΥ̓ ΒΑΓ Ρροΐο5. γογίογο, {πῴοτγ- 

σεις ποτὶ εἰϊαιί, δὲ [Ποῖϊ, ποι ἀναγιι5 μπιηιίάπι 

ἀϊχῖς, δι [ποῖε, 

Τρϊ4. ἢ. 10. Οἱμπε τιπιιδημίςηιια. Ἴ Τιοροθαίωγ 
δηῖρα: κἜ ρμάμρογ, ψιΐψιθ ἱπγ)ιγίαπι μας, 

τητίταπι παν οὶ ταϊίοπεπι: οἱ μά ργίις σαί, 

πιὸ ιιϊα ῥγὸ εἰς ραιζἰαίτε, αἰ αὐ ἡμάϊοϊιπι ἰγα- 

μαίιτ, απ αἰΐψιιο πιοεῖο ρἰδοίαίι. Ῥαν]ο μοβῖ, 

Ἰαπιουιαιίοπιιπι οἱ ἀσοιισαιοπιπι ασιεπὶ μ- 

σιΐο ἤει. “Ὑόρεων γραφαὶ ρτορτίε 5βοηδηὶ, ἐπ) αγίας- 
τιιπι αοίϊοτιες. ΟΟΥπαγῖι5 γεγο, δὲ ἰαπιεπίαγὶς,., 

ἐπιγίαγιιπι αοἰϊοπες: ἤοο ἐ5ΐ., ἐπιγιγίασιπα {ἰδὲ 

αοίίοτιες ἱπιίοπαθτιίιιτ,, 

Ρας. ὅ9. Α. 7. ὑιξίατ'᾽ πιιιϊϊοτιιπι. 1 Μ Ἰ110 τν-- 

ΡΟρτγαρὶ Ἰοροναΐαγ ρει, Ποπιΐπιρ οὗ πιαϊ απ 
ἐπίογάιιπι ἰαρὶϊίος ἐάμπὶ : τὰ ἵἰΐοπι ἰαπὶφμίαηΣ 
ἔρϑογιιπι μοίλιιο σαγαἀοπγοἼιας : δου ρδογαὶ εηΐμν, 
ορίποτ, Υ οἰ αϊουτάῃιδ, οἵ ππαϊαοίαμε., ΟΟΥΠΆΥ5 

σοῖο, νοΐαι ρίοα πιογῦο ἐπ{εδία ργθαμπαπίες 

πιιῖϊογος. Οὰπὶ ογρο πηα]δοῖαπι ἀρ ! εἰ Ῥ]ΙΠῖιι5., 
110. 95, οὰρ. Θ, πποῦθιπὶ Ργεοσπαηία πὶ [Ἐπ] Πᾶ- 
Τα ΠῚ 7) 400 Ἰαθογαπίοβ ἀρροίμηὶ ἰΠ50 1105 οἶθο 5, οἱ 
οοῃδιιοίοσ. [αϑιϊἀϊιπί., νον δι πιῖ!ς δὲ ΟρονᾺ5 ΤΥ00- 
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δΓΑΡ 045 Ψ6] [18 Π| ΘΟΥ̓ ΓΘΟΙΌΓΟΒ » πλΔ Εἰ τη 5. Ὀ511- 

τυΐδ556 ΡΟ τπαϊαοῖα. Νάπι τἴ ἃ τιθοὶβ κίσσα αἰεῖ- 

τὰν οἵ ἃ [ΔΕ ηϊ5 ρίοα,, 5ῖς ἀθάποίιπι ἱπά 6 νοι θπὶ 

(ΟἸοββαγί απ γ θυ χισσάω ἜΧροηϊΐ ἐπιθυμῶ, ομρῖο : 

56 ἢϊς (6 ᾿π50}110 δὲ ᾿πιυιβιϊαῖο ἀθδι θεῖο ᾿π|6}}1- 

δοπάιπι οἴ, ΠΙΟΓῸ σΡΑΥ ΤΠ ΔΓΊΙῚ ΠΗ1]]ΟΓῚΙΠῚ », τι 

ΘΑΥΒΟΠ65 ΘΧϑιϊποῖοβ ἀρρδίμπηϊ , αὐ ἜΧρ] ϊοαὶ Ραμ] 5 

ΜΕ ξιμοία,, 0: 1, οαρ. 1, ποικίλων χαὶ ἀλλοκότων 

ὀρέγονται, οἷον ἀνθράκων ἐσδεσμένων χαὶ χιμω- 

λίας, χαὶ ἑτέρων πλειόνων. Πλοοἰἰδδίπηι5. ΒΗΠΠ5 

ἀριιά Π)απηαβοθη απ, {0}. 9, οὰρ. 17, δῆς γοσθῃ 

οπηἰϑ, φιεοπιαάπεοάιιτι πιιζογος οὐετν πζθγιεπι 

δοΓιιπὶ. 
1014, Ὁ. 7. Χ1άϊ Ιαπαιιογθηι Ἂ ῥῥωστίαν, Ποπ 

ἄνοιαν, αἀἰχιῖ; Ἰοοι5 εβὲ ΕἸ ο]εβίαϑίς ὃ. 1: ἔστιν 

ἀῤῥωστία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, πλοῦτον φυλας- 

σόμενον, τὸ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς χαχίαν αὐτοῦ. Ε51 ἰαπι- 

5ΜΟΓ., ἥιιομι υἱάϊ σεῦ σοῖο, αἰἰυϊιίας. οἰιδιοαϊ-- 

ας δἰ , ηιιὶ αὖ εἰς, ἐπι πιαῖίιιπι οἰ. ἈταὈΓΟβ 5. 1Π 

Ῥβαϊι. 1, 5ὶς οἴϊογί : Εξὶ ἰαπρίιοσ πιαΐμς., φιίθηὶ 

αἱάϊ σὰν κοίδ, αἰνίεϊας οτιδιοαϊτὶ ἵπι τααΐμπε 

Ῥοσοϊἀδυιὶς ἐα5. Πὶς εὐθὺ δοῦρα, 71 τποτ-- 

διίηι ππασπῖιπι δὲ σγάνεπι,, εἰἰνι τας ἵπι τπαΐιιπι 

ομδίοαίιας εἰ, φιὶ αὖ ἱροὶς., ππὶ τπαίμηι οἰ. 
ΟΟγμάγ 5 ν τἀ δίιν [ΘΡΊ556., ἃ ΘΟΡΓΊΘΘΡΕ ψΌ 1556, 

τῷ υἱῷ αὐτοῦ, ἀπ νοΡΕ, σοπδογναίας ὦ ίϊο 

ἔρϑδῖιις., νοὶ 1ἴὰ ᾿ρτ. Π|6Χ 1558, τῷ παρ᾽ αὐτοῦ, δὲ 

ψιιὶ αὖ ἴρδο ργοογεαίις 65. ΑἸΐθῦ Ιθοιιβ ὁδὶ 

Τιοοἰοπίαβι 3, 18, ὉΡῚ Ἰοστταν ἴῃ νυ] ρα 5 ΒΙΒ 115, 
ἀφίω ἐγὼ αὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ γενομένῳ μετ᾽ ἐμέ, 

Τρππιιο διιηι ἰμοπυΐπὶ,, φαὶ πὲ ροσὶ πιὸ, ἴῃ 4}115 

ἸΠργὶς τῷ γενησομένῳ. Ὁπάε ϑαποξιι Ἠ]ΘΓΟΠΥ- 
Πλ115., Θὲ χιιὶ ξαμζιγιις ὁδὶ ροσί πιδ. 

Ραρ. Θ0. α. 11. φιμίδπαπι αοίῖο 6ε. Ἴ Τιερο- 
Ῥαΐων δηϊθᾶ : τποσίμιι5. οἰ) δτιαπι ἀοίίοτιῖς ἀξ 

ορογὶς ππθγοθάθπι ρϑιλιιτιι5 653 

Ρὰρ 61. Α. ἡ. φμοΐά ἐπ᾿ ἰιοο ἰδπιριις. Αρυά 

Ἰπιογρυοἰθίοπη ποσὰ 1η5{Π{π| 6 θαῖαν ΡογΙοάτι5., πος 

Ρδοῖο : (ρίος δὲ 60 ἰεπιρον πιαπάαία εἰαγ, 
δἰιπι οἱ ἰϊπσιια βοπιϊοαϑίϊπιοία αὐ ἰοφιιοπάμιτα,, 

εἰ πιάπιις αὐ ςοτιδεπάιϊιπι ἱπναϊϊα ἱγλοπιδτιδ,τ 

Μιορῖε. Τίοτν Πα, σφραγὶς παραποιηθεῖσα,, γοῦ- 

ἰογαῖ, ποτὶ ργοῦδ ἀρροκϊξιιπι οἰστίπι. Ῥοβίγομηο 

ἴῃ ἴοθο δυδηρ ἰδ: 3. Τμιρα Δα] Θοἰπηι5 ροϑὶ ἄγα- 
θά, ϑοπα, Ῥγοποιηθῃ., ἐμ, ιοιποίο οἱ ἃ 8. 

Φοαπηο ΟΠ γυβοβίοπιο οἰϊαϊαν Ποπι] 1 ὅ (ὁ 1 αχὰ-- 

τὸ εχ οἂρ. 160, ν. 35, Ἰϊοθὶ ἃ σνα!ραιῖβ ΤΑ ηἰ5 

ΘΧομ ραν θιι5 ἀρ σῖς, ἀπέλαδες τὰ ἀγαθά σου, Κ6- 

ἐορὶδιὶ ὕόπα ἐπα. δοὰ εἰ ρα δαπιάοπη ΟἾγΥ- 
ϑοβίοιμιπι ἴῃ Ρϑαϊπηυπι 141, ρα. δθ05, δἀάητιν 

Αἰ τιἃ ργοποπιθι ἴῃ δα οι 5οηιθη τα ρα ΙαρΟ ἃ, 

χαὶ Λάζαρος τὰ χαχὰ αὐτοῦ οἱ ἤαξαΓιις τπαῖα 

ΝΟΥ ΕΒΟΝΤΟΝΙῚΒ. ὈΌΘΞῚ 

δια, Ἰϊοθὶ ἃ γίβοὶβ 1 αι ]πὶ5 ΕνΔη 56 ]115. ῬΓΟΥΒΙΙ5 
5, 

Ῥαρ. 66. Β. 7. κα ἱπἤαπίος. 1 Ἱπιπιυίαγογαῖ 
γί πειπ. 5οπίοπε γι Υ ΟἰΔί δα Πιι5., 416 ΠῚ 8 
Οὐσαοῖβ Γβε ΓΙ ΠῚ15. : ΒΟΓΊρβογαΐ δηΐπι, Ποα ἰ6- 

τιιος οἱ ατίἄος σογπιΐπιεπι οαίαπιος σοποίάογατι- 

ἐξ5 αἰφμε αἰἰτϑοΐαπίος, κα παῖος δἰ τιχογες 5656 

φογιπετεῖ, αο τηϊδοτος δαππί τἰμίαίι5, παμά αἷϊ- 

{67 ἥπαπι δὶ δος οίαϊ Ποτγίάα ταρίος ἐξ εγτεπ. 

Τιοοιι5 ΡτΟρ Ποία Α ππο5 ΡΑΓῚ γα! Οπ6 Ὑἱεϊαίι5 [ιθγαΐ, 
1 ὁ5ο, ἴῃ, ἐγίμτη, πιοπδίπιηι ρίμνίαπι ατιῖδ 
αὐ θπιῖθ ἔθπιριι5 α υονὶς ργολίϑονο. Αἰχαὶ 

Ἰοβίπηι5. Απιὸβ ὦ, ἴ, ποὴ ἀνέξω, 564 ἀνέσχον ἐξ 

ὑμῶν τὸν δετὸν πρὸ τριῶν μηνῶν τοῦ τρυγητοῦ, 

Τεργοδδὶ α νονὶς ρίμνίαπι ἀπίθ ἱγὸς πιθη 565 

υἱπαοπιῖτ : εἰ 5. ἨΙδι θην ππιιβ τᾷ βογ ρέμα ἔμ 556 

ἰοϑίαταν ἀρὰ ΓΙᾺ Χ, ΠΙσθὶ τὰ ΒΙΡ 115 Βαβ]Π Ἰδηβίθιβ., 
οἱ Μ,55. φιῃ!ρυκάδπι 51: μηνῶν τοῦ θερισμοῦ, πιδη-- 
565 πιδϑϑίβ,υἱ οχ ἤδθγθο ]νατπα Ὑ αἰσαῖα, δεέπι 
ααγιις {ΓῈ5 Τιιθτιδὲς δι ρογθσδοπί δῆτ αἀ πι65-- 

δοπι. 

Ραρ. 64. Α. 5. απ υἱπι φιϊάοπι. Α446 εχ 
Οονπάγῖο, φυοά μος ἱπίθυργοβ. Ομ ϑὶ, δὲ ΤΟ μ᾽ 
ἐρϑῖτις δα ϑοίείιπι τιοτὶ δσΐ, 5 ἐπὶ ἀμεγι (ἴθην ἀ6-- 

Ἰαίιις 651 δχοοὶ οπίδπι, δίς. 

Ραρ. 65. Β. δ. α πιαΐογτιο τιϑογθ.1 Οοηδιᾶο- 
Γαΐ δἱ σΟΠΙ ΠῚ ΒΟ δΡαϊ ἸΠΙΘΓΡΓΟ5 {πὲ ἦ6 ΒΟΙΏ ΠΙθι15 

οἱ 4 ἀθ γα 5. αἀἸἰοοθαπίιν, “σπῖτι ραγνιίτς 

διε τἰἰπὶς τα αἰογπὶς ποι ὁγαῖ, ἢαίτες αἴΐα, δἴο., 

οἵ 4115 1ῃ ἸΟΟΙ5 ἹΠΠΙΠΙΘΓῚ5. ΒΟ Πἰθη 185 δυοίου 5 
γα ποδγογαῖ γ6] ΟὈβοιγαγογαῖ, {185 ὈΓΙσιϊηε5 Ἰηΐο-- 
δ. ΙϊΑ τὶ ΓΟΒΓΠΓΌ  ππ115, αΣ ΘΠ ΕΙΟΠ 65 ΔΗ ΦῸΪΟΥ 65. ΟἾΠῚ 

Ἰδίᾳ ΠΟ δ θηΤῚ σοπδίαθιὶ : ΘΧΘΠΙΡ ΠῚ οαιιδα ἴῃ ᾿ΓΩρΟθ- 
ἄἀδηιὶ ρογίοάο 1|ὰ οπιϊβογαῖ, ὡς ἐπὶ ὑπερβαίνουσαν 

ἑαυτοὺς ταλαιπωρίαν παγγενῇ καταχρίναντας, εἱ 
ΡΑβΊηα 5θηιθηι ἀδρανὴ βοηθὸν ἐπὶ τῆς χρείας 
ἐγνώρισα ς. Υὶ εγίεγαῖ 6Π1η, 46 οι παὶ 5 ςἰπιτίπι ")0-- 
δατπις Ϊπιπιατεὶς τιδῖϑιι5 στε ῦ νδτιῖτθ οπιπεῖπο ριΐα-- 

νΟΓα5 ἢ ϑ64 κοίας {ϊϊμα σοπίγα 6 ἱπείαγο, δή τι6 

αροιίδαγο, αὸ πογίεπι πιαίογιιτη. σαιιδαπε αἴσογα, 

φιιοά 56 ρμοςσίάδης πὸπ τϑοῖθ αἰϊβροπδανοτγὶς, 

αἰ ἐγοσανογὶς. 

Ῥαρ. 67. Ὁ. 3. φιιὶς τιθοοοϑαγίο.] Νοῦ ᾶπὶ 
σοπϑεία9 ΠαῖαΓδ Δα} [ὈΓ ΠΡ ΠΟΙ ΠΝ. ΓΑΓΙΟΏΘΠῚ 

δα ϊαπὶ [558 σῸ]Σ ΒΑΒΊ]1πι5, 56 Ἰῃ ρα ταϊϊοπηθ 

δἰ ἴᾶτη ᾿ᾶπο ᾿ρ58 πὶ ἔμῖ55θ. 5: πη} Π Δ ἴποπι : Πα 6 

ΡΘΓΡογαπι ἱπίογργοίαϊιιβ δα Υ οἰαἴογγαπιιβ, (εὶς 
μοπεϊτιῖς ξοτπι αὐ ἱπιασίποπι 5ιίάτα Ἴάπι σοτὰ 

οἰϊξι ταϊίοπιθηι ααἰάθγα ειιαςὶῖ, τι ἀγίζιιπς 

αϊξοὶριἱπατιιπιιι6 σαραν 655θὶ ἢ ϑᾶῃθ αυϊάθπι 
ἴῃ δὰ Βομ 14, αι Φασπάαπη ἀθοὶ πὰ ΠῸΠΙΟΓΑ θα ἴα Γ 

ἴῃ ἨοχαθιπθΓΟΠ, 510 ἘΧρΡΟΠοΡαλίαν 114 γοῦθα, Ζα- 



ΙΝ ΗΠΟΜΙΛΒ. 5 ὈΙΨΥΕΙΙΒΙΒ. 

οἱαπιις ποπιΐπθηι αεἱ ἱπιασιτίθηι τιοςίγαπι, ρὰβ. 
143, ἀριὰ Οτορουίιι. ΝΎσβθηιπι, ποιήσωμεν 
ἄνθρωπον χατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν, τουτέστι, δώ- 

σωμεν αὐτῷ λόγου περιουσίαν, ἤος εεὶ, ἐϊὶ τα- 

εἰοπὶς ργϑςιαπίϊαπι ἰγὶδιμάπειις. 

1014, ΕΒ, 5. 7;εἰ ἵφπθπι ἐἰε σωϊο] Τπΐουριοβ, 
Τρποόπι ἀδπίψιιο εἰ οὐρῖο ἀθεοοπάσπίοπι πιογία δὸς 
οπιπθς οὗ δογιην σοθίθγα Ὑπὸ ριπῖγο. ϑοὰ οἱ 
οοπδίαγοὶ ΔΙΠπάουο δυοίογοιη ἃ ρα πα5 ϑοάοιηῖία-- 
Ταπι, 400 ἰοπιρογα Κύριος ἔδρεξεν ἐπὶ Σόδομα χαὶ 
Γόμοῤῥα θεῖον χαὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, ρίμιίε Τροπεῖπιι5 σαμεν ϑοάοπιαπι οἱ ὥο- 
πιογγίιαπε σιιίρἼιιτ' εἰ ἴσπιεπι ἃ Τ)οπιΐπο, οχ- 
Ῥεϊπθηἃ ἔν ταϊο ἀθϑοθηβιι5, δἰ {1105 Ροορδίο 65 
Πα συ ρρΠοίτπι οαπιίραγει. 

Ῥαὰρ.608. Β. 6. Πεϊΐαπι ('ατπιεῖιις.} δῆς ρο- 
τοάυπι ἴῃ πὸ ψοῦρθὰ οοπίγαχογαὶ Ὑο]αίογγ. : 
Οαγπιοίτις πιοης διε ἰπιὶς ἀὸ ἀοδθγίιις Π οἰΐαπι 
ἑΐοπι ἀἰθδεσίπι πανιῖς, υἱαίίοιιπι οἰδιιδηιιε εἰ 

5ρ65 ὁγαΐ ἵπ 1260. Ἡϊπιουίατπι ᾿ιὰρθο5 3 ἤος. 17, 4: 
δοθάδ πὶπο., εἰ υπάδ οσοπίγα Οτιεπίθπι, εἰ 

αΡοοοπάεθγε ἐπ ἰογτοπίθ (αγίιι. Τα Ὦ. 18. 
μηδὲν ἀποδάλης, Ἰηϊορρτοίαίιι5. ογαΐ ἰάθιμ, πιεῖ 
ἐς υἱγιμεῖς ρτιδπιῖο, ἡπαπι σϑνὶς, ἀπιϊιας ᾿ πο 
1Πτο!Πἴσονο ἀοθυΐε ᾿θοῖου. πποίαρμοναπι ἃ} διιοίουο 
σοπεϊπυανΐ ἃ παν σα Ὠ 115. του θα [ο θι15. ἀπιοΐδιη. 

Ραρ. ΤΌ. Α. 9. ἱπιριεἰαἰἷς ἱπ Ποπιΐπιεπι.] Νοὴ 
τὶ δηΐοα, ἐμ 1) δπι : φιοά 5! οοῖ ΟΠ είσιιπ ἴ)ο- 
ταϊπαιπὶ δ ΞΡ ΡΠ οἴτπὶ οἱ που πὶ ἀοροροβοίββθηι. 
Ναγγαὶ μἰδι ουϊαπὶ ΦΌβορἢιι5, 11}. 7 ἀς θ6 "0 Δι αἱ- 
60, οἂρ. 8. ΡΟΥΙῸ 511} }}6 1 Τα 5ΟΥ ἸΑΓῚ ΠῚ Δ Π}}5. ὁχ - 
ἀϑϑογαιοποιη μά )65 ἀρια 5, Φοδηποιι ΟΠ γυβοβίο- 
ται ἴῃ ῬΑΠΟρΡΎΤΙΟΟ ἱγαοίαίι ἴῃ 5, Τλιοίλῃτιπὶ μὰς. 
ΘΟῸ ποβίγα οὐ οπὶς Ῥαν ϑἰθηβὶβ 'ῃ ἴθ Ἠοπη. 
δα Απιϊοοθοποβ. Ῥάι]ο ροϑὶ οπηθπάαν πεῖς. ΠΠΠπ6}, 

τῆς πανηγύρεως χαὶ τῶν συναλλαγμάτων, [4 νει- 
5.1Π|, πι6 ἰαπία εἰϊοὶ {6ειὶ οἱ σοποιϊαἰϊοπὶς ορ- 
Ῥογιιιπῖϊας 16 ργθίὀγεαῖ ; πθάιιθ οηΐπι ἄς 50] πι- 
Ὠϊαίο αἰ χιιὰ γ6] γοοοῃο Πα θη ᾿Ὠ ΠῚ] ΟΟΓΙΙ ΠῚ ἃρὶ-- 
ἴα, 564 (6 ΘΟ γδοι 115, ΘΟ ΠΠΟΓΟἾ 5, ἀιὰΐ ᾿ΘΓΠΊΙΙ - 

ται οη 15 τπογοα! γι ΠῚ, αὐ ἀπίοα ἀἰχὶϊ ἤοιη. ἴῃ 

αϊνίιε5, ρας. 60, (, 9, οὐδεὶς μετὰ τὸ λυθῆναι τὴν 

πανήγυριν πραγματεύεται. 85 ΄τη]}6Π| ΕΓΓΌΓΟΠῚ 5115- 
τα] πιὰ ἰη Ρ. 15, Ο, 10, συναλλαχτὴς ἀπιστότα- 
τος. 

ΤΊ. Α. 1. Οδπιιϑιι5} Ἑλλήνων Ἰος Ἰοοο ποπιῖ- 
πὸ, αὐ ἀρ Αροβίο]πι, (ὐομ.}}ὁ5. ἀὰΐϊ Ῥαρσᾶπο5 
1π|6}ΠἸσοηο5 οθηθοο, αἱ ἰδηῖο πιὰ τ]5 ΘΓ Ροδοληΐ 
ΟΒεϊβεϊαηΐ, ἀππὶ 56 αὐ ΕἸ μη ἰ οἷ συροναῦ! ἀπὶπιαα- 

γογειηξ : ἐἴοπι {Π 4, μίαν ἑστίαν σχεδὸν, τὸν πολυ- 

ἄνθρωπον, πηαϊο ΘΧΡΓοδδιιπὶ ογαϊ, εἰοπειτ τινι 
Πγοητιοτίοπι ργΌρ6 μοριππι, πάτα {ΠῚ σχεδὸν 

10δὺ 

Ἰππροπάνμη ἴαϊξ οὰπη νοοῦ6 ἑστίαν, 4υᾶδ᾽ ἀϊοαι 
τὰπιδπὴ [556 ΘΟΠΞΡ ΓΑ ΟΠ ΘΙ Δ ΠΟΤΕ ἱπ ἘΠῸ 
ΡΟρΪο, αἱ πὰ ἔμ ]}1ὰ 5.11} ἀηὸ ἰοοῖο οοδοία νἱά6- 

τοῖα, ΑἋ πὶ νι οῖυν ϑραγία πα πὶ ργροῖριο Ρὸ- 

ΡΌΪαπι ἰππογ Βαβι] ιι5, οὐ 15 συσσίτια οἱ φειδίτια 

410 ᾿νϊδτον οἱ5 ανοῖβ οοἰοθγαηίαν. Εἰοηΐπι ας {γὰ-- 
αἴν ΡΠ Αγ οθι5 ἴῃ ΤΠ γοαγρο οἱ ἴῃ Τιἀσοἀ:τηοπ  ΟΥ πὶ 
ΤὨ5. 115, οοπγ ΘΟ ραηΐ οἶνο5 ἴῃ ο] ιδιποά! οοην]- 

Ὑ 55) Θὲ ἴῃ ΘΟΠΉΙΠΌΠΘ 5106 1}}}15 ΠΙΘΠ 5. θ115 [ΓΙ Πα» π|6- 
ἀϊπηπυτη οἱ οοΐο υἱπὶ οἢοᾶβ5 σοηίογοραηΐ, ποὺς 
ἴῃ ργί νας φά!θιι5. οἰ πι βυπηθθαηΐ, πἰδὶ ἔογί8 

ΡΥ 5. Π115 οἰΐογγοηι. Τὸ τρίτον πολίτευμα χαὶ 
χάλλιστον ἐπῆγε τὴν τῶν συσσιτίων χατασχευὴν, 

ὥστε δειπνεῖν μετ᾽ ἀλλήλων συνιόντας, ἐπὶ χοινοῖς 

χαὶ τεταγμένοις ὄψοις χαὶ σιτίοις, οἴχοι δὲ μὴ διαι- 

τᾶσθαι. 7 ὁγτίμπι οἱ ἱτιδῖσπθ ἱπνθαῖς ἐπϑιϊμἔπετα, 

ἐοπνίνίογιιπι Πογπιαπι, πα πὶ οωπαγεπὶ {γὲ- 
χιιοπίθ5, ΘΟπιϊεισιδιι5 οἱ ργϑογίριϊς οδοχιῖῖς 

αἰφιιθ θριιῖς, ἀοπιὶ τιὸ Ὁ σοογοπίιτ, Ἡποη Ὑι- 

τὰ 1, γοιγοὶ 46 ϑρανίαηῖδ. Οιογιπη ρουροτάπι ἀ6 
500 Δ 4141 μα ᾿πίογρΓο5, ΘΡ]0 ῥ βοίτιπι ἃ ΠοΙπὶ - 

ΠΟ Θχοορίᾳ : ΠΟ΄ι6. οπίπη {γα τ] ΠΠ|ὰ διαηὶ, ΜΔ ἢ, 

14,91, 564. φυϊηψια. τ]ὰ, οἱ Μαιπωὶ 15, 58, 
4υδίθου τα }}}1ὰ, 56 τοϑροχῖς Δα 11|ὰ {γα πλ]]}1ὰ, 
ἀυουαπη Πὶ τηθηῖο Δοίονιπι ὥ, 41, 

Ῥαρ, 71,8. 11. νοἷμι «7οξορίμιηι. ἸΟοΥγοχ  πλι5 

Βυηο ἰσοιιπὶ ΘΧρηηο15 1115, μὲ τορσῖπα {ἰώ 714γ}- 
Ρίϊα, εἰ ξοϊάονίε ψιιοηιίο {ἰδὲ σϑπίθην ; ἰΐοτη ρᾶιι-- 
Ιο Ροβὶ πρόσριψον χαὶ σὺ τὰ ἱμάτια, τιεπιρθ δὲ μι 
ἐπι αδδίεπι; ΠΘάτι6 ΘΠ Ϊ ΠῚ ΓΟ ΘΙ ΠΔΠι, 564 δέσποι- 

γαν ἀομϊπᾶπι 561 ᾿ογὰπι γοσαΐ, ῬΘΙΘρ γα ΠΧΌΤΘΙη, 

Οὔ τ5 ΒΘΡΥΊ5 γαϊ «ΦΌ500}}, ΠΟΖιιο 501 1556, ν 6] τὶι- 
Ρἶδ556, 56 αἰνὰ κῖβ56, τι} ΡΓΟ]ΘΟΙ556 {ΠΠ πῃ, ἕλχει ἀἰ- 

χὶϊ οἱ πρόσρυψον. Θεποδὶ5 ὅ9, 13, χαὶ ἐπεσπάσατο 

αὐτὸν τῶν ἱματίων " ὃ δὲ χαταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὖ- 

τοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, ἔφυγε. ΕἸ αἰἱταχὶξ διμπ 
νοδίϊπιοηίϊς, οἱ γοϊἐπιφιίθτις υϑϑιἱπιθτιῖα σία ἵτι 

πιαηῖδιι5 6}1ι5, Γαρίτς Τοσορί5 οοάοπι πηοο ηδι"- 

γαῖ, 10. 5. Απιφαῖῖ, οαρ. ὅ : καὶ προσχαταλιπὼν 
τὸ ἱμάτιον, κατεχούσης αὐτὸν ἐχ τούτου, ἐξεπήδησε 

τοῦ δωματίου, γεοἰϊοία συϑείθ δα ηιια ἀεί ποναίιιν, 
ΡΓΟσΙ Δι α οἰενϊοιεῖο, 

1014 Ἐ. 7. Μαο ἵπ τιπίυογειιπι. 1 ΝΟ πς οορὶς 
ΠΊΘΠΘ ΠῚ ΔΙΟΙΟΥΙ5. ᾿ΠΙΟΓΡΓΟ5, οὐπὶ Προ ἰΐὰ ] ἀη6 

ΘΧΡΓοβϑιῖ, οὐ (6 Πυπηαπὶ σΟΡΡΟΓῚ5. (Ὄγπηα οἰϊογτὶ 

Ρυΐϊαγεῖ : ἴαο Ῥεαϊπιϊδία ἐδ ᾿πιπιατιὶ οογρογὶς 

ἤογπια ἰοψιιὶ υἵδιις αὐ απΐπια ἀδοογόπι γθοι ἐς 

ἐγα(ποιινίισ. διψιίάθπι δὰ σἰπρτ δ ̓ οὰπὶ 46 
τοῖ᾽ιι5 ΕἸοο  οδῖαΣ οι ροῖίι5 ἀἸοία 6556 γὙοὶ 1 Βαβι - 
Ἰῖὰ5 11ὰ Ῥϑα αι! νουθα, 4ιιᾶπι οἱ Αροκβίοϊεις ΟΠ ἰδὲς 
σονΡι5 ἀρ ρ6}1αἱ Αα Ἐρ]ιοβ5.1,2 5.,οἱ ΟΟ]οββοηβ.1,18, 

οἱ ἰιποῃ αἰ δηϊμμαπι οὐ 5άιιο ΒΟΙΪη15, ἥτια οἱ 
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᾿ρβᾶ βρόπβα ΟἸυδιὶ 65], ἢ} οἱ ἘροΙοβία, ἱγαάποὶ 

Ρο556. Νὰπι οἱ δηΐθα ἴῃ (Οπιμηθηΐαυο ἴῃ Β54]-- 

τπππὶ ἀξ 46 ἘροΙοβία μπης Ἰρβιπὶ Πάν 415 Ἰθοὰ πὶ 

ΘΧροβυξ, ἀθ4ιι6 ΔΠΙΠηᾶ 5ΡΟΠ54}1 γψέγθο εοορίαΐα, 

Ρ- 16Υ, Β : παρίσταται οὖν ἡ βασίλισσα ἢ τῷ νυμ- 

φικῷ λόγῳ καθηρμοσμένη ψυχὴ, ἣ μὴ βασιλευομέ- 
γὴ ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας. 

Ρας. Τῷ. Ὁ. ὃ. ὅδιμας ἱρϑῖπις τιιπιτιας. Να- 
Τα ΐπιιϑ5 τὰ οἴχεῖϊα πάθη, ργορτίας αὐῇιοιϊοτιες γον- 

ἰδ, 4118ΠῈ ΟΠ Ἱπίογργοΐθ, ἀπίπιϊ σιεὶ ρεΓ τ 

δαίϊοτες : ἀἰχ!ῖ ἐπῖπιὶ Πᾶν] οἱ θλίδοντές με, φιεῖ 
ἐγι τείαπι, δὲ αὐ ἤϊατιτι τα : ὕατη 5θιιθητὶ ρα σὶπα 

Α΄, 9, 5 5. πη 115 ἃ Ἰπίογργοίθ οπηΐσϑα, ἡτὶ γὸ- 
Τιεηι ἤμπι7ιι5 τπτιτιαϊ οπγατη σογαΐ, οἱ, ατὶ ρτὸ πῖο- 

Τίς ΘΟΤΊΓΤΙ, 15 ἔπι υἱΐα σοσϑοσὶξ τιπιομίψιιδ τὸ- 

ἐγι ιαί : τἰαυῖα πὶ ΘΗἾΠῚ ΒΟ ρδογαῖ Υ Οἰδίθγγδῃ. τὲ 

δἱξ ]1)6ιι5, ἀπ οἰπιϑτιίία υἱάφαΐ, τίγιιπι Ομ τι 16 

ποτὶ ἐἰς τεσροπίεαί. 

Ῥαρ. Τά. Ε. 6. αἰιπι υἱάοτὶς. ῬΙτ5. ογᾶὶ ἴπ 
Οὐαοῖβ, ιᾶπι ΤΠ ἀτπα βοπαγρηῖ, Ομαπάο οἰνίϊα- 
ἐεηι υἱάεγὶς ρῥγορίετ' ἐπὶιανίϊαπιίος σοποιισδαάπι: 

564 ᾿πα]οᾶϊ ΠΟΠΠΙΙΠΊ ΙΙᾶ πὶ μοδὲ ἰθγυῶθ ΤΠ ι1ΠῈ τ - 
ῬῸ5. Ἰηἰοστὰβ. Βαϊ ἰογτῶ ΡΒΟΓΠΟΓΪ, ν 6] ἀοπιος 

ΠΟ Ζιαϑϑαΐαϑ 1105 ΟρρΎΙππθτ ἃ {ΠΠ]θι5 Βα ἰΔητυν, 

]μοοῖ5. ϑογιρίαγα ῬΓΟΧΙΠΕ ΞΘ ΊΙΘη5 οϑὲ Εβαϊ 45, 
Τ, Εξο βιιπι, φιιὶ ξαδτιοανὶ ἰπσϑπι, οἱ αἰτοῦ, πο 

Βοριμι, 2, 14. αἱ δηποίαν!! (ΤΟ ΏΓ 5, 56 ἍΠ|- 

μα 1, 12, ΠΤ δεοοτιάεογιιτιξ πιαία α Π)οπιῖτιο : 

τουῦίτπ5 ἀθπηιπι, Ατηο5 ὅ, 0, Εἰ ἔσται καχία ἐν πό- 
λει, ἣν Κύριος οὐκ ἐποίησεν, δὲ ἐγὶξ πιαϊϊεϊα ἵπι 

πγῦο, σιιαπι Ποπιῖπιις τιοπ ξεοὶ!. ΤΠδοἀοΓοίιι5 
Βυης ]υοιιπὶ ΘΧΡΟΠΟΠ5 αἰϊ: χαχίαν γὰρ τὴν τιμω- 
ρίαν χέχληχε τῷ χοινῷ ἔθει χρησάμενος " χαχὰ γὰρ 

καλεῖν εἰώθαμεν χαὶ τὰς νόσους χαὶ τὰς πα!δείας, 

χαὶ τοὺς ἀώρους θανάτους, χαὶ λοιμοὺς καὶ πολέ- 

μους, χαὶ τὰ τούτοις παραπλήσια “ οὐχ ἐπειδὴ, 

φησὶ, ταῦτα χαχὰ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τῶν ἀνθρώπων λύ- 

πὴν προξενοῦντα χαὶ πένθος. γ7αἰϊἸξῖαπι τεἰιϊοτιόπι 

φορανῖΐ ρμεγυιϊσαΐα τιδιις σοποοίάϊπιδ ; πιαῖα 

ἐπῖπι ϑοσαΓῸ δοίης δὲ πόσος, δὲ σιιρρίϊοϊα, 

εἰ πιογίες ἱπιπιαίμας, ρεϑῖθς, δεϊία, αἰφιιθ μὶς 

οἰπιϊζία, τιοτὶ φιιοά, ἱπηιῖξ, μδο πιαῖα σἰπὶ, σϑά 

φιιοά Πποπιϊπῖθιις {γι δεϊιϊατα δὲ ἱπιοίπιπι αἀνό-- 

μαπέ. 

Ρας. ἴ8. Β. 7. Ξε ἐπ ἀαπὶπι ἰκβείοπῖϑιις.] 

Ττγυάηχιιθ 5 σπιΠοαὶ πήρωμα,, οἱ οϑοϊίαίοπι, οἱ 

Παδίοποπι, πηι] το ποπι : Ῥγορίογοα (Ὀγπάγ 5 μἰο 
γους, σοά αὐ απίπια οἰξοϊίαἰεπι σιοοοαάϊι. Ουϊα 
ἸἈπΊθη σοοα τυφλότητος τι5115 6δῖ ΒΑ51115 οπὶ 46 

ΘΟΥΡΟΓΟ ἀρογοῖ, ἀρ! 05 ΨΊΔΘΡ ΓᾺΡ 51 {ἃ 5ΟΓΠ Δ ΠΠ115, 
δοα ροξὲ ἀπίπιϑ οὐΐκδϑα υζίζιπι σι ροτνθηῖ!, αἱ 
ἀρ ΤΠοπιϊδί πη γοοδηξιγ τὰ ἐχ γενετῆς πηρώ- 

ΝΟΤῈ ΓΆΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕῚΙ 

ματα, 7 ἃ πιαίἱνιἐαΐδ ἐπιδιιπὲ ἀαπιπα, νοὶ (6-- 
ἤδοίιι : ἴϊα Ῥαυ]ο ροβῖ, πόθεν αἱ πηρώσεις τοῦ σώ- 
ματος: τἱπᾶδ σοτροτὶς [τ ϑίοπες ὃ 

1014. Β. 8. Δεψιιθ θπῖπι ἐπιρεπῖίιιπι. Τὰ δα ϊ- 
τίοπο Βαβι ἰοπϑὶ, ἀγένητόν ἐστι, οἱ ραιιῖο Ροβί, οὔτε 

γὰρ ἀγένητος ἣ νόσος, 4.0 Ῥοῖο οἰἴαπι ἰοσίτιν ἴῃ 

Μ5. ΟἸτνἃ., 564 ὀροια [Υ Ροσγαρ  ος γαγίαβ ἰοοιῖο- 

Π65 ΘΧ ΔΠΡ]1οἷ5 (ΟΠ οΙθιι5 πιᾶγρίῃὶ δι} ϑοΐαβ ἀπηρ]6- 
ΧᾶΣ ΠΟΠΠΗΠΙΠΊΠΊ8ΠῚ 5ιηΐ, ΘΧχ 4ΠΊΒ 15 οδὶ {Ππ4 ἀγέν-- 

νήτον, οἱ ἀγέννητος. Υ ΟΙΑἰ δ ΓΔ Πι15 βου ρβοναὶ, ΠΌσὲ 

πηι ἐπϑϑηἔτετη εςί, πὸ ἱπιρίογιιπι δςὲ ορίπιϊο, 

Ραγ σοπάϊιίοπια ῥοπθ παίμτιβ πιαΐπππ ροπεπ- 
ἔἴπιπι. Παπι οἱ ἀππθο εἴπ ργϊπιοίρῖο οἱ σεπογαίϊο- 

π|6 ῥγίοτα διε, δὰ {τι τιθς ἐαοία. ᾿Αγένητος, 
τιοτὶ ΟΤέτι5, ἀπὸ τοῦ γίνεσθαι : ἀγέννητος, πιοπ 86- 

γιογαίτι5, ἀπὸ τοῦ γεννᾶσθαι. Απποίαν! εχ Βυάδο 

ϑίθρμαμιδ ἀρια Π)αιηβοθπιπι αἰ ίογτο πως ἄπο, 
ἀγένητος, εἰ ἀγέννητος " πᾶπὶ ἀγένητος, ὃ ἄχτιστος 

χαὶ μὴ γενόμενος, 4] δδὲ ᾿πογθαῖιβ οἵ ογίιι5 ΠΟῚ 

εδί, αὐ 1)6ῖ ΕἼ] Ππ5 ἀγένητος, ἱπογδαῖιις. δϑβί, οἱ ἴὰ- 

τπθὴ γεννηθεὶς, σοηογαῖι5 ἃ Ραΐγο. Ποοι βϑιπηι5 

φιοψαθ ΒΙΠΙὰ5., ΟΡ σεγναίοπαπη ϑ'δογαχιπι {1}, 
1, οἂρ. 3, 5. ἀρὰ ὙἩΠοοάογοίιπι ἰοσὶς ἀγέν- 
νήτον, ΟᾺΠῚ ἈΪ ΓΘΡΕ ΓΙ ΠῚ ΠΟΓῚΙ ΠῚ ΡΟΙ’ 5ΙΠΊΡΙΘΧ ν βογὶ- 

Βεπάιτιμη 511. ΜΙΆ] πη. Θηΐπι ᾿πίογ αἰγιη 46 ἐπίου- 
εδὶ : Ομαπαάοητιϊάσπι, παι, μὲ ἐδ «ρμὰ 1) α- 
πιαδοθπιιτηι, ἀγένητος σιιΐάδπι δεῖ, ἤος δῖ, ποπὶ 

ογθαίτις, αὐ ποπ ἰΐοπι ἀγέννητος. {2 Φὸ επῖπε Ρε- 

Οἰατὶς τιοία δεῖ, ψιια αὶ Ραΐγο αἰϊπεϊπιριίίιτ. 

Οὐπίοπα 1 οῦσο ΒΑβ1 15 μος [60 τη] τὴ ἱπογοαΐα πα 

ΠΟῚ 6556, τιῊ (Ο ΠΟΒΙΙΟΙ οἱ (ογἀοπίαηὶ Ὀ]αἰογαθαηϊΐ, 

4.1 ἄτπιο σοι ΡΥ ΠΟΙρΙα ΘΟὨΒ Πα θαηΐ, ἀπππὶ Βο-- 

Πὰππ, ἃ {π0. Βοπᾶ, Αἰ [ΘΓιι πὶ πη] τι, ἃ 40. τηα]ἃ 

ΡΓοοοάοιθ ἀἸσεθαπὲ, αἱ αἱὲ Αὐρσιεϊπυ5, 0. 46 

Ηδιοβῖθ. ο. 21, ποθ ἃ Πδὸ ογθαϊιπη 6556, αἱ 
γ ]οἴαὶ ΕἸοΓΙπι5 Πγθίϊοιβ, ἴθϑῖθ Επβθθῖο, Π}}. ὅ 

Ηΐβιον. οἂρ. 230. Τάθιη. ἀδ ἰθπερυὶς {θα ΜΙδηΙ- 
μας Ογοβογι5 Ναζίαπζοπιιβ, Οτγαὶ. ὅ5, ρᾶσ. 

569 : οὐχ ἂν μὲν συγχωρήσαιεν εἶναι μόνου Θεοῦ 
τὸ ἀγέννητον οἵ τὴν ὕλην χαὶ τὴν ἰδέαν συναγα- 

γόντες ὡς ἀγέννητα. Τὸ γὰρ Μανιχαίων ποῤῥωτέρω 

ῥίψωμεν σκότος. .1φ κεῖ Ξοἰϊιις 7) εἰ 6556 ἱπισοηιζίτειτν 
πεϊμῖπιθ {{{ὶ σοτιοοςϑογίπί, φιὶ τη αϊοτίαπι {ιο- 

6 εἴ ξογπιαπε τι ἱπισεπῖϊας ἱπαάπιαεγιπί. }7α-- 

πιο ιδογῖεπι δτεῖπι ἰοτιοῦτας ἰοπσίιις αάλις ρῥΓγο- 

7οἰαπῖῖις. Ψαπῖϊπιι5 τη Εν ογβίοπα ἀοσηηαίαπι Αὐὶ-- 

βίοι! 5, ρασ. 96. εἀϊὲ. (οπιιμο] η. : πῶς ἢ ὕλη χαὶ 

τὸ ὃν οὐχ ἔστι, χαὶ ἀγένητος χαὶ ἄφθαρτός ἔστιν ; 

Ομοπιοάο πιαΐετία εἰ ἰά ψιιοά εἰΐ, ποτὶ εϑί. οἱ 

ἱπογθαΐα δὲ ἱποογγιρι θεὶς δϑὶ ἢ Ἀπποίαϊιν. ἰὰ- 
τηθῃ ἴῃ [πάϊος ταῦ ἀρυα Αὐϊβίοίο! πὶ 6556 ἀγέν- 

νήῆτον ὕλην, ὉΠ46 οοῃδίαϊ Δ] 4] η 10 ἀπιιπὶ ΡΓῸ αἱ- 
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του δυπηὶ. ὕονῖο ΠΡ, 1 Ρ] γϑιοογαπι, οα}). 9), ἰοχ- 
τι 82, χυοά ἀο φαάομι πιαϊοῦὶα ἀἰχὶι, ἀλλ᾽ ἄφθαρ- 

τον χαὶ ἀγέννητον ἀνάγχη αὐτὴν εἶναι, νογεῖ! Ρονῖο- 
πἰμ5, δϑ τιθὸ ἱπίογιγθ πιῆ τι6 ογἰγὶ σἰβηίψιιε τιθ- 

οθοϑαγο ροίοοί. 

Ῥαρ. 79. Π). 7. σοα ον, ἐπηκεὶι.} 1,ορ δδο γἱΔο- 
ἀμ" ἰπου ριῸ5 ποῃ ἐν τῇ κατασκευῇ, 56 τούτῳ τῷ 

σχεύει. δεώ οἱ, ἐπιφιιῖς, εις ὐαϑὶ ποτὶ ἐπιδίτππεὶ 

ἐ5ῖ, τι μθοοαγὸ ποτὶ μοσοὶϊ, μἰ οἰΐαπι ποῦὶς θο- 

ἰοπιΐϑιις {αοιἶας ρμδοσατιϊ «δεῖ ἢ δ᾽ πι}}15 1ο- 
«αυεῖο ἰπ τἰταϊο Ορυιβ οι] [γαῖ 5 θα 51} Οτορου 
Νγϑϑοηΐ, θαυμαστὴ βίδλος περὶ κατασχευῆς ἀνθρώ- 

που, Οριις αὐηιϊγαπάϊιπι εἶδ ορί οἷο ἰιοπιπϊο. 
(ΟΡ Παυΐτι5. οἰποράαγοναὶ., «01 οἱ, ἐπι, ἐπ 

διγμοίσα ποτὶ Πα θηλις, μἰ τιὸ ροσοθμιι5, Θὲ 

μὲ πηι νοϊοπεϊνιις πονὶς ρθοσαγε εἰοίτιτ' ἢ 

Ῥαρ. 80. Β. Θ. ΘΟ αργῖοὶ ἀπρείιι5.} Υ οἸαιοντα- 
Ὠϊι5 οἀϊάοται, σ αὐτοὶ ἀπροῖιις ὦ [)60 γιφὶϊεγ 
δίοιϊ., ϑαίατε ἱΐθηὶ ἀτισοῖιις, δὰ ογεϊνιθ σιιὸ 

Ῥγογϑιις σθοϊάϊι. Οὐαδὶ ν !]οὶ Βα 51} 15, (θυ ΘΙ πὶ 
ἃ Ῥαγ ]θιι5 ΠΤ οἱ 5ιοιῖδδο,, ἀἴαιιο δάἀνουβιιβ ϑαϊα Πα Πὶ 

ΜΠ ΠΠ14556., δἰοι! δου ρίυπι οδὲ Ἀροσα] υ μοὶ 12, 7, 

“ΜιΙο]ιαεὶ ὁὲ ἀπροϊὶ ὁ}ιι5 ργιο αν ατείτι οἰιπὶ γα- 
οοη6, οἵ ἄγασο μιισπαθαΐ, εἰ ἀπροϊϊ ἐ)ιι5, οἵ 

ῬΓΟΪ οἴ ὁδὶ ἄγάοο {16 πιαρηιιδ, δοΡρθης ἀπίϊ- 
φιι5, ψιεὶ φοραί Πὶαν οί οὲ ϑαίαπας. Ἰπιῖηο 
ἀδοίαται (ὐαρυ 6] ομ ἀὰπιιπ 6556. οχ 11Π1|5, 411 1)60 

56ΠΊρΟΙ ἀβϑιδίαηῖ, αὖ ἰρ56 ἀο 56. αἷὶ Τμιο 1, 19 : 

ἐγώ εἰμι Γαδριὴλ ὃ παρεστηχὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 

χαὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, Εξο ειιπὶ Οα- 
ῥγίοϊ, ψμὶ αὐξίο ἀπίθ Το ειιπι, οἱ πιῖϑϑιις διιπὶ 

ἰοφιιὶ αὐ ἴθ ; οὐ Τορία 12, 15: Εδο σι Κα- 

Ῥῆαοῖ τιπῖις ὁ σορίθηι, ἡτεὶ αεἰδίαπιτις ἀπο 1)0- 

πιΐναιηι. ΔΡΟΟΔΙ γρδὶ5 1, 4: χαὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ 

πνευμάτων, ἅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, Εἰ 
ὦ σορίοπι ορίγιεἰϑιι5, αὶ ἵπι σοπδρθοίμ ἐπγοπὶ 
675 διιπὶ. 

1014, ΠΤ. 4. οἰηείϊοπι Τ)6ο. 1 ὅμοιον χαταστή- 
σειν. Ῥ].5 ΑἸ ϊ αι ἃ βοπαπὶ ται, 4πάπὶ φιρά Ὑο- 
Ἰαϊουνάπιι5. Πΐο, οἱ οΥ παν τι5, θὲ ῥγΓοπιῖσί ΡΟ ὁ5ιιπὶ 
ἱρϑίμς οἰπιΐΐοπι [260 ζογὸ  χαοί πἰμηίτιιη [6] 1οἱ-- 
ἴον ΟΧΡΙΌ5511 ἀοο Ἰ5δ᾽ πηιι5. ΠῚΠΠΠπι5 ἀρικ Πλατηᾶδοο - 
παμὶ 11}ν.  Ῥανα!}] Π]οτιιμι : Το  Ποἰ 5 τι δπῖ, 56 
“ποίωγμπι, μὲ οἱ ἐμά φάοτγοὶ, ΤΠ) οὶ εἰναι αϊποπι 
δοποθημεγοίι". 

Ῥαρ. 81. Ε- 1. μεν ονεοαϊοπιίαπι.} ΟΥ̓ οἸαΐοννα-- 
5, 7] αι μθῖ ον δαϊοπίΐαιη τος τοπονανῖξ, πὶ 
δ ἱπίπεϊοο ἰγὶπιπιρ]νατθηιις. ΟοΥπάνῖι5, Ομαγὸ 

ῬῈΡ ονοαϊοπίϊαπι τιος τοὶ μοί απιμγ, εἰ σογοπάπι 

ἐδ αὐνογεαγὶο σοπσθημίπιισ, Αἰχαϊ ἀἰΠπι ἐδ 
ἀναπαλαῖσαι, οἱ αἰ ἀναχαινίσαι, ος. ο5ῖ, ΠΟ 

ΤΟΠΟΥΑΙῸ ἰΟΠλΪΠ05., 5 Ἰχοι σΟΓίΔΙΠΟ ΤΟρΡαΓαΤΟ, 

Ἰ087 

᾿πιοΐαιη το πιοργαγο, πῸὴ ἰδηΐαπι το] υοΐανὶ 50 
τοϑιδίουο. Ποοιίδδί πη Βυάαιια ἴῃ (οΙπιηοηία- 

ΤΠοοάογοίυμη. οἷαι Ὁ. ὃ. ΠΙρίοι. Ἐροίο- 

βἰαϑῖ. ἂρ. 16: χαὶ διὰ τῆς ἀγορᾶς θέοντες Χριστια- 

ὈΙΥΕΙΒΙδ, 

ΠῚ 

νοί τε εἶναι ἐδόων, χαὶ βασιλιχοῖς παραχεχροῦσθαι 

τεχνάσμασι, καὶ παλινῳδίαν ἄδειν, χαὶ τὴν ἐξ 

ἀγνοίας συμθᾶσαν ἧτταν ἀναπαλαίειν. ΤῈ ζογιίπι 

σμγοίίαγε, 56 (σι σιίαπος 6556 οἷαγα ὑο0ὲ ργο- 

Πιονὶ, ἱπιροταίονῖς αγιἰϑιι5 ἐπιριῖδος 6556 ἵπ 

{γαιιάδηι, μαϊποάίατη οάπογο, εἰ οἰαάσπι ἱπϑοὶ- 

ἰἰα ἔογίε ἀοοορίαπι ρμιίϑπια τοποναία ϑδαγοῖγα 

νοῖϊο. 

Ραὰρ. 82. Α. 6. ϑαέαπας ἐγαΐ ψιεΐάφηι.} ΟἸϊαιαν 
Ἰοσι5 οχ ἢ}. ὅ Ἀσραπι, οαρ. 11, 14, ποπηι}}}} 
ἱπηηηιι αι : 516. Θπῖπη 1) ὲ Ιορίταν τ: χαὶ ἐξήγειρε 
Κύριος σατὰν Σαλομῶντι τὸν Ἄδερ τὸν Ἰδουμαῖον. 

Εἰ σιιδοϊανῖὶς 1) οπιΐτιις σαίανι ϑαϊοηπιοτιὶ «1616 Γ 
7Τἀμπιαεπι. Ὑ αἰαῖα Τιαιῖηα, ϑιεδοί αν ΤΠ) οπιΐπιις 

αὐἀνογοαγίιπι ϑαϊοπιοπὶ “ἀκα Παιιπιίθιιηι ἐἶὸ 

δοηιΐπθ τόρῖο, τι ὁγαΐ ἐπι Ἐκοηι, ποὶ αἱ αἰϊ Βὰ- 

5:15, ΤΌ β ὁ πὶ Θὲ γ ΓΟΓΊΠῚ : ΙΟηρῸ αυΐρρο Τά υπηα ἀϊ-- 
βίαι ἃ ϑυγία, πϑάιιο βασιλεὺς Σύρων ἀϊοίιιν, 50 

ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας ἐν ᾿Ιδουμαίᾳ, 6; 
δθηιῖπ τοβπὶ ἵπὶ Πάπα, χαὶ ἐδασίλευσεν ἐν γῆ 

᾿Εδώμ,, ὁὲ τερπανὶϊ ἵπ ἰόσγα Βάοπι. δε Ἰθιάοπι 
{π πιθητῖο ΔἸ του τ15. Δ γογϑαν!ὶ θα] οπποηΐς, αι ἀἰοῖ- 

τον Ἰλαμηάδοιπὶ ΟΟΟΙΙρᾶ550, 4: οδὲ ἴῃ ϑ γυῖα, Π01- 

4116 τἜρ 550, ΠΠ10 Θοθά510. ΘΙ ΌΓΙ5 Ἰρδιιδα το τη6-- 

που «αἴὰ οδὲ ΒΆ51Π10 : χαὶ ἤγειρε Κύριος τῷ Σο- 

λομῶντι σατὰν τὸν ἹῬαζρὸν υἱὸν ᾿Ελιδεχὲ τὸν α- 
ραμὲθ,, χαὶ τὸν ᾿Αδραδέζερ βασιλέα Σουδᾷ χύριον 
αὐτοῦ, χαὶ προχατελάδετο τὴν Δαμασὲχ, χαὶ ἐδα- 
σίλευσεν ἐν Δαμασέχ. Εἰ δχοίζανὶε Ποπιΐτιις 84-- 

ἰοπιοπὶ βαίαπ Ἰαςγοπ πίη ΕἸθοο Βαγα- 

πιοί]ι, εἰ “1 ἀταάθτον τόροπι ϑμεῦα «οηιϊτιτιι ὁ ιις, 

δὲ ργιδοροιρανῖξ 1) απὶαϑοιίη, οἱ τοσπανῖι ἐπ Π)α-- 

πιάσοο, Τὰ αιοαὶ Ἰοοιπὶ ΤΙ Ποοάογοιι ἴῃ Οπωϑιϊο- 
πΐθιι5 ἰπ 11}. ὅ Πορ. : τίνα λέγει σατάν; Τὸν ἀπο- 
στάτην, τὸν ἀνθιστάμενον, τὸν ἐναντιούμενον. Ομοπι- 
χιάπι εἰἰοῖς σαίαπ ἢ Τροοίαϊαπι, σθιι ἀἰθσογίογοπι, 

τοριισηιαπίοπι αἰἰνογοαγίιιηι. Ν αἸσαῖα Τιαιῖπα 
δυοίον ἀἀνογοαγίμπι πος ἰοοο οχ ΠΟΡγαο σου, 

αθὶ δοριυαρ πα νόσοι ΠΟ τη σοι πουιηΐ ; αἵ 

1. ὅ, ὅ, 4, οὐπίνα Ν᾽ αἸσαῖα πὰ] οὶ, δὲ ποι οσὶ 

δαίαγι, τιθῇ τ6 ΟΟοιΓδι5 πιαΐπ5, αἰ ΤΙΧΧ, οὐχ 

ἔστιν ἐπίδουλος, καὶ οὐκ ἔστιν ἀπάντημα πονηρόν. 
δοπ ὁδὶ ἱποιἀϊαῖον, θὲ τιοτὶ ὁδὶ ΘΟ ΘΤοδδιίΣ πια- 

ἰμς. 

Ῥὰρ. 8σ, Β. 7. 7γὰ ρογαϊι. Τῖογργοβ, 1γὰ σα- 

Ρίοπῖος ρογεϊϊι , σοὶ φρόνιμον Ρυυάἀδηο πη γουίοτο 
ἀπά 1} ἀοοἰἸδδίπλι5. ΠῚ ΠΠΠι5 ἀρὰ ΤΑΠ]Αβοοηιπὶ 
11}. ὅ Ῥάγα!}ο}. ο. 52. Αἴφὰς ἴῃ ΟΡ] ιϊοησὶ ααὶ- 
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ἄσπη δάϊεῖοπθ ρομ τα ᾿ς 1ῃ ΟΣ ΓΈΠΊΟ οδριΐο 14 
Ῥεογουθίογιιπ), ἱπ Ὗ αἰϊσαῃα ὙΘΙῸ ΡΓΙΠΉ15. ὙΟΙΒῚΙ5 

δὲ Τρ Π5 15, Ποη, τὶ ΟΧΙΒΕΠ παν: ΟΟΥΠΆΤΙ 5, 6. 

ΘΊ. Ῥοβὲ ῥρϑϊιιοα ΠῸΠ ἰγοιιπ05 ϑογιρίιγα Θᾶ ἢ 65 

ἌΡΡΕΙ]αΙ, 504 ἐννεοὺς, Ἰάοίγοο ἃ  ἀἸπηι15, πείος. 

Ἐδαϊῷ πιπαϊτιιπὶ 0, 10, χύνες ἐννεοὶ οὐ δυνήσονται 

ὑλαχτεῖν, ('απιδς τητιίϊ ποτὶ ροίεν τι ἰαΙΓαΓΘ. 

Ρας. 84. Β. 5. πὲ φιι υἱοίοπίον.} Τιοσοθαῖυν 
δηΐθα, τεξ {1 ΡῈΓ αἵπι ἱπιίοπίαϊα διιΐ, Ρίιι5 αο- 

οἱρίαπὲ ἱπιοοπιπιοαϊῖ, απ ἐπίεγαπί. Οιεῖς ἐπῖην 

ἐπ ὁα 56 πιαΐα σοηγίοογοι, {τε ἴσα γεν νιαϊ ἰλοπιῖ- 

τιδ5 σιιαυὶς οσοαδίοηδ υοοὶ[ἐγατιίες εἰ δταβρο- 

ταϊϊ στιν δισιῖ αἰψτι ἰοἰοταπιε Αι Πὶς ἐφιχέσθαι 

τοῦ χαχοῦ ποῃ δϑὶ 1π τηλ] πὶ 56. ΠΟΠ]ΊςοΓο, 5ο 

ταπτα πη οπι γα ]οῖ, αἴαιο ἀρια Ἰδοογαΐοπι ἐφιχέσθαι 

τοῦ μεγέθους αὐτῶν ἴῃ ἤπε Ραπεοδυτίοὶ, φυοά Π)6- 
πιοϑί 6 Π05 ἀἸοογοῖ ἐφιχέσθαι τῷ λόγῳ, ογαίίοπα 

αϑϑοηιιῖ, ἀυῖ, σεγὐϊς σα ργίπιθγο., αἰ ἴῃ ὙΠαδδαὰ- 

τὸ Πἰπσπὰ ατασα μυιάοιη ἀπποίδιιπι οβί. 

Ῥὰρ. 85.4. .ἵ. Λαπι ἱπ τπαϊῖς.ἢ Νοη οἱ ᾿πῖογ- 
ῬΓο5 οἀϊάοναῖ, {πὶ γίαστα θπῖπι ἐς ἐπ ίογίου δεῖ, ιιὶ 

φἱοίου οξῖ, αο ρϑοσαιίς ἰοπ 56 στανίον αἰϊδοεάϊῇ. 

Νὴ ἴῃ {πᾶν 15 γῖχα, 564 ἴῃ 1π8}15 ρα ση]5. ΠΟΙ 55. 
ΒΙΠ1Η5 ἀρυα Π)απιαβοθηῖμη {}0. 8. ῬάνΆ}}16}. ο. 52 : 

Πιπιαϊὶς σοτιαπιϊτνιι5 ΤΙ ΘΓΙΟΥ 65, ψιιὶ οἱοὶϊξ : 

φιαπαάοφιίάεηι ἴα εἰϊξοοα Ἢ, τι πια]οτοπι ροσοαεὶ 

Ραγίθπι δϑοιπι ζογαί. ΔῈ ἔσίίιισ σοπιπιϊίτα5., τι 

τπαΐ οοἰθοί ομηιιίαίον οἷς, πθὸ τπαίμηι ἀ6- 
δέζτιτα σοοἰεγαίϊι5 ρογσοῖνα. 

ΤρΙα. Ἐ. 4. Παιὶς εἰδὶ ἐπι ιΓιϊς,. ] ΟΟΥΠαγιῖ μθο 

σγογθα διιηΐ Ρά 10 Διηρ] 1ογα, π᾿ ]Οοιιπὶ 5105] τῖᾶ 

Βα 15 ἸΠΓΟΓΡ ΓΘ ἰ5 5οη!οητῖα5, οοπέμπιοίϊ δ τιδ πιῖ- 

χυΐηιθ οἰταὐϊς, Δα νϑγθητη ὀβϑδεῖ, σομἐτππιοἰ δι 

οοτοζίαγίμπι αὐἰ65. ϑ815 Θπ πὶ ΟΧΡγοβϑεῖ 11 ὅν πο- 

511 Βυάδιβ ἴῃ ΟΟμπιηθηϊαγ 5 τος ᾿ἰπσιια, ΕΣ 
Ἐρίβίοϊα δα Ερίβοοροβ 132 : πεῖραν αὐτὸς ἔδωχεν, 

χαὶ ἐπεδαψιλεύσατο ταῖς ὑποθέσεσι τῆς ἀποχηρύ- 

ἕξεως, αοοιεπιοτέιπι ἴρ56 ἀδαϊί, ας ἐογοϊίαγίιτα 

αὐ ᾿δο αὐάίαϊε σοείογῖνιις, οὐ ψια πιογαΐ θα 

Ἐσοίεεῖα εδοίπ5. (Λα βοαιπιθίι, δἴθο ἐπὶ εἶζιι- 

δί ΓΟ 65 ραΐγ τιοσί ΤῸ. ΡΟ Ρογὰπι ᾿πιο Ρι ποία ΟἿ ΠῚ 

Οὐοῖὶβ γοοοπο  ΠἸν Π1}}5. 

Ραρ. 86. Ο. 15. Δεψια επῖπι σοοτἕαίοτ. Ἵ ΝΟΝ 

αἰ δηΐθα Υ οἰαΐθυγαῃὶ γϑγθ 5, Δοπ δμῖππ ἀπιΐοιις 

ἐπ᾿ ἀπιΐοιιην ᾿μαπινὶς ρτγονοσαπίθπι : νἱάθ ογὰ- 

τιοῃοιη τπογά οι ἀθ ἴνᾶ, [ἴοι οτοίογα ἃ ΘΠΠΘΟΠΘ 

ΜΙ ρΊβίγο οοῃίοχίαβ ρᾶρ.. 821 ] ἰπηα ΤΠ απο δῖε, 
Ῥαγὶς. Ῥυ]ο μοβὶ ἴῃ ἰοοο αν 15 ὁχ Ρϑαίιμο ὅ8, 
ὅ, ἐκωφώθην, οἶδ᾽ αϊΓΙ ΙΖ 5 σα Ποαῖ, οἰ σεσάμς 

ποίαις. βσιιπὶ, αὶ βου ρβοραὶ Υ Ο]αίθγγαπιιβ, δὲ οὔ-- 

πειετεῖ ; ἰάταθῃ ἰος ΡΟ τ5 Φυαπι 1{|0 τηοήο Ἔχρτῖ- 

τῃομάυπιὶ [Ὁ], οὐτπν ἀιοίονο ΤΆ 11Πὼ Ὑ α]σαία, Απη- 

ΝΟΤΕ, ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ 

ΒγοβΙο, εἰ Ῥάσπῖπο, Ζυὶ οχ ἤρργαο ἴα σϑει : 

ΠΟάῖιΟ Θηὶπὶ οαἄθμι Δι η θ1 αι15 οδὲ τη ἀἸοιοπο Ηε- 
Ῥγεθα : 4τᾶ1 ΟΡ σα πιδαπη ΒΥ Πηπιδολι5 ἀρια Ἐπι56- 

Βέμμ. οἀ τ, ἄλαλος ἐγενόμην, σιγὴ ἐσιωπήθην, 

μὴ ὧν ἐν ἀγαθῷ, Ἡιίιι [ασίιις στιπι, οἰ ϊοπῖῖο αἷς 
ἐμῖ, στίσα τισι δτίησὶ ἔπι ϑότιο. 

Ρας.88.8. 13. Κονεγθαπίιτ' αῇίεοίϊοπες. Διὰ α 
γιάοθιυγ ἰοσῖβδα ἹΠίθιρΓο5 : Τϑομπι ἐπ ἐμὶ οοτ-- 

ἐἰς τϑοο55ι ταϊϊοτιῖς γι διιπιαῖ Ὁ ϑγῦ γα ̓ ψιίθπι- 

αὐἀπιοάπιπι ριοτγὶ. Αἱ ϑθηίθηεϊα (ἀτοογιπῃη δὶ {πη 
δα ἀτππτι5 : οἱ σοπβοπᾶ διηΐ 114 ογαϊίοηθ. ΤΠΟΓΑΪ] 

Θ1 ἀε Το! οἰϊαια. ἐχ Οτηπιοπίαγιο ἴῃ Εβαϊαμη : χρὴ 
οὖν ὥσπερ δικαστὴν, τὸν λόγον τὴν ἀνωτάτω χώ- 

ρὰν παρ᾽ ἡμῶν λαχόντα ἕχαστα χρίνειν, καὶ ἐξετά- 

ζειν, τά τε δεχτέα χαὶ μὴ, χαὶ ταῖς τῶν πραγμά- 

τῶν συγχαταθέσεσι χαὶ ταῖς δρμαῖς τῆς ψυχῆς μετὰ 

ἀχριθοῦς ἐπιχρίσεως ἐπιτρέπειν. Ομαγα τιδο6556 

δσί, μὶ ταῖϊο ποϑδίσγα, 4 ΡΓϊποῖρεπι ἴοσῖιπι τπ6- 

τίῖο ἀρμὰ τιος ἑεπεῖ, υδἰιὶ μάτι ηείάαπι αἰ - 

Θ6πί6" θχαπεῖποιὶ αἰγιιαϊοοίψιιθ “τι ἀπιρίδοῖοπ- 

ἄα, χιίω το] ϊοϊοπάα ἴτε τιοδὶς, δὲ τόγιπὶ ἄρρτο- 

δαιτοιῖδιι5. ἀτιϊπιϊψιι6 ροτγιποιϊοπίδιι5, ποτὶ ἔα- 

πιθπι δἰτιθ αἰ σοπεϊ μοάκηι γιά ϊοῖο οπιτπῖα μετ. 

ταϊτἰαΐ. 

ΤΡ14. Ὁ. 8. γεγγὶ γιιαϑὶ.} ϑεγι ρβογδὲ Ἱπίογργοβ, 
φοϊιιὶ ἤόγτο φιεοάκηι οοἰιίν απο αἰδξετίογεπι ξ0Γ- 

ἐἰογθπιητιθ 6ᾳ: τποίἐϊ. ΝΟ 5. Οὐ πάγιιβ, υδἰμειὶ 

{ατντιίπι {ἰπιοίτισα σογτοδογαΐιιπι αἰ δίοταπι δὲ υἷ- 

τίϊεπι δα πποὶϊϊ. Τϊοϊταν οηὶπὶ στομκῶσαι σίδηρον, 

41 ξουσιιαν δοῖο ἐπβίγτ, ἄττα ἢΠΠι4 ἴῃ ἀαιιᾶπι πιορ- 

σιῖ, αὐ ομάπγοιαν ἃ. Πγιποίαγ. Πτὰ Οτοϑόγιι Νὰ- 

τ ηΖοηι5 ἰῃ Οναΐ. ἐδ βᾶσγο Βαριηι. : ἕως θερμὸς 
σίδηρος, τῷ ψυχρῷ στοαωθήτω, ἡ τι παρεμπέση 

μέσον, χαὶ διαχόψη τὸν πόθον. 7)μεηι εαπάδεπς εςξ. 

Πεγγιιπι, ἴπὶ ἀφιίαπε [γι ϑίαπι ἐπιτπετ 8 αἐμτ δξ 

τοϑογθίμτ', τι ἡεϊά ἱπιεγοϊά αἴ. φιιοά ἀφο ἀογίππι 

ἐπι ον ροῖἰοξ. Ἐὺ᾿ Ῥάβη]τι5. ϊο ποβίοι. Ποιῃ!]. 1 ἀς 

7ογαπῖο μᾶς. 6, Α. 8: οὕτως οἱονεὶ βαφὴ σιδήρου τὸ 

σῶωα τοῦ ἀνδρὸς ἣ νηστεία στομώσασα ἀδάμαστον 

ἐποίε! τοῖς λέουσιν. Τάεϊτοο ἀἰχὶὶ Αὐιβίοι ] 65 βθοῖῖο- 

πε 8, ΡγΟΒοπιαὶς 17 : ὅτι ἣ ὀργὴ τῇ δειλία ἐναν- 
τίον χαὶ ὃ θυμός, φιιοά ἔγα εἰ ἐχαπάοεοοπίϊα {ἰ- 
πιά ται σοι γανὶϊ σιιτεὶ αἰ οοίιις. Ἐπ 110. ὅ Ετπι- 

οον, δ ΝΙσοπιδοι., ο. 11 : ἰτητιχώτατον γὰρ ὃ 

θυμὸς πρὸς τοὺς κινδύνους, ὅθεν χαὶ Ὅμηρος, μένος 

χαὶ θυμὸν ἔγειρε. 7 ἐτιῖπι πιααῖπιθ ααἱ ροετγισιῖα 

δαδοιπάα ργαοὶριαιγία δὲ : πιπάθ δἰΐαπι ἢο- 

ΠΊΘΤΙι5.,. απῖπιος ἰγάπιι6 οἰοὺαὶ. Ὑ ναι 5. 5 

μοὶ, --τ- Εὲ υἱπι σιιξοῖιαξ ἰγα. Ἐπ ΟνἹάϊυ5 15 
ΔΙοίδπιοι. -- ἔἰαοῖϊ σα ναϊἰοτιίεπι. 

Ῥαρ. 89. Α. 1. Οριϊπειπε αἰπιι6 ργιιάθπίϊ.} 
Ἐχρυηχίπηιι5 γ τοδα 11 ΤΠ ΊΘΡ ΡΟΥΘ γουθα, [ογίαδ- 



ΙΝ ΗΟΜΙΠΙΑΒ5. ὈῈ ὈΙΝΈΕΒΒΙΒ, 

86 ἃ ΤΥΡΟρΤΆΡ ἢ 5 ἀοίογιπαία : ἤγα εἰμι ον ορίἰ-- 
πῖα ὁδὶ οἱ οοπιπιθπσιγαία ἰναοιπαάϊῳ, ορίτα- 

ἐμγιιθ ανεΐπε ργμα ον; οἵ συτϑιι5 ραρίηα 80, 
Ο, 12, βου ρβίμηιι5, ἤπιρίονίδιῖς πάπας υϑδιΓα 5. 

Ἰοοο ἱΠΠογινπι, αι Υ ο]αιογγάπιις οὐϊάογαι, " ςίγας 

λοάϊο πιάπιις [60 σοποθογαςσίϊς, φιλεῖ ἵν [ἰϊο 
510. εὐ εἰδίιι" υοϑὶς ϑεποάϊοίϊο, Ἰἴοοι ᾿ατιἃ Ποῦ 
Οὐονπαγίιι5. γογίογ τ, οοάοιηιθ τηοο ἰοραϊον ἴῃ 
υ ραια Ταιῖθνα χυάὶ 52, 20. Οὐτα δηΐτα γουθιπὶ 
Ποργάνπι δ 5 οἱ πληροῦν, ἐπιρίογο, 5ἰβηϊῇοοι, 
οἱ τελειοῦν, ἐπίίαγ 6, ΘΟΥ 5 ΘΟΓΑΓΘ  Θατὶ ΟἿ᾽ οἀιι5ᾶΠὶ 

1 ΧΧΝ, Εχοάὶ 30, 10,, Ἰπιουργοίαιϊ διιηῖ, χαὶ τες 
λειώσεις τὰς χεῖρας Ἀαρών, εἰ οὐπδϑοΓανῖς πὶ απιις 
“Ἰαγοπ : οἱ Ὑὰ Πρ ἴα 1 ναι Ἰθ᾽άοπι, Ποσίψιίαπι 
ἐπιιϊανογὶς ππάσιις θοσιηι: οἱ Νυπον. ὅ, Ὁ, οὺς 

ἐτελείωσαν τὰς χεῖρας αὐτῶν. ΤάΔοἴνοο Υ υ]ραία 1, - 
πὰ, φιογιίπι τρί οἰ σοπδθογαί πιάπιις : 
οἵ τυγϑιιβ ἢοο ἰοοὺ νουϊογιπί, ἐπληρώσατε τὰς χεῖ- 

ρᾶς ὑμῶν, Πηιρὶ εν πεῖς πιάτις Ὁθδίγας. Οὐπὶ οὐ- 

80 ϑοριυαρίηϊα ὁχ γαν 115. 515. 8} ΠΟΔτΙ ΟΠ }ι15. ἃ τοῖι-- 
75 γϑυθὶ ἀπάμι ἰοο ἰθο0 οἰοσουῖηϊ ὀχρυϊπιοηαπι, 

οἴϊοίαπι οϑὶ [νατῖπὶ Ἰπίουρυθιἷβ θὰ πὶ τοργαϑοηίαγο, 
ΟῚ 4[ 15, 485 ἴῃ 4115 ϑοῦίρίυνα Ἰοοἱ5 οἰἀοπὶ γον - 
Ῥὸ ἐεϊδυογίηξ, Πάχιο ἔχοι 38, 41, δὲ ἐπιρϊεὐὶς 

τη απ δοΓιεπι, 501} 1οοὲ Ο]] αι] οη 1115, ΘΧ ρο πὶ Ρὰ- 

δηίηιβ, 6Χ 60 αἶζιι. 4110 πομληὶ [06 α 1 ἸΔΠ 115 
βᾷον Πα ἀϑδιιπιθῦ 6, Πἰδὶ Οὐ ῬΥ 115. ἸΔΠ115. π|- 
Ῥίοῖα δυῖσδϑὲ ραν 1}5 5ΔουἹ Ποἰοσιμι, Εδι ᾿σίτιν Πο- 
Ῥγαϊδιπιιδ, ΟὰΠὶ 5 ΟΘΡΔΟΙΙ5 ᾿πὰΠιι5. ἀἰσαπίμ ᾿πηρ]6- 
τῷ, ἴοο δδῖ, σοπδοογαῖο : γογιιπὶ ἁπποῖο ΠΟ γα ϊσιηὶ 

γ610, οἰαγιι5. αἰχὶς μρὰρ. 160, Β, 12 : τὰς χεῖρας 
ἑαντῶν ἐτελείωσαν, πιάτιις οιία5 σΟπδΘΟΓαΙι ἐπί. 

Ῥαᾳ. 89. Ὁ. 9. δινοψιο Πιασία.}Υ̓ οἹαἴονγᾶηιι, 
Ῥγοίίπιις πἰγιπιψιιθ ἱνοϊανὶι, ΟοΥπαν 5, ορ- 
Ῥογίιιπα ὑγα τιδιι5 65 ΐ λαξία ΡῈΓ τἰγιεπις τι ἐΓ}}5-- 

αοία. Σειρομάστης γοΟΧ τι τηϊηι15 υϑἰϊαία ργῶϊον- 
Τηΐσδα ἐδ ἃ} Ἰπτογργοίθ, 4υδιη ἢ 5 ΟΠ 5 Ἔχροηῖ 
εἶδος λόγχης, ᾿ᾳπορίΣ σΘΠι15 ΘᾶΠι 6556 ἀἴο6Π5 - αιιία 
Τογύνδδο μος ἴοοο αὶ ΓΙᾺ ΝΟ σειρομάστην ἀϊχογιηὶ, 
Αφλλα χόντον, οοπίϊιηι, ϑΥταπι δ  ιι5 δόρυ, ἐώ- 

βίαπι, ὁἀϊάογιπξ, οἱ δαιπάοπι ΠΟ Ρυραπι ἀϊοιίο πο πὶ 

ΤΧΧ νουίουηὶ Τογοπία 46, 4 : προθάλλετε τὰ 
δόρατα, ἰογητιοῖδ ἰαδίας ; εἰ ἸάΖοο  ο}15 59, 9 : 

ἐν τοῖς ὅπλοις χαὶ λόγχαις, ἱπ' ἀγηνὶς οἱ ἰαποεῖς ; 
εἰ 7108}15 ὅ, 10, δὶ ΠΧ Χ, συγκόψατε τὰ ἄροτρα 

ὑμῶν εἰς ῥομφαίας, χαὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σει- 
ρομάστας, οὐποίεαϊί6 ἀγαίγα πυϑσίγα ἱπ μἰακῖος, 

εἰ {αἴοες5 σὍυεδίγας ἐπὶ ἰαποθας, Υ᾽ αἸραῖα φυοάιιο 
1μαϊῖπὰ αἰχῖι, οἱ ἰϊροτιος υϑείγος ἰπ ἰαποοας, Νοι 
ΤΘροΥΙ ταν ΘγρῸ νὸχ ἤθθγωα ΓΊ 2) Ἵ ἃ τα οἷδ ἰπίον-- 

ῬΥΘΕθιι5 Ἔχ ρυοσδα 1 ἀἰοιίοιο αια ρα ΊΌΠΘΙη 5ἰ- 
δηϊῆροι » ΠΟΙ ἐΧ ΜΠ]Οσιιπὶ ἁιιοίου ἴα! σΟὨΠτιπα το 
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αιιϊδαιαπι ἀοἰνοὶ σειρομάστην Βὶο 55 }Πρᾶτο ρὲ- 
σίοποιῃ : ἀἰβϑι πα] απ τπὶ ἰτηθη ποη ὁδὶ Ὑ αρσαῖα 
Τιατίπα: διιοίογοιη οὐ ἴ556. Νιμπογοσιπι 2, ἴ, εἴ 

ἀγτορίο μιιρίοτιο μογ[οεἰϊὲ ἀπινος ; οἵ τυ Γδιι5 ἃ}- 

ἴογὰ νοχ Ποργωα ΤΠ αὐ ὁ ἤθραμ 11,10, 

τοάδίτυν σειρομάστης ἃ δοριπαρίπία, Ῥδαϊπιο ὅ4, 
ὅ, νοῦς ῥομφαίας, [τάτηραΣ νοὶ 9141], Ἔχ ρυοβδᾶμπῃ 

6556, 40 ἢΠε αἱ ρυρίοη 5 ιοαις ποιῖο {Π|ὸ νἱἀογὶ 
ΡῬΟϑ51 οοηνθηΐΓΟ, ΠῸῚ δυιΐθηι ᾿μαγοίγα,, αξ ρυϊανη 

Κινο ον 5, Ποῖ οδἱ (δνιημαθίοα [1] 1ὰ Ἰοσαπὶ ἃ 

Ἀσρυπι 11, 10, ἔδωχεν ὃ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις 

τοὺς σειρομάστας χαὶ τοὺς τρισσοὺς, εἰ ἀεαϊι Ξασογ- 

εἶος οὐπιιγιοπίνιι οἰγοιπασίας οἱ ἰγίσδος,, Οοια- 

Ρ᾽ υἱδηβία ρεω[διαηὶ τὰς φαρέτρας χαὶ τὰ δόρατα, 

ἀκ [ἀοΐτιπι νἠἀοίαν, αὐ (ὐογ πα πἰοογαμῃ ΠΠ}10 - 

τὰιπὶ που ργοίαιϊο ΤΠ ατίηα ΡΠ αγοῖγαΣ γοσοπη γθιϊπιιο- 
τἰτ, φιυοά Ἰδοίονὶ ροϑδοὶ [ποπὶ ἔασον ; ἀοη αι 

ῬΠοοάογοίιιβ. δογί θοη5 ἴῃ Ῥβαίπαιπι 105, ΠΟμηΪΠ6 

σειρομάστου τὸ δόρυ, Παδίαπι, ἸΏ16]]οχοιῖῖ, Δαμιδρὶ 
μιχθῆναι τῇ Μαδιανίτιδι προφανῶς ἀναρχόμενον 

δόρατι χρησάμενος, συνανεῖλε τῇ γυναιχί. Οιιπι 

Ζαπιῦτὶ τὸπι παῦθνθ οἰππ Μααίαπιϊο μαΐαπι 

αἰιδιι5 Θ55θῖ, Πασία τιδιι5 δἰπιτεΐ οἰπν τπμἰΐογα 

ἔρδιιπὶ ἐοπἤαῖι. 

Ῥαρ. 90. Ο. ὅ. Οοπιπιοποζαοῖ!.1 ἘΧρυηχ  πιι5, 
4 πΠῸΠ ΔΡΠΟΒΟΟθαηίιΡ ἃ ΟΥΘοΙ5. οἱ ἸΟρῚ πιὰ, 

φόγιιπὶ ἰιιιπιῖἱϊ ἀο τηῖϊτϊ γοσροπδο Καοῖϊο ἐοοιεῖῖ, 

γιαῖος 6556 ορογίμῖς ἰαοο5εῖῖος. Ἰλυνδὺς ἴῃ ἢπο 

Βιομ ἴα ΒΡ ᾽ν! πιιι5. 4ιιώ ἴη ἰπουρΡοίατοηο ἀ66- 
γαῖ, Πἰσθῖ ἃ} δά πτοπο θα 5.]Π οπ5ὶ αἀἰνε! σαΐα 5ἰηΐ, 

σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ χαὶ τῷ παναγίῳ . εἴο. 

Ῥαρ. Θ᾽, Ὁ. ὅ. γσεϑῖσο ξέγγιιπι. Ἴ Νοὰ νόπό- 

σειν, αἵ οὐϊάοναι Ἰπίογργοβ. [μοι εηΐπὶ ἰὸς οἱ τις 

Ῥὶσίποπι. οἱ γοηθηι δοποῖ, ἢ] ἰάπιοη δα νογίοη- 

ἄτπι [αἰ νόσοῖη σι ρῸ τηϑρῖ5 ΘΟηγΘηἶ6. ρυά 

ϑιοθώυμ ϑοῦπι. 8 10] αϊτιιν ἢ δοηϊοηιία θοῦίδ ἢ - 
ἄτο, ὥσπερ ὃ ἰὸς σίδηρον, οὕτως ὃ φθόνος τὴν ἔχου- 

σαν αὐτὸν ψυχὴν ἐξαναψήχει. Ομοπιαάπιοάιιηι 

τι δίσο ζόγγιιπι, σἷο ἐπινίἀϊα απϊπιαπι ἐἰις ἐπ 

το ἱποδὶ οοπίογὶί. Αἴ ἀρὰ Τλϊοροποη [1μδᾶει., 

11}. 5, Ἀπι δι μθηὶ {γι θυταν,, ῥ. 508 : ὥσπερ ὑπὸ 

τοῦ ἰοῦ τὸν σίδηρον, οὕτως ἔλεγε τοὺς φθονεροὺς ὑπὸ 
τοῦ ἰδίου ἤθους κατεσθίεσθαι διοιέ γεν ῖσο [όγτίιη, 

σίο ἱπνίαϊαπι ἱπινίεος οοπδιπιθγ αἰεθαῖ. [πὰ Αη- 
τπο]οσία ερίταπι. 1}. 1 : 

ὁ φθόνος ἐστὶ κάκιστος " ἔχει δέ τι χαλὸν ἐν αὐτῷ. 

Τήχκει γὰρ φθονερῶν ὄμματα χαὶ χραδίην. 
Τ7Τανϊαϊα 65ῖ γὲς ρμεϑδῖπια : Ἰαῦει ταπιὸπ αἰϊψαιϊα νοπὲ 

ἐπ δὲ : 

αν αοῖϊ ἐπῖπε ἱπνζαϊονιιι οομῖος εἰ οὐ. 

Τ)οοι ποι πιι8 Β.ΠΠ 15 ἀρι Τοπιάδοοπιιπὶ 11}. ὅ Ρὰ- 
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γ4}16]. ο. 116, μὰπο Ἰσοιπὶ ἰΐα σία]. Ζ7ὲ πὶπι 

έγγιίηι γιιῖρο, ἐΐα ἱτινἰἀϊα ἀπιίπιαπι, ψιαπι οὔ- 

σϑάογιϊ, σοτιδιιῖξ. [π|0. τι τϑοίίπις ἰοιίατ,, φιιοπι- 

α«ἀπιοάϊιπι Οἴρογατπ δα 650 Τυαξθγτιο τιΐθτο, οἷο. 

564 46 πος ράγίιν υἱρθγάγιπη Ὑἱάθ αι 411] ρου - 

ΒΟ] οσὶ τοίδγιιπι, οἵ 4ια πὶ ἴῃ Ηοπμ]. 9. ἴῃ 
ἩδχδδπΊΘ ἢ ἈΠΗΟΪΔΥ ΠΉ115. 

Ραρ. 95. Β, 4. οἵἰπὶ ἰσίϑιις πιὶϊ ἰνιις5. Ηος 
Ζυοζι Ἔαργὶππθπ πὰ [μα 40 Ἰπίογργείδ ΟΠ ]5511ΠῚ : 
5ϑ αα ροκίγεπιεπι σοπίγα ἴρϑιίπι ἐγ ὑτι5 πὶ ἐἰϊ- 

διι5 ἐμΓπιὶδ ρῸΓ ἴοσα ἀδεογία ἐπϑγοίζιπι ἀμιαῖξ. 

δογιρίαπη 6511 Βοσ. «4, ὅ : χαὶ ἔλαδε μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐχλεχτῶν ἐχ παντὸς Ἰσραήλ, 

οἰ επιροὶξ σϑοιεπὶ ἐσ πιϊλϊα ουἱγοτγιιπι οἰ θοίο- 
σιιπι 61 οπιτιὶ ]ςταδὶ. (Ἰοβθαγίιπι γοίιβ, λογάδες, 

δἰδοιὶ. Ῥυιάτοιισ ἴῃ ΟΟΙΠπιθηΐαγ 5, Ρ. 184, ργο- 

[ογὲ πῆς Ἰοοιπὶ ΒΑ51}1}1, πὶ ργόθοῖ ἴάδπὶ 6558 

λογάδα, εἰ ἐχλεχτὸν 5ῖνε ἐπίλεχτον. {τὰν εἰ Π6- 
τοάοῖι5, ᾿Παυ, ΡῬΓῸ ΡῬγαβίαπιὶ οἱ οχῖμηο. (δγία 
δαάεπι γοὸχ ἤδριαα 4ια: ἴῃ πος {τὶ σαι ἰθοο 

ἐχλεχτὸς γουττυν δυνατὸς, μοΐίθης5, Ὧ ῬαγΑ]ροιη. 

15:17: 

Ρας. 94. Β. ἀ. δαρίοτις δγσο.  Τιοσοθαϊυγ 
δηΐοα, δαρίθπς ργοΐδοίο [ιογὶϊ φιιϊοιιπειιο οἰἐπιὶ 

ἀπνίο πιϊπῖπιθ σοτιοτϑαζιιτ ατιὲ σοτινογσαίμγ, 

ΝΟΤ ΑΙ 

πϑὸ δἴϊαπι ἐπ δα ἴθι 6556 οἰιπὶ 60 τπέσιδα σἰπιεἰεξ. 

πιὸ Δ Ππ41| «ἃ ΠΠΠπ4 δα!οπηοη]α Ρόνεῃ. 5, 6: 

μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασχάνῳ, μηδὲ ἐπιθύμει τῶν 

βρωμάτων αὐτοῦ, δε οῶπες οιπὶ οἷτοὸ ἱπνίάο, 

πόθι ἰδοίογας οἷος 6715. ΟἸϊαῖαγ Ῥαλ]ο ροϑβὶ 

Αἰΐογ δ] ιβάοιη Ἰοοιις εχ Εο]ο5. ὁ, 4 : ζῆλος ἀνδρὸς 

ἀπὸ ἑταίρου αὐτοῦ, Ζεῖτις αἰ «Οπιιμίαιϊϊο οἰτγὶ ἃ 

δοάαἰὶ 675. Ν αἰδαῖα ἐχ ἤορτγωο αἰχὶς : ᾿αϑοτος 

Ποπεΐπιιπι απὶπιαἰνεγιὶ μαΐογο ἱπνίαάϊα ργοχὶπιὶ. 

Τα. πἰπηῖνιιπὴ δϑὶ φιιοα γα] σαι )5 Π 5 οα] γϑγβιθιι ἐκ 
Ορεγίθιιβ οἰγοιπηξεσίαγ, 

Καὶ χεραμεὺς χεραμεῖ χοτέει, χαὶ τέχτονι τέχτων 
διε δ. κ τυ ᾽ 

5 Ε : ὌΣΕΣ ΤΉΓο- 
Καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει χαὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ. 

Ειββαλα ἤϑιιο σιιοσεποεῖ, εἰ αῦνο ξανεν, 

Ετ πιεπαϊοιις πιοπάϊεο ἱπνιαεῖ, εἰ σαπίογὲ σαπίον. 

Ουοά 5εχυίτιγ, Νοπ “Ἐξ ρεῖο υἱν ϑοαγίδα π- 
νιάονῖί, Θχβοῦὶρίαπιη ἔμ ἃ Παπηάβοθηο ΠΡ. 

ῬΑγ4}}. ο. Τ10., αθὶ ΠάΘΠ 5. θα Ἔχ ρτοβϑς ΒΗ] : 
οπ ἜβνΡιϊο δεγίϊα ἱπνίάθι, σϑα πιΐδηιι οὶ 

σιιὶ ἐἠδάδηι τιαϊϊοπὶς δὶ : (Ὁ τιιγσιίπε ἰτὶ δα δπι 

παίϊοπο ποτὶ ἰϑ ποῖϊς. 

Ρὰς. 95. Ο. 10. Φογίεπι επίπι ἀϊοιι. πο 
50 5. τατα επιηΐ ἴῃ Ἰοοιπὶ ἰδίονιιπι ἰΠογργοιὶς νοῦς 
Ῥογιιπι,, 46 αιυιίθιιβ Ἰδοίογ [4 σας - Τογεϊεια -- 
τιθην, αι ἀαοίαηε ροίλιις. ἀρροϊϊαξ : πιοάοςξιιπι 

ΦΕΓῸ, δἴπι8 δθιδῖι ᾿οπιϊτιθηὶ : ἡεδέϊεπι, ἱπιπιϊίοηι 

ἘΠΟΝΤΟΝῚΒ ὈΌΘΕῚ 

δὲ πὲπιϊιιπὶ σθν γιέ : ρῥγμάθτιίθηι, αϑεμἔταπ, : 

πιαππῖβοιιπι,, σαδίπιπι : {ἰδοταῖοπι τὶ ργοάίστιπι 

ἑαχαπξ: ἀοπιδείϊοο ἤγιισαῖοπι, ἀνάτιιπ ἀϊοιιπί. 

Τεπίψιιθ οπιπῖς. Βιάναυσον ἀρᾷ Ατἰδίο  ] 6 ΠῚ 

ΒΈΠΙΙ ΡΓῸ ἱπορίθ πηδση!ῇοο ποῖαὶ Βυάειδ. 1,ἅπη-- 
Ῥίπιβ ὁ ΕἸβίοογιπι ο. Θ, νοεῖς, ἐπσοϊοπίοηι ἐπ 

διπιρίι ἐαοϊετιάο, τὸν παρὰ τὸ δέον ἀναλίσχοντα 

χαὶ βάναυσον. [π (Ἰοβδατῖο γεϊθγὶ Ἰθρσίπιιιβ, βάναυ-- 
σος, ΥΓΤΌΘαΠΣ : βαναυσότης, αττοσαπίϊα. Οοτπᾶ- 

Τὶ α5. ̓ δοία απ πιπι μἰο αἰχτῖ, ΒΙΠἸ5 ἀρ Παππὰ- 

50Θηππ : ἤ͵ασπίξοιιπι πὶ ρτοίιδιιπι, {ἰδ ότγαζεπι 
πὶ ἀεδοοοσίοτεοτι ἱτααιιοιιτιῖ. 

Ρὰρ. 96. . 1. Ζιμιπι δ5ΐ τη δοπιιπι. Ὅτ 

Ἰδοίοσι οοηϑίθε (8 ΠῈΠὶ διιπὴ 181] ἔδοϊσϑθ, οὰπὶ μας 
ἴῃ Ἰοοιπὶ ὙΘΓΡΟΓΙΙΠῚ ἰΠίθγ γΟΙΪ5 ᾿Π5ΘΥ ΜΙ ΠΏῈ15, δᾶ 
50] 1οἴδιῃ : Νίαπι δἰ μπι)ιις δοπὶ ραγίϊσορς μὲν 
ειιὶ {παἰτὶς ρτιδοεριίοτιοπι οἱ ἀοοίγίπαπι ἐγαάϊ- 

ἔαπὶ. (πε φμοηιε δὶ υοἰμετὶς ῥγοβοοτγο ροϊετὶς. 
Τεϊπάθ ξοπίοεπι ηιῖάθπι βοαζιτιοτιίθπι παπὶὸ 

Ῥτγοϊιϊδοὶ αἰ σοπιρεδοῖί, τιθο δοῖἱϊς δρίεπάοσις 

{ιπιῖτια εἶπ ον το αῖξ. Τιϊά θη ρασ. βοφιιεπιὶ Α. 11, 
νογίεγαῖ 116 γερὰ, Ἢ μὲν γὰρ ἀρετὴ ἐφ᾽ ἡμῖν, 
άπι οἰ υἰγίτι5 ἱπιῖτια τιος δ5ί, δὲ αὖ τὶς ψιιὶ ἰαϑο-- 

ΤῈΣ διιϑεαπὲ αρία ροςείάοτγὶ. Αἰ Πθς Ποη δϑὶ ΠΠ 6 Π5 

ΔΟΙΟΓΙ5., 50, ἴῃ ποβῖγα ροϊοβίαϊθ 5 τιιπὶ 6556, οἴ 

σἰγίαϊθ Ρυ 1] 5᾽ πη Ὲ}5., ΘΑΠΊΊ ΠΟΡῚ5 ΔΟΖΙ ΓΑΙΠΙΙΒ ; 

ΘΟΠ Γᾶ ΘΟΓῚΙΠῚ ΘΓΓΟΓΌΠῚ, ΖῈ] ψΊγ ἴθ πὶ ἃ0 θΟΠπᾶ ορ6- 

Τὰ ΠΟΒΙΓΙ ΔΙΌΤΙ 6556 Ποραηῖ. ϑογπιοσὶς ὑεγο. 
ϑαῖιαβ [ἀογὶς Προ ἴῃ οᾶδιι ἈΞ 10 ἀσοῖρογθ ΘῸΠῚ 
Οὐγπαγῖο 516 Ἰπἰθυργοίδηϊο : ἢ Ἔγιεπι 5 ΘΥΤΠ ΟΠ 6 σρῖ- 
τὶ ιμαϊὶ ἐπι Ἐσοϊοσῖα σοαιιτίοτε, εἰ σοτ6 μῖο εὰ 

“οπὶς ϑρίγιειις ἱπϑίαν [οπίὶϊς δπιατιαπῖθ, ποτὶ 

ΡῬγθνδς αἰιγος οἱἐπὶ ἰωίϊῖα ὃ ποι σγαίο απίπιο 

εἰ ἰαΐοπι σιιδοὶρὶς ὃ ΘῈ ἤποπη Ποιη Π18 Θπηθη- 

ἀαπάτιπι ἐσ Ἀροβίοϊο (αἱ. ὅ, 36, ἀλλήλοις φθο- 
νοῦντες. 

Ραρ. 97. (. ἤπ. δι ρργοββα ἔπθναὶ βαποίῳ Τιῖς 

πἰαιὶς δοξολογία., Φιια πὶ 6χ ΠΡ γῖ5 Θχοιιβὶβ οἱ οα]α- 
110 ΟΧΑΓΑΙ5 ΘΥΡΓΘΒΒΙ ΠΊῚ5. 

Ῥας. 98. Ε. 8. μιδίο ραιτὶς ἡμάϊοϊο.Ἴ Δα Ἰοῖαπι 
Ῥαϊογπιιπι ΟΠΉΪ ΕἸ ποὴ ἀθθα ἃ Ἰπιογργοίθ., φιοά 

μᾶγτάϊιν Ὁ Ποσ. ο. 1, δ : 7ηιροπῖϊο ϑαϊοπιοτιεπι 
ιΐαιπι πιϑίετν διιρετ πειεΐαπι τπϑαπι, δὲ ἀποῖϊε 

διιπι. ἴὨΐοΓργα5 βου ρβογαΐ : ϑϑά ἤιγ6 ἀα ἴρϑίμς 
1)εὶ 755 σοἰπιπίαϊε,ιιθ. μαΐεγτεπι σοορίγιεπι 

διιδοίρίοτϑ ἐπ σεγιιδαῖεπι Καοίτι5 6σὶ τοὶ. Αἴ ἴῃ 
ΡΥΪποῖρῖο Πργὶ Ῥγουθγθίογαπὶ ἀρ ΠΙᾺ Ν πππς 

Ἰεσίταν : ὃς ἐδασίλευσεν ἐν Ἰσραήλ, φειὶ τεδπιανῖϊ 

ἐπ Ισγαοῖ; εἰ Νυ]ραῖα [ναἴῖπα, {{ὶ Πανὶ τοσὶς 

1:γαεῖ, εἰ ἴϊὰ ργοία ες πππς ἰοσαπι ΒαβΊ 5 Ῥάυ]ο 
δηῖδ : Π0ΠῸ ἴάπιοη γορειἰΐ, οὗτος βασιλεὺς ἐγένετο 
τῆς Ἱερουσαλήμ. ΔΟ 5 ΡΙΟΑΓῚ ἔοτία556 ροϑϑοὶ {ι15, 
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ΠΠθγάγίογιιπι ΘΓΓΟΓῸ βογὶρίιπι ᾿ΐο [υΐ556 ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ ῥτὸ ἐν ᾿Ισραὴλ, 4ιιοά πἰγιπιαιιθ ΠΟμπΊθη 
ΟΠ ΡΟ Πἀἴο56 δου! ρίι πὶ σοη απ] ροδδεὶ ἴλὴμ νοὶ 
ἰήλ: 564 γόγε βοιϊρβίθδο Βαβι απ ἐν Ἵερου- 

σαλὴμ. ἱπάϊοαπϊ φυώ βοφιαπηίαν, ἵνα γνωρίσης τῆς 
χατὰ τὴν πόλιν οἰχονομίας αἴτιον. Ηοο ἰᾳπιο ἀἸρεδὶ 
ἃ ἴοχία ᾿ἰργὶ Ῥγονυογθίογιιμ. 

"Ὲὰρ. 99. Β. 8. Ομ ἐρίει τοῖο αο ζεἰζρίιον. 
Ιη Μ5. ΟἸ᾽ν. βογιρίυτη οὐ οπ αἰ πιι5 ἐπιτεταγμένως, 
410 ῥΡδοίο Ἰορίδδθ νυ ἀοίυν ἰηϊουρυοθ; ουτὰ Ὑογεῖῖ, 
1ιαηιιδ ργαοίριοπαϊ πιοίο {]ιοοϊορίαπι (γα σης, 
βαρὶεπεϊαπι πονῖϊ. Τὰ 1) 5:}1οηδὶ οαἀϊεοπο οὔτ 
Απρ!ο. Ν55. Ἑο]]αία ἐπιτετευγμένως, οχ ιια ΟοΥ- 
ΠΑΓΙ5 ΘΧργεσϑιῖ, Ομὶ ἐρίία γϑοί ἀὸ {εἰϊοί(οτ' 
«]εοϊορσίαην ἰγαοίαϊ, φιαϑὶ πἰπιΐγαπι ἐπιτετευγμέ- 
νως ἄστυ γαϊοαὶ φιοά ἐπιτυχῶς γε] ἐπιτυχόντως 

μετὰ τοῦ ἐπιτυγχάνειν, ῥΓΟΞΡΟΤῸ 5ισοόδοιε (Ὁ 
Ζεϊείτοτ. Ουὐοά 5ἱ σοη)οοίανα: Ἰοοιις. δῖ, ἐπιτετα- 
μένως 50γῇρ5,556. ἀποίογοπι ΘΟῃ Ἰοῖο, Ποο δι, ἐπ-- 

16π|56, σε]ιεπιθηίοτ,, εῖνο Ἰπάβτια ἀπῖτπὶ σοπίετι-- 

εἴτα, ἀοοιγαΐε : 5οαυϊῖυν 6 ῖπὶ ἐν τελείοις, ἐπί οτ' 
Ρεγ[εοίος. 81. ἰηῖνα ραρ, 105, Β, 11, ἐπιδαλεῖν 
τῇ ἀχριθείᾳ τῆς θεολογίας. 

1νι4. Ὁ. 4. ἐγεανὶξ πὸ ἱπίίμπι.} Ῥτονογθίον. 
8, 99. ἸΠΥ̓ υἸσαία 1 αἰῖπα σογίρίαμη ὁδὶ, 7)οπιΐπιις 
ογθανὶξ πιὸ ἵπ ἱπιιῖο υἱαγιιπι ϑιιαγιεπι : Ρτο- 

Ῥίογοα ἱπίογργος οἀϊάογαι, 7) οπιῖτις ογεανὶξ πλδ 
ἐπιίιῖο υἵαγιίηι φιιατιιηι, εἶδ θα δαρίοπιϊα εἰϊοίέ, 
μα ταιιπεῖο ἱπποίιῖε. Ἐπ᾿ ράυ]ο μοὶ, 56 μιοίαπι 
6556, δἰ ποτὶ 5ροπίο σωρῖς56 ργοοϊαπιαϊ : ἰαπία 
οἱάοϊίοοι καριοπίία ἰἰς ἡπ ἐαοία σιιπέ σοηι- 
Ρειῖε. Ῥϊχονιπε ἐγρὸ ΠΙΧΧ ἀρχὴν, ποη ἐν ἀρχῇ, 
δου οἱ ϑυπημηδοῖιι5, ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ πρὸ τῆς 
ἐργασίας αὐτοῦ, ργίποίρίμπι υἱατγιιπι σματιπι 
ἀπῖδ ορὶ{ιοίπιπι διέεπι. ΑΤΩ το β 511}. ὅ, ο, 4, ἄς 
ΕἸάς,, Τοπιΐπιις οὐ δανὶϊ πιὸ ργϊποίρίιηι υἱαγιιπι 
διιατγιιπι ἔπι ΟρΡΕΓΩ δια, εἰ ΣΧρΡΟΠοη5 Ἰοοιιπη [πῃ σὶὶ 
οὐπὶ δἰίογο Ζοδη. 8, Ῥγὶποίρίιπι {ιιὶ δὲ ἰοητιοτ' 
νονὶς; εἱ 8. Αἰδπαπαβῖις Ὁ οομίγα Αγίαπος ἄς 
ΟἸιεϊβίο ἰΐοπὶ οχρομθηδ, ὃ Κύριος ἀρχὴ τῆς καινῆς 

χτίσεως χτίζετα: ὁδὸς, ἵνα μηκέτι χατὰ τὴν πρώτην 

ἐκείνην ἄνθρωπος πολιτεύηται. 7 ἴα ογεαίιιγ πονῷ 
ογθαίιγιβ ρῥτὶποίρίμπι, τιθ τεϊιογίμι5 σθοιιπάϊπιπι 
Ργίπιαπι {ἐϊαπὶ υἵαπι ἰιοπιο υἷναι. Νοάιο γορῸ 
αἰχῖς Βαβι! 5. βαρ  οητἴαπι ται πο Ἰπποίιιϊ556, γ6] 
1ϊ5 φυα: ἔλοία βιιηΐ φοπηροίοιο, 5641 τα ἴῃ τη πο 
80 του οὐδ τοϊασοὶ δἱ ἀρραγοῖ. Νάπι τὶ ογυα!-- 
αἰβϑίπηιι5 Φαπβοηΐι5. ἴῃ ΟΟηπιοηϊατίο ἀοοσοῖ,, 8410- 
χποη ᾿ς 46 5αρίοηιῖα Ποῖ ἱπογοαΐα Ἰοχιίίαν,, {ια 
1οῖϊ σοπιροιῖς ΤυϊηΠατῖ, οἱ γαγ 15. ΠΟ α15. ΠΙΟΠΉΪΠΟ5 
Ἰηνταῖ; γὙ6} ῬοΙ 5 ἀο βαρίοηιτία 'π σΌποιο, οἱ οἱ 
Τ 60 οοππροιῖῖ, εἰ μοῦ Π οἱ ἀοηιπι Ποπι!Π|}}}5, 408 
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Τλοιπὶ Βοπΐπο5 οορῃοβοιηΐ οἵ θ]6 οο]αηῖ; «αΐα 
ΠΠ1π|5 ρυϊογὶ5 οδὶ ρατγεϊοῖραῖο φυςάδπι ἢ 11]ὰ ἀε- 
ΠΠπιοη5 [χα πομηΐπιιπι σα ραοϊαΐοιη. 

ὉΠ ὈΙΥΕΙΒΙΒ. 

ΤΡ 14. Εἰ 1. φιιογιιπι πιοτὲ απαϊαπίι".] Οαπὶ μας 
Ῥαγοηι ποσὶ γθοῖο ἱποί τιδα δἰ πὲ, σοπ] ποι πὶ ἀβδαπηΐ 

νἱἀοπίυν δα ργοθαπάιπι, χιιοά ρτοχίπηο ργροθδὶξ, 
παττατπί αἀμίδτη σἰπα ὕοοε οὐἰὲϊ : οτρο ἴα γογ- 
τοπά πὶ οϑὶ οὐπὶ ΟοΥ πάτο, ἡ μογ πὶ ἱροογισι Ὁθ0 85 

σιοτὶ αἰ ζιιγείιι, νοὶ σετῖς δα νου τη, αξ οχϑίοξ 
ἨοΡγαΐσπειβ οἱ Ρ]δοιιάβιηι5 ΓΟ] Εν}, ΖΕ ΟΓΊΙΠΙ τιοτὶ 

ατιαἀἰετείιιτυοσες ϑογιίπι τ αἱ Ῥ54]. 143, 1ὅ, ὑθα- 
{5 γμοριεῖιι5 οἰ τι5 Τοπιῖΐπιις ]}λ εις ἐγιι5.; ἡπιαδὶ 

ἄϊοαι Πανὶ : Λίοσι σιιπέ ἰοψιιοῖι εωϊογιιπι πἴϊω, 
πιδῆιι6 5θγπιοπο5, τἰροίθ {ιιογιιτι ὑο665 τιοτι ατι-- 
εἰϊιταίτα", εἰ ἰαππθτι ἐπ οπιπθπι ἰθτταπι θαῖνὶ ς0- 

πτι5 Θοτιίηι. ϑὶς οι ἰτηι5 Ὁ μοοάοιίοη θη οὐ 4155, 
βίοψιο ἩΠποοδοτγοίτπι οχ ροβιιῖδεθ γοῦρθα Ῥβδ] πὶ 18, 
ἴῃ Νοιῖβ ποβίγὶβ ἰη Ποιά 9 δά ρμορ. Λπιίοομο- 
ἢμπ|. Ἐ]ι5. γοῦρα δαπὶ οχ Νῖ55. Απραδβίδηΐβ οχ- 
βογιρία : οὐδὲ γὰρ λόγον οὐδὲ φωνὴν ἀφιεῖσαι, οὔτε 
ῥήματα προφέρουσαι, ἀλλὰ τὸν χανόνα χαὶ τὴν 
ἰδίαν τάξιν ὑποδειχνῦσαι, πᾶσαν γῆν χαὶ θάλασσαν 

εἰς τὴν θείαν χαλοῦσιν ὑμνῳδίαν. ίαπι τιδο 56Γ- 

πιόπθπι, ἱπιηκεί, τιθτι6 Ὅθοόπι ἐπιϊ(οπίδ5., πιδο 

σόγῦα ργογέγεπίθς, σε τοϑμίαπι δὲ οτγάϊποπι 
ΡῬΤΟΡΓΤίπετη, εἰεπιοποίναπίθα, οὐαποπι [Ἔτι δὲ 

πιάτο «α αϊνίπας ἰαιάος ἀδοαπίαπάας ἱπνι(ατιῖ. 
Ρας. 100. Α. 19. ϑαρίοπεϊα. ἐπ Θαϊεῖθιι5.1 

Ὑμνεῖται ἀἰχῖτ, ποη ἐπαινεῖται, αἱ Υ Οδίογταπιιβ 
Πμαϊῖπο ἜΧρτοϑϑὶὶ : ϑαρίεπίϊα ἐπ Θαίί υἱάτιιτι 
ἰαιιάαίι, πὶ ρΙαιοὶς μαΐαπι ργαάϊοαίμν, τπ 
φξιιπιπιὶς πιοοιιίδιις οἱ ἀγοῖνιις οοἰ απ αι. Νοαιιο 

παῤῥησίαν ἄγειν δοπαὶ ρα]απι ργω ἀἰοαγῖ, Ξοὰ ργα- 

ἀἴοατο. [πιὸ οοηίεπα!ι ΕἸΑπιΐηἶτι5 ΝΟΡΊ 5 ἴῃ ΑΠπο- 

ταιτϊοηΐθιι5 ἴα σης ϑδ]οσηο 5 Ιοοιη , ἴῃ Υ αἰϊσαπα 

οὐϊείοπο ραβδίν απι ἀροϊρίοπάαπι ᾿γὸ ἀοροποηίο, 
ἰᾷ οδὶ, σαπίαί εἰ ργαάϊοαϊ, αἱ Υ υἰβαῖα 1 αἴϊπα 

ἀἰχῖς, Ῥγονοῦν. 1, 10, ϑαρίεπίῖα γογὶς ργιϑαϊοαϊ, 

ἐπι ρίαἰοῖς ἀαὶ σοοεπιὶ σιίαπι. (οτῖς μγῸ κηρύσσεται, 

Αφυΐα οἱ ϑυιαπιδομιις οἀϊάογιπι, δώσει φωνὴν 

αὐτῆς, ἀανὶς νοσοπι σιίαπι. Αϊ ἀτηθίσαιπη αδῖ, 

υοᾷ μος ἰοοο οἷς Βα51} 15, πανταχοῦ αὐτῆς πολὺν 

εἶναι τὸν λόγον, εἰδίφιιο ΣοΓπιοτιδπι ἔρδίιες τατε ζεται 

δ556: εἴγε ἄς ἴρβα μαθρθαῖαν, βῖγο 4} 'ρ5ᾶ Ρτὸ- 

[ογαΐαν. 5. ΗΠ Παυίαβ ἴῃ Ῥβαϊαυπι 118, ἴῃ οοἴοπα- 

το Ῥαϊοι}, ϑαρίεπίϊα ἐπ δαϊεῖϑιις σαπῖίιι", ἔπι 

ΡΙα(εἰς οἰ ἐϊδοτίαι 6 αρῖς. Ἰάοπι ἱπίογργοβ ΤἸτοπῶὶ 

110. 5, ο. 30 : 7π εαϊίιι οαπίζιιτ, εἰ ἵπι διεπιπιὶς 

πιιγὶς ργιααϊοσαίιιτ. 

1014. Β. 11. ϑαρίεπιϊαπι {απι.} Τα Ῥγουβιιβ 

Ἰορίταγ. αἷς Ἰοσισ, αἱ ἴῃ οὐϊιίοπο Υ᾽ αἰϊσαμα, σὴν 

ἀδελφὴν εἶναι, ποη αὐ ἴῃ ΠῚ 115. φι!υδάαπι Βαδὶ- 
᾿ τὸ 
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θη θιι5.,, τὴν ἀδελφὴν, ΡγόγοΙ}. 7, ὁ. Οποά νοτὸ 

βϑαυϊταν, {)ἐϊσ6 ὁαπι, οἱ σοτιδετ να ξ 6, του. 

4. 6. Τοῖς ἀδηααπι, Ππηπιοίανιξ οιας μοκίϊας, 

Ῥίον. 9, 3. Αἴ ἴῃ ἤπε ρϑγῖοαὶ βογί ρβογαὶ ἰηΐον- 
Ρτεβ, ἤ06 65ξ, βοϊάπηι οἰδιιπι ργραγανὶξ ἰἰ5, χειὶ 

απἰπιὶ αἰ[εοιίδιι5 οὗ ἴρεαπι σοπϑθηιοτιάαπι 5656 

Ξροϊατὶπι. Νου νἱάϊε δ} 14 6556. γυμνάζεσθαι, 
Αια γυμνοῦσθαι, μοο πυάατὶ βοπαὶ οἱ ϑβρο ϊαγὶ, 
Πα δχογοενῖ ; ποὸ δάψθγε μέθο 6556 γοῦρα ἄρο- 
5101} Περγωον. ὅ, 14: 
σθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάχρισιν 

χαλοῦ τε χαὶ καχοῦ. Εσογιεπι ἡτὶρτο σοπϑιοίπεϊτιο, 

νεοἱ μεν μαδτίιπι ἐπ ογοϊζαίος ἰιαθδπὶ σοπσιις αὐ 

αϊφοτείίοποπι ὑοπὶ αο πιαϊὶ. 
Ῥας. 1023. Β. 15. Δοπ ἱἰάοίγοο ἐαπιοτι.] 

Νόναπι Πἶο ρογίοάππι ἱπομοαγαΐ ᾿ΠίογΡΓΟ5, οτῃ Ὁ 

ἴπ1Π|0 ρυοθά θη 5 Δάμπο ρεπάθγεϊ βθηϊθηιῖα, ἃς μὲν 
Ῥαγθηὶ ιοβίπι ᾿πξογίσπῃ 1Ππ|4 οσδοῖ 46 Μογϑο ἀϊδοὶς- 
ῬΠΙπΙ5 αν ρείογυπι ἱπιθυῖο Αοι. ὕ, 22 : Δοπ ἰάθο 

ιιο( οπειὶ σαπε ἀοοίγὶ πα ἱπιδιέις [εγῖξ, σοά 

αἰ ἐατιίμεηι, αἰ Ξαϊμίοπι ἰάοτιεα τεοῖα υοσαῦὶ- 

ἐτι" αἰςοῖρίίπια ἱπιδίττιοίιις5. Ἰιπο [ἃ γα] ΒΆ5Π}105, 

4υδπάοιϊάοπι 5οϊθπ ϊανιμὴ. δὲ ΓΕ. πὶ ῬΘΡΌΘΡΙΪΟ 
αἰδοῖ ρ!ϊπα. οἰΐαπι ἀἰοῖταν ς ἀπάς ἴῃ Αοιΐ5. ἀϊεϊτυν 

Μου565 ἀἰβοῖρ μα, μος ὁδί , ἀγέρι ΠΕ Ρυριοσιπι 
γα ἀ τ5 ; ΠΟ. Ῥᾶγαπι 00 4ιιοη 16. οΟηΐενν δά βὰ- 
Τυΐοπι : ἔππι 5.0] 1 ΘΟΓ πὶ Θ σοι ρ]α, αὶ ἀοοινῖ- 
ὨΪβ ΒΘοΙηΟ ΓΙ85. Θὲ Δ ΡΟ] 5 ΠΟ 54115. ἀ{}ΠΠνι5 δ 
δα] αΐομν ποὴ ργοϊοοοναηὶ. Π6 ἱπνθητοῃς Θθοιηθεν 
ϑίγαθο 110. 1Υ : ἐντεῦθεν δὲ χαὶ τὴν γεωμετρίαν 

συστῆναί φασιν, ὡς τὴν λογιστιχὴν καὶ ἀριθμητικὴν 

παρὰ Φοινίχων διὰ τὰς ἐμπορίας. “Ζ1ἐψει6 ἠϊΐπο αὖ 

“Ε «γριεϊϊο Θϑοπιείγίαπι ογεάϊιπε ἱπινοτιίαπι {μῖ556, 
φιεπιαάηιϊοάιπι οοπεριιαπαϊ σοϊθπίϊαπι εξ ἀγίἶι- 

τιϑίϊσαπι ὦ Ῥ]ιωπίοῖνιι5 ρΓΟΡΙΟΙ τπθγοαίαγαϑ; 

«υοά 50 ΠἸοοὲ ἀ1Π  θηΕ} ΟΡ τι ἐ556ὲ Ἰσοογαπη ἀν Ἰδϊοῃα 

ἴπ ὐαγυρίο, ργορίον οομ ἢ 5 Βηπτιπὶ σΟἢ 5ἸΟη65, 

4ι85 ΝΙϊα5 διιοῖαδ οἰ Ποίεθαι. Οἴσογο Εἰ}. 1 ἀς Πινὶ- 

παῖίοπο, πε 8 γ)γτία (Π]αϊαικδὶ ἐοσπιιοπο ἀϑίγογιιπι 

βοϊογίίαηιθ ἐπρθηπίονγιπι ατιίεοοἰζιτι ; δἰ βάν] 
Ροβὶ : Εἰθπῖηι ἘΕ ανρεϊὶ ἀπὸ ΒαΡγ ἰοπῖϊ ἐπ σαπι- 
Ροχιίπι ραϊεπίζτετπ. τοψπιοτίϑιι5 μαναπίθς, οπετα 

δα ἰεττα τοὶ εἰ δηιϊπιεγθέ, φιιοα σοπίεπιρ[αιϊονεὶ 

οἰδἰὲ οἤῇεσετε ροσϑεὶ, οπέπεπι ομσαπι ἐπὶ δἰ δγιην 
δορτϊοτια μοσιιεγιιτιῖ. Ῥ]Ϊηϊα5. 110. Ἶ, ο. 59 : 
«ἽΞιτοϊοσίαπι ἱπνοπὶς «τας ΤΠ ϑία βἰλια, τι 
αἰϊὶ ΖΕ αγρεὶ, τὶ αἰὶ ,Δςςγτιϊ. Τοβορ να 10. 4, 

ξὰρ. 8, Δπιχφυϊξαΐι πα ψπΔαἸοαγ απ, οἰϊαϊ Βογοβαιη 
Μἰβιογϊοαπι μς ἄς ΑΡυαμαπιο ἰγαδοπίθπι : μετὰ 
τὸν χαταχλυσμὸν δεχάτη γενεᾷ παρὰ Χαλδαίοις 

τις ἦν δίκαιος ἀνὴρ μέγας χαὶ τὰ οὐράνια ἔμπειρος. 

Ῥοσὶ αἰϊιινίμπι ἀτιίεπι ἀδοίπια «δἰαίο ἀρμὰ 

ἐ 

.-- Ἄ' Αἶ »» "1 
τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἷ- 

ΝΟΤῈ ἘΚΟΝΤΟΝΙΒ Ὀυσχῖ 

Ομαϊάπος εγαὶ φιιάαπι γι5ι{π (μ᾽ Οἱγ 

τπαβπιις, εἰ οἰ ογαῖὶς φοἰοπιϊ ρϑγίειις, ΟἹ οτηθηβ5 
ΑἸοχαπα γίπυβ αἰτίαι παιϊοηὶ πος ἀσσερίαπι ἔθεε 

4 δινόπι. : Αἰγύπτιοι γὰρ οὖν πρῶτοι ἀστρολογίαν 

εἰς ἀνθρώπους ἐξήνεγκαν " ὁμοίως χαὶ οἵ Χαλδαῖοι, 

Ῥεὶπιὶϊ αι ΖΕ 5 γριεϊὶ αδιτοϊορίαπι ᾿οπεϊπῖθιι5 

ἐπίετε : εἰπεῖ ον ἀπίθτπ εἰ Ομαϊάεὶ. 
1014. Ὁ. 5. δεχομένῳ. Οὐ 5εχαπηῖιγ, τὴν, 

φρόνησιν" ἔστι γὰρ τὸ συμφέρον, ιι54ι6 84 α]τε- 
ΤᾺΠῚ τὴν φρόνησιν τοίνυν, ἀΡοΓαῃὶ ἃ Μαπιιβουρίο 

ΟἸ᾿ν. οἵ ἃ} δά! οπε Βαβι ΠἸθηβὶ, {αδτη ΟΡ οδυβᾶπι 
εἰ ἃ (ογπανῖο ργΟγβαβ. Ομ πππῖυτ, πος ππο60 : δέ 

μεϊπέαῖεπι αὖ ἱροὶς τιοτὶ δθβτῖϊο σι δοερετίξ. 
Ῥχιιάοπέϊατι τ(ἀηιι ππάπι δα σοπεγαϊϊθιι5 υἱἷτ- 

ἐμεἴδιις. Αἰ Ὑ ο᾽αϊογγαποβ φυεάαπη ᾿οσεναὶ ἰπἰο- 

ἡεοῖα, φαθ ἐσ ΑμΡ] οἷ ΜΙ Πιιβογῖρ5 πιαγδίπὶ δά- 
βογρία Βαβι θη 5ὶ5 δ Ἰοπΐβ, μπιπο ἴῃ τοχίμπι 1πξε- 

ἴὰ βιυπΐ, δά {ι16 5ἴο Ἔχ ργοββογαῖ : δὲ ψιεῖς ρανιπιῖῖς 

αἰ ρσεπίεν αἰϊοπάαϊ, εἰ φια {ἰ]αχιιπι σἱξ τε ϊξας 
εἰ φιιὶ ποτὶ οἷος ργμαεπίϊαπι εοπιρἰθοξαίατ. 

Ῥοιεςὶ επῖπι ἐἰϊιιις τιἰ{ἰτας ἱτπιϊεϊ αὶ; αϊιεῖα, 

ἐπηιιῖι,, ρατνιῖϊ, σοπδίδιις Ὅεγὸ ρεγ θοῖὶ δσίοίε. 

Νος Οταοὶ ἰβίϊι5 ἀβδαπηθηϊὶ βθη θη πη ΘΧΡΓασϑὶ- 

πηι} ; 5641 5411015 Γαϊδδαὶ αὐ ἃ ἰοτϊι5. ἨΟΠΉ] 18 ἰθχ-- 
ἴυτὰ ἀρϑοϊπάογοίαγ : γοῦθα αἰτἴμμα βαπὲ εχ 1 Οο- 

τἰπῖμ. 14, 90. 
Ῥας. 105. Α. 1. Φιφίοα 6556.} Νοη πὶ δηΐθα 

εγαῖ, ργιιἄθης αὐοοτιοπιΐοιι5 ἐπ} ιδ τε : τπαπὲξα- 
δίπιπι, φιιοά ἀιιρῖθα 65 ργιά πίε πιοπιθτι. Ἠϊς 

ΘΥΒῸ {γἸ ΡΠ ΊΙοο πὶ ἀθβου 1: ρει θη απ), ψεέασιεπε εἶπιδ 
αϊσα ςιεπὲ δὲ βιβίεπάς, ἰογίϊα ϑογα εἰ ἰαπδ 

ἄἶφσπα. Τιοοιβ εβὲ ἔπι 16, 8: Εὲ ἰαμάκανϊε υἱϊ- 
ἐΐοιιπι ἱπὶηιαἰὶς, ψιιῖα ρτμδπίεγ ζεοϊσϑθί. 

1θι4. Α. 5. Πωο ἰξία υἱάφειν.} Ἐπιεπάαπά πὶ 
γἱάδιαν, “411ἐὐγα θόγο ἱπιργοϑίίας τπόγιπι 6558 

νἱάθίι,, ΄π ργοόπα ἐςὶ αὐ ργοργίπαπ δοπιηιο - 
ἄμπι ἐσοοσιίίαπάπηι. (τ δοχυιηῖαν, Ζ7ι ᾿οταες 

ἐγαροτῖία, φιοί βοπιηι {μογὶϊ τοιϊπερῖῖ, «1}α-- 
ἄυης δὰ {Πππ4 ΑΡοβίο]!, 1 Ὑμοββαίοηϊο. 5, 19 : 

πάντα δοχιμάζοντες, τὸ καλὸν χατέχετε " ἀπὸ παν- 

τὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε, Ονππία ργοϑαίε, 

4ιοά Ῥοπιιπι δὲ ἐθτιοῖθ : αὖ οπιπὶ ϑρϑοῖθ τπαΐα 
αὐοιϊποῖς σὸς: οἵ ἃ Ομ γιβῖο ἀϊοίμτη 4Π101 ἔδονται γ 
ἈΡυβίο]ξ, αξ 6βϑὲ δρᾶ ΟἸδιμθηΐθπι (ΟΠ ΒΕΓ ΙΟπαπε 

ἈΡοβίο!]οάγαπι 1}. 3, οαρ. 50, ὅτι εἴρηται αὐτοῖς, 
χρίμα δίκαιον χρίνατε, καὶ πάλιν, γίνεσθε τραπε- 

ζῖται δόχιμοι. Οτεα αϊοίππι ἐπὶ εἰ, ἱ μδέπιπι μα ῖ- 
οἷμπι γιιάϊοαϊθ ; εἰ τιιγϑιις : Εσίοιθ ϑοπὶ ἔγαρε- 

ξίιω. 8. ατδρογιιβ Ναζίδηζοπιιβ [ἀτηθῖοο 18, 
Ρᾶ5. 318: 

ὥσπερ εὐφυὴς 

Ἀργυρογνώμων, εἴ τε μὲν καλὸν, δέχου - 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΑΒ. ὉΠ ὈΙΥΕΆΒΙΒ. 

ἀπεχλέγου δ᾽ ἂν μή σε ποιεῖ βελτίω. 
Ομ εὶς ἐ5 Ῥοπιις πιθησανίις 

δὲ χιιὰ ρ»οναίινι ἐσί, ἀφοῖρε, αὸ μεν" χιια πιδητιῖς 

Ῥεοδιεαιὶς αἰϊφιιϊα σοπσεηιῖ, οποία ἱπιρνοϑα. 

Ῥαρ, 105. Α, 4. ὕγανυε αὖ ἱπϊεῖο.} Πως ττπη- 
ταΐα Γᾶ ἀπὸ τηθῦθῦγο, Ομοά ἂν ἐπίεο αὖ 

ἐπὶ πιιῖς ραγθηδτις πιαῖθ {μογὶς θαποαίιις, Ὁ ἐν- 
δίσψιιΘ αὸ [ποιϊὶς πιαΐα σοπορθχοτγὶς ἐχοπιρῖα, 
αἴίετ' ὉϑγῸ πειΐία, οἴο. Ῥαα]ο ροϑὶ Ο, 1, πδανραπ- 

τὰν γογθα Ἀροβίο!, 1 (οὐ. 1, 50, Ομὶ γαοίιις οὶ 

τιοδὶς σαρίθπῖϊα αὶ [)6ο. Ἰθϊά. (ΟΟ, αἰιϊποίταν  ἰσιο-- 
τίᾳ ἐς ἐἰπαθιι5 ππογειυϊοἶθιι5 οχ ὅ ἤορ. δ, 96 : 5οά 
ὙοΪαἰουγάπιι5 βου ρβογαΐ, σέπθ ἐθσίϊνιι5 Πίδο σοσία 
ϑγαπῖ, ἴσο τὰ λεγόμενα ἀμάρτυρα, ἐδείἴδιις οα- 
τοϑαπί, ψιι ἃ ἀπανις πιεγοίγι οἰϑιις εἰϊοοῦατ- 

ἐμ. 

1ρι4. Ὁ. 11. Ῥογφοπαπι δγιμι.} Το ἀουαθαη- 
τὰν δὸ ἀρυα Ἰπ!ουργοίοπι, Πσοὶ αἱν οαἀ εἴοπο Βαϑ,-- 
Ἰϊεπϑὶ οἱ ἃ οοάϊοιθιι5. Νῖ55. ποὴ ἀροββοηΐ : 01} 
δαΐοηι δα ΠΠπι4 Τλοπιϊηὶ πιὰ πατιτὴ Του ΘΓΟποπιϊὶ 
1,11: οὐχ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν χρίσεϊ ᾿ κατὰ 

τὸν μιχρὸν καὶ χατὰ τὸν μέγαν χρινεῖς, Δοπι ἀρτιο- 
δοὸς [αοΐδπι ἐπὶ ἡμαϊοῖο.: για τα διιηι, χιιὶ ραγνιις, 

οἱ ἡμαία διιπι, εὶ πεαρσπιις, ἡαϊοανὶς. Τὰ τθοῖς 
ἴῃ δἀϊοπο Α' ἀἰίοαπα : πρόσωπον Θηΐμ} ἰνΐσ [ἌΟΙΟΙῚ 
Ῥοιΐτ5 φαδπι ρΟ ΒΟ ΠᾶΠὶ 5οπαΐ, οἵ γνὸχ Ποῦναα μ]6- 
ΤΌΠΙΖιΙ. ἴπ 6] Π5πη0ϊ 56 Π 6 Π|115 ΧΊΟΥ ΠΑ ΠῚ 5ρΘΟΪΟ ΠῚ 
Ἰιοιπίηἶ5, οἱ σα τιπὶ γ6} ΒΑ ΙΓ πὶ 6}115 ἀοδίσπαϊ : 
ἰά φυσᾷ ἴρδὲ Ὑ υ]ραῖα Τιαιίης ἀιιοῖοι" ΔἸ πιά γ ον, 
«αὶ ἰπ Ῥϑ4}πι. 81, 2, βουῖρβιι, Εἰ γαοῖες ρϑοσαίο- 
χαίτη διιταεῖδ Σ Ἰἰϊοοὶ 4}}}0} λα μιθάνειν πρόσωπον ταιϊ- 
ἨΠ5 οἶαγα γοιία', ρεγδοπάηι αὐοοίρογο. Ουοά 5ε- 

αυΐταν,, οὔτε ποιῶν χατὰ πρόχλησιν, ὁχ Αὐρ] οἷς 

γαγὶ 5. Ἰδοιοη θι15 πηι παΐτπι οδῖ, ἐοομυαιο προ 

ΜοΪαἰουγα παι βου ρίαπι γἱάοιν οἰ ο πε 1556, οὐ πὶ 
νοῦς, ργονοσαίζονιθ αἰ οοτ θη ϊοτιο αροὶ : ἰὰ- 
πιοη οαϊϊο Βα5}} 16 Π515 Πα θυ πρόσχλησιν, τοι - 
«ἀπιοᾶιπι εἰ ΟἸΐναν. Μ5., 5οα δὐάϊια ογαὶ οπιθη- 
ἀαιῖο πρόσχλισιν, 4ιὰ γεγὰ οδὲ [δοιῖο, ἐχ Αροβίοίο, 
1 Τιπιοῖϊι. 5, 91 : μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσχλισιν, 
πιὶλὶϊ ξαοίθτις ἰπ αἰίεγαπι ραγίοπι ἀεοϊίπαπάο. 
Ἀοοῖς, πᾶπι αἱ ἰἴὰ 5 1445, πρόσχλισις, ἑτερομέρεια 
μὴ διαπράξασθαί τι χατ᾽ ἔχθραν ἢ χατὰ πρόσχλισιν. 
Νυμί αρόγο εα οαϊο υεῖ ἱποϊὶπαίίοτιε υοἰμιπίαιὶς 
Ργορεπάεπαο ἐπ αἰίογαπι ραγίοπι. Οονπανῖι5 56- 
4ασίι5. ΑΒ. ΠΠοηβοπὶ οαϊἀοναὶ, ποι Καοϊθτις αἰϊ- 
ιϊα αὐ ργδδος ; (υϊάαπι, ρεγ «ἀἰνοσαιίονοόπι γεῦ- 
ταπί, υἱεϊοσανπ ἢΠΠὰπὶ βου δου οΠο πὶ, ἡιιάτ. οἱ 
ποηη.}}} Νονὶ Τ οβιαπιοπιὶ Οὐ οο5. ργὰ 56 ἔογηηΐ. 
ΟἸεπιθη5 ΑἸοχαπάγίπιι5. 110. 6 δινοπιαΐιαι ργοογὶ 
5΄ τ Ποῦ Ἰσοιπὶ οχ Ἐριδίοϊα ΟἸοπιοπεῖδ ἀροβίο]ο- 
τὐῖπὶ ἀἰβοῖρυ!! δα Ομ λος, ρας. 322: τὴν ἀγά- 
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πὴν αὐτῶν μὴ κατὰ προσχλίσεις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς 

φοβουμένοις τὸν Θεὸν ὁσίως ἴσην παρεχέτωσαν. 

Οιαγί (αἰ θῖν διέαπτὶ τοτὲ ἐπε αἰΐόγαπε ρμαγίθπι εἶδ-- 
εἰϊπαπάο, θα οπιτεῖδιις ψεὶ ςαποῖο Ζλϑιιηι {ἰπιδπῖ, 
ΡΥΓανθαμπὶ ὠηιιαΐοηι. ΝΑ] ς ἰηίογργοβ 116, σεογὶ 

ΡῈΓ ργονοσαίϊοιιος, Ἰϊσοῖ ἀρμἃ οιπηάοιπ ἀιιοίογοπι 
ἰηἰεἶο ΠΠΡεὶ 1 ϑιγοπναΐαπι σοοῖο Ἰοοια πππὸ ἀρο- 

5[0}1 Θχργοββίβδοῖ. 

Ῥας. 110. Ὁ. 8. πιᾶάπιις υἱοϊοπίας5.} Οοτηα- 
τἰυ5, πεαγ δια ἐπ δ ϊς ἱπιρογίτεσι τιοτ ρογηιϊ{{{. 

Νουΐοῦ ἰσίταν ᾿πίθυργο5. Ονώοαπι ἰοα]οπ οι ἴΠ- 

10}]Ποχῖτ» τὰ 5οῦῖθο, πεανῖ5 υἱοίοπίας ργίογοπι α- 
“εγρὸ ποὺ ρον πεῖ. Ἰλοσοὶ Βυνάαιι5 1 ΟΟἸΏπιοη - 

ἰαν 15, χειρῶν ἀδίχων ἄρξαι ἀϊοὶ οὐπι, φυὶ ρεῖον 

Ἰασοσϑίν τ ἀὰϊ τ χαπι ἀπ ΒΟ! τ, τοπῖπὶ ἢοο ἴοοο 

ἄρχειν ῥΥϊποίρίτπι δὲ οὐ βίποπι 80ηαϊ, ΠΟῚ ἴπ}}ΡῈ - 
υἵα ἢ ἀὰΐ ἀοπηίηαίαμη ; 5᾽6 ΠοΠϑΈ 6 Π65. Δάν Γβιιβ 

Ἐπιουσαπι οἱ ΝΙ ποδί θυ τη : ἐρεῖν τἀληθῇ οὐχ ἐν 
γραμματείῳ μαρτυροῦσαν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἰσχυροτάτης 
μαρτυρίας βασανιζομένην, ὁπότερος ἦρξε χειρῶν 

ἀδίχων. γα αϊοίασαπι πε ϊογὸπι ποι ἰαϑοῖδα 

1θεἰἰΠοαπεέῖο, το Πγπιΐδδύπιο (ἐδ ἱπιοπῖο, ἰο7-- 

πιδη ἴδ, τι 67 ῬΥΪΟΤ᾽ ΡΘΓ' ἐπ) γίαπι πιάτιις αἰ!ογὶ 

ἐπ ἰςοοι. Οἴταν ἸθΙ οπὰ Βιιάτιιβ ἀΙ ΤΠοσπὰ 4 5}}11 

Ἰοουη δχ Ποιὰ ἀν υ8 115 ̓ Γαϑοθηίοϑ, μᾶς. 8ά, 

Ε͵,19: ἦρξε χειρῶν ἀδίκων ᾿ ὃ δὲ ἠμύνατο" ὃ δὲ 
ἀντεπήνεγχεν, Ὁ γοοῖθ ἱπίουρΓο5. οἱ ΟΟΥΠΆΓΙΝ5, 
Πὶς ἐπι ιδίας πιάτα ἱη ΓΈΎΓῸ ἱποορὶϊ - εἰς σοριι- 

ἀϊι : μρ τιιίϑιι5 ἐπτε ϊι, 

Ῥὰρ. 116. Ὁ. 10. Ο πὲ πονὲς τοϑμγγοἰἸοτεῖς.} 
Ῥαπιιπιάθμι γα] τῷ προξενήσαντι, φψιὶ κοῖς 

ἐοποϊϊϊανογαξ, νοὶ αοητισὶνογαὶ γι5 Τοσιε σοι, 

ΠΟῸῚ τ ΤΠΙΟΓΡΓΟΒ ΒΟΥ ρβοναῖ, {μΐ ρΓὶ πιὰ 5 5111 
δοιαὶ ἀ θαι. Ἰάοτα ραυ]ο ροβὶ, οὔτε ψυχὴ δέξασθαι 
θεωρίαν, γουίοναῖ, ἐέα πιθὸ ατιΐπια δἴτιθ ἤαο ἰπισα 

4ιιώ 1)οὲ σιιπί ; ΠῸ5. δϑηβαμι Οὐ θοογιι. ΘΧΡο8-- 

5ἰπ|ὰ5, οὐΐ 50 ΠΠπα σάτα οἱ Ἰοοιιδ Πα πιάβοθηὶ ἰηίθι"- 

Ρτοίαπτο ἀοοιίδϑίιπο ΒΙΠΠΐΟ 1}. 1 ῬΡΑνΠ]Ο ον. οαρ. 

55: ῬΟΥΓῸ ἀὔδηιι ἰμο8 πδὸ οοιἶτ5 θα πῶ ἐπ 
ἀϑρϑοίτεπι σακιενιξ ΘΟΓΠΘΤΘ, τιθῸ ἀπίπια 1) εἰ οοτ- 

ἐεηιρὶ αἰϊοπεῖη διιδοείρε γε ρμοιεε5ί. 
Ῥας. 114..Α. 11. σὲ χιιος ρῥγίάθηι ραγιιτὶ- 

υἱξ. Τπίοτργοβ, τὲ σιιος ρυϊάθπι μδρεγὶ!, {πιπιῸ 

εἰουπῖιπι ἴαοῖθ σαπῷ ϑγιεϊἰοτιὶς Π 6 σαιδολιε-- 

πιόπος ὁπείγίίος οἰδὶ βιπιϊογὶ5 ἀσριδίαιςϊοπο 

ἱποιϊιατοφιι6 ρογ [θοῖο σογγονογοί. Νὸ5 γ σοηὴ 
φαϊοομοσῖβ τοι ποπάαμη. σΘηβα πη 5, αἱ ἃ ἀποίοτα 

Ὑυϊραῖα οαἰοο εσαπάϊ γουλιιπη τιδν γραία. δὲ, οἵ 

οἹοραπίοπι πιο  ρ]ἸΟΓᾺΠῚ 5.1ΠΡ Δ πὶ ΑἸ) Δ ] ΠΡ ι15 ἃ 

Ἰαοῖς ἀθρη]5ῖ5. Ῥόγτγὸ ἴῃ [ἰδ φυιὸ δεαιιιπίιν τοάαη- 

ἄλπι 11 ἄπο νοραβρα]α, Ἰοπρο ργοϊαυι5, πο ἃ 

Οτναοο ἰοχίῃ ἀσΠΟΒΟΙΏΓΓ, ΠΟῸ ἃ ἀοοειϊοεῖπιο ΒΘ. ΠΠ1Ὸ 
70. 



1092 

ρυ Παπιαβοοηιη : “θα τιὸς ὃαρίϊσπιτιπι ρα πὶ- 
τοι ργααϊοαναΐ, οἱ αἰ μαι τιπὶνοτϑα ὅπ άκα 

ἐχῖναι: Ποπεΐπιις ρτιδϊοαι ναριϊδπιπι αἀορίῖο- 
γυὶδ, οἱ ηιιὶς Θὰ ἰϊδ πεῖ ἴτὶ ἐρδιεν 5ρ 6, τι, ΤΟΙ 

Ραγονὶι ἢ Βαριϊδηιῖις {116 τιἀϊηιθη ἐατπις «ἰπιτεΐα- 

χαΐ ἐγαΐ : ἰἶο ροτΠοϊοτιάϊ οἵη Παεξ. 
ΤοΙ4. Ἐ. δ. σοἰι ἡενοτιοα.} ΠῚο οἰἴαπι οἸοσαη- 

ἴοπη Οπηἰσουαΐ σΟΙΠ ρα ἈΠ ΌΠΟΙΠ 1ΠΙΟΓΡΙῸΒ : Ομ πιὸ- 

γαγὶς ὃ Χιισιίηι, ἰπιίατη, δοπτιπι αὐ ἴον 6 65, πιῖ- 

πῖτπιο οὗίογοτις σοἰἶϊα. Ἰίοπι ἴῃ Ιοοο ριορμοίῳ ΠΠπάᾶ 

παροιστρῶσα ΠΟ ΘΧΡΙ ΒΒ αἴ : ἘΠΕ ΠΠΊ 116 ἴα Π]6 ἢ 

ρυ Τ)απη ϑοθηιπη. ΤΟΥ. ΒΙΠΠ 5, οἱ Τιαῖϊηο [1ὰ 

χα] : Ομ το ιρὶς Ὁ ψεῖά απιφιίαηι υἱεῖς 
}ιδὶ ὀαροῦς ἡπίσιιηι τιθεῖς" ϑίανε δςῖ, ἴον δὲ. 
Τοῦ οοἴζιιι ργϑηιέ, ςο σἴοτία αἰποῖξ. Νοηια 

δπῖπι ἡιιϑιαμ αἰ σοι ἀπίτι πσίζιιν : 56 εἶτ 

αο ἴΐνονθ ἱγαϊιοπίοηι ρμοϑοῖῖ. ΖἸάθς ἀὐοοιιδατγὶ 

“Ἐρλγαΐπι τιὶ ἡιροτιοιίαπι οὐϑίτο ρογοϊίαπι, σιῖα 
ἰθηι 676 πιο αἰηιι6 {6 σαϑαίμ 9 Τὰ οἀτ το πο 

Οτώσοα ΡΙ]απιϊπίαπα Ἰορίπηι5 Ο5οα ἀ, 16 : ὡς δά- 
μαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν Ἰσραήλ, 5ἰοιεξ 

φάσοα αϑὶϊο ρεγοιισσα ἱπεατπιανὶξ ἸΙογαοῖ, αποὰ 
δὶ ἰῃ υϊραΐα 1 ατπα., δέοι ὑαοοα ἰαϑοϊνίοτι5 

ἀδοϊϊπανῖι Τογαοῖ : αἱ ἀρὰ οαπηάομι Ῥγοροίαιη, 

οαρ. 10, 11, πο ἄς Ἰϑγδθο, 5ο ἄς Ἐρπγαῖπὶ ἀἰ- 

οἰτιιν, ᾿Εφραῖϊμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾷν νεῖ- 

χος, Ερ ιγαῖΐπι υἱζιία ἀοοία αἰθοτα δοτοτείϊο- 

σιϑθηι. Ἰάοπι Πἰ πα τιιπν οο 41 οἱ ἩΠοοάογοῖο οοιη- 

τιθηϊαυ πὶ ἵπ μιιπς ῬΓΟΡ]Ιοία πε βου ΡΟηΤΙ, τιῦ ῬΓῸ 

Τσναοὶ ᾿ΐο ἘρΡ ταὶπὶ ἀϊοοροῖ οἴπὶ νἱτ0}α σοηΐοτ- 
τὶ : ῬΡοβίχιιαιη ΘΠ Ϊ ΠῚ οὐδ  ΓἸΠΠπὶ 51 06 ΔΒ ΠΠ|ΠΔ Π]ΔΙΒΟΔΠῚ 

6556 αϊχιξ σναροῖθ 1} [651 1551 Π]8 1}, ΟἸ} 115. 5. 1Π|1}}15 

11 ρογοῖ τα, θα Ό]ΠΟΙ ποθ ΤΘΥΌΟΔΓΙ ΠῸῚ Ῥοδϑηΐ, 
5041 Ῥγαο  ρ ἴ05 Ἰπτον  τπὶ ἀρ Πα, 441 : ταύταις 

ἔοικεν ὃ ̓φραΐμ τῆς τῶν εἰδώλων θεραπείας τὸν 

οἴστρον δεξάμενος. ᾿Πφραϊΐμ. δὲ τὰς δέχα φυλὰς ὀνο- 

μάζει. Πὴὶς οἰπιῖϊς5. εε Ἐρίμραῖπι, πιιὶ οοἰοπάο- 

τιαν ἰάἀοϊονιηι οςίγιιηι οιιδσορῖί. Ἐρἠταῖπι ατι-- 

ἐδην εἴοοοηι (γί νιις τιοηιϊσιανίι. {τ Ἰσῖταν ρτὸ 46- 
οι {αι θι5 ἘρΠγαΐπη, 516 οἱ ἴβγδοὶ ριῸ ᾿ἰβάομη 
δι} 501ο1. ΤΌΙάοπὶ Εἰ, 10, ργο, δε ϑ6 σον ἱπιάο- 
τηυϊζιιηι, οἷς ΟΠ δε γειπιθτιξιίηι., 5ΟΥἸ Ρ5 1 Π1115, ϑεὉ- 

ὁ ἱπαουιίίαπι ἐογνίοθηι {πεατη : Οδὶ ΘΗΪΠῚ 6] 5161} 

ΟΠ Αγ ]ΟΠ15 ΘΟΠΕΙ Πα 10. 

Ῥαρ. 115. Ε. 8. σιρ δ ν σϑβηιθτία.} Νοη τι 1η- 
ἴουρΓο5, δι ρθν ἰἴϑπια, Τοοὶ θη νὸχ Ποθιὰ ἴῃ 
Π|ο 3 Ἀορ. 18, δ, Ιοδο οἱ βρο αἰ" ἴῃ δουιρίαγα 
νογίαϊταν ξύλον εἰ ξυλάριον, οἱ ξύλινον, ζσπτιπι οἱ 

ἰἰσπθιιηι, υΐα ἰΔΠΊΘ ἢ ΤΙΧΧ δὶ 5ππὶ τοοῦ σχίδα- 

χοὸς, 4πᾶπ ΟΧΡΟΠΙ ϑιυι 485, ξύλον σχιζόμενον, 566- 

γηθηίμηι 6 ἰϊσπο [1550, ἀοθτῖς πος ιοαιιο Πά τις 

Ἰθίουρυο5. ΟΧΡΥΙ πιο, αὐ ἀϑσεζαίἑηι, σχιδαχηδὸν, 

ΝΟΤΑ ἘΠΌΝΤΟΝΙΒ ΌΌΟΘΕΙ, 

ἀἸοῖταγ σοπίυϊποὶ Πσπτπι, φαοά [πὶ οἤ τπἰ5πιοάϊ ἔνα- 
σηιοηῖα αἰ νἀΠτατ. Ῥάυ]ο ροδὲ ρρῸ τρισσώσατε χαὶ 
ἐτρίσσωσαν, Ἰοσίτιν τη ΝΙοάίοιο Νῖ5. τρισσεύσατε, 
χαὶ ἐτρίσσευσαν. [π φι! βάδην ΒΔ5 1} 16 η 510 115 ΒῚ-- 

}ΠΠ5 ατῶοο 1 ΑἸ πὶ5, τρισσώσατε, καὶ ἐτρίσσευσαν. 

Βυάτυβ ἴῃ πηι οπίατ 5 ἤπιης Ἰοοιπη 3 ἢος.. 18, 

οἰϊαπ5 δηποῖαι [0] ἰερὶ τρίσσωσατε, οἵ ἴη 4] 5άδτ 

ΑἰΠ15 ΠΠ0 15 τρισσεύσατε, ταὶ ἱπ (οιμρ !οη5ι1 Θά Εἴο-- 
π6, χαὶ εἶπε, τρισσεύσατε, καὶ ἐτρίσσευσαν. ἴῃ δ ἃ- 

τἰοαπα οϑὲ αἱ ἴῃ Βαβι ΠΘΠδὶ : π[ΓῈ ΠῚ 4116 1Π πὶ} οί, 
5041 τρισσεύειν 414 πᾶο Δἰτπἃ 5οπαῖ, α 1 Πος. 
90, 19, χαὶ τρισσεύσεις, καὶ ἐπισχέψη; {γ65 αἰϊος 

πιαιιοΡὶς, οἱ ρεγηιιϊγοτὶς. ἙΠοοἀογοῖι5 Ουζοβϑιίοπα 

49 : τὸ δὲ τρισσεύσεις, ἀντὶ τοῦ τρεῖς ἡμέρας ἀνα- 

μενεῖς, {τ65 εἰἷ65 Θαερεοίαῦὶ5. 

Ραρ. 116. Ὁ. 10. Ῥιίαςπε 6.1 Πῶσ ἃ ργῶςε- 

ἀοηιὶ ἀγι]δα : ἱΠ οΓΡΓῸ5 ΔΙέογαιη ρϑρι άπ πο !Οα ΓΟ 

γοϊιοταὶ ἱποοπηποάο δἀιηοάπμ : (ον δε πεπιτι 8 
εἰδὶ αὐ {67 σοσίξαίιιτα εἰ δίϊηια5, οἱ πεῖς 7π|5 

ἱηϊπιιϊαἰϊς ἔππιην ἀὸ ει) πιδοοπιοάϊ τοηιὶ55ο- 

σιθηι {ἰ{ὶ αὐοιιογὶε, αν φιιοηιι αἴΐθπο ἰε ῥγεπιὶ 

Ραιϊαίιι ὃ Ῥαι]ο μοὶ δάνογριο ἀσοιγίπαπ Β451111, 

41 μεροαΐα χιξάδπι δ πιογίοπι, πρὸς θάνατον; 
οἱ Ἰοία!α ο556 ἀοοοῖ, συάαπι μιχρὰ, ρᾶγγα οἱ ποἢ 
Ἰοῖα τα, οοπίγα ϑιοϊοος. ποϑιτὶ τυΐ, 411 μθοοαία 

ομηηΐα ρᾶγία ψο]ηΐ 6556. 
Ραρ. 117. Δ. 5. απο μια. Τ ὉΠ Ἰοτ5 πο οἱ 

(4 οΠττι5 Ἔχ ρυοβϑὶς ἀοου βδί πηι ΒΗ]]1π|5 ἀρ Φοαπη. 
Τ)λαπιηαβοοπιῃ 111). 1 ῬάνΆ}16}. οὰρ. δῦ : Δίεπο ἀπὶ- 

πιάτα ἱπαηι ἐαπιιιαπι ἔπι ἐτεἰἰα οἴ αγ 6 Θαϊσίπηπα, 

αἰφιιε μῖπο αὖ ἀπροῖὶς, μἶπο α ἀιδπιοτιῖδιις ἱτα- 

λιὶ. {ζγιγὶς ἰσίτιγ σογἷς {πὶ πιοτποπίιπι “ανὶς ἢ 

Τίομα μοὶ ρᾶϊοα : 7π ἄοῖδ ἰοοξόγαπι ἄπισος παὶῖῖ- 

εἰνιις σμὶς ἰγίϑιιιπῖ, τιξ οἱ ἀπιϊοὶ 5656 ἱπνίσθπι 

τονοζοπὶ, δἕ κἱ πὶ ριέσπια οἰεηι ᾿οςιῖϑιι5 σοτηηα 

ιεγῖπιί, ρογερίοσιιο εἰϊε) τισὶ φιιεαπί. Ἀνακαλῶν- 

ται ἀἸχῖῖ, ποη παραχαλῶνται, τ γΟ] 11 ΟΧΡΓΙΠΊΟΓῸ 
Ὑ οΪαϊοννδηιβ. ΕΧριιηχίπητι5 ἀοπηαπι 114 ἀρτα 1η-- 

τογργοίοπι 5 Προ γα, Ροβὶ σερεγαγὶ ροσοῖπε δα- 

ἄἴϊα, Ομοά οἱ βογί σοπιπιὶζιζοτιιιπι φοραγαίϊο 

ΜἊαῖι. 

Τρ. Τ). 3. μὲ ἀπῖπια ἐπα. ΒΑ5: 1 οη 515 θά το 
δἷς Βαβι, χαὶ ῥδυσσὴν αὐτὴν ἐχ τῶν ἀνομιῶν. 

Μεάϊοαιις Οὐάοχ χαὶ ῥυσὴν, αἱ ὁαχ ΑΠΡΊ]ΙοΙ5 νὰ- 
ΤἾ15. ἰδο οπ θιι5 ἱπετητζαῖιι5. Θϑὶ ἸθΟ15 1Π ΡΥ 5:Ἰπιιπ 
δἴαϊιπη ΤΟΘΕΓΠΘΠἄ ιι5., Πα 406 ἱπιογργοίητ5. οχ 
γου]ῖ]5 ἀοοιβδηϊ ΒῚΠΠ : Οταπ ἀμίθηι Ραρίϊ-- 
δηιις ἤοο {ἰδὶ αοίπσιιτπ 56 ϑβροπάδε ας ροϊ[ϊοε- 

{μιτ, τὶ απῖπια ἐπα, φιίαπι σθαι σοπ[εοϊςιὶ, 

αὐ τιιβοϑδαπι δὲ παριεὶς ἐ άαπι με ἐπὶ φιίαϊες 
{μας τοϊαϊαϊειῖ, αὐ ρτιξιϊπιιπι ἤογθιι γϑάθαϊ, 

ὕθης εἶἰο ἰὸ πιογοπίος σοπίοπιτῖς ὃ Ῥυσσὸς, οἱ ῥυ- 
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σὸς, ΓιιβόδιιΣ οδῖ, οὐ τὶ Ἰνο Πβιβ Πτι5. ῥυσσὴν καὶ 
ἐσπιλωμένην, 5. Αὐἱδίορ!απο5 ἴῃ Ρ]ῖο, πρεσδύ- 
τὴν ῥυπῶντα, ἄθλιον, ῥυσσόν, 50ποπὶ 5({ι }Π τ» 

ΤῈ 5ΘΓ 1, Γι οδιπὶ γοραΐ, 

1ν14. Ε΄. 1. διρεζιηι φιιοι. 1 Ἠοο ορίπου ναί 
Βαβι  ιι5, πο αιιοι Υ οἰαἰογγάηιι8, ομαγοί ει" ἱπι-- 
«ἰοργε]ιενιὶ ἱἰὶς, οἰεἰὶ ἐϊεγ, τοσιὶ σιδἰὁςἐἰς οοτι- 
εἰϊιαιῖο. ᾿Ἀνεπιχείρητος ΠΟΡΥΟἰιΐο ο5ὲ ὃ ἀνεπιθού-- 

λευτος, ψιιὶ ἐπιδίαϊὶς μοιὶ ποι μοίοεί. Τὰ αἰχὶϊ 

ἰητα ρᾶρ. 119, ΚΕ, 1, τέχναις μεθοδεύει τὴν ἐπι-- 

χείρησιν. ΒΙΠ 5 ἀρικὰ 1)αιπαβοοπιιπι ἐρ᾽άοπι γον- 
εἰι, οἰρίλίαπε πιἱϊϊ5 οοπαίιιπι τη θίιιθη5, οἰιὶ- 

οὐζιειπ, ἐπι οὐἴϊεπι, τερηὶ σοτιοιίἑαίον,, «ἀοριϊονεῖς 
δοποφίοίιπι. Ῥαυϊο γυοϑὶ ομποπάαν μηι5 1ΠΠὰπὰ ἀο 
πᾶνὶ βεη θη πὶ, μᾶς, 118, Δ, 9, Φαίνεται ἡ ναῦς. 

" Ἰὠφίι" πανὶς αἰϊᾳιιοιις τι ἱπιροκίζονπι πον 
οἱ φτγανί(αίέηι {ἜΥΤ 6. Ἰπο ἀρράγονο (ἰοἱ:, οἱ οοη- 
5Ρ1οὶ Θοι] 5. πανίμι. 

Ραρ. 118. (. 11. Με116 ἀπιατίονα.Ἶ δῖ. γοβιὶ- 
ζυΐπλι15). ΟἿΠῚ 5 ΓΙ την ΟΠ ἰ 556 πιι5, ἀσ ον ψίοΥ 5 

θα ἐγ δεϊ εἴς δογεμε". Τονῖο ᾿οροναὶ ἸΠΓΟΡΡΓῸ5 
ἂν χδόσεις, αὐ ΑἸϊιὰ αυϊἀρίαπι ἴᾳ}6. ΘΙ} 15. ὁδὶ 

Ἰοοιϑ ἀριιὰ ϑα!οιιόποιι Ριον οι)». ὅ, ὅ : πρὸς και- 
ρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα, ὕστερον μέντοι πιχρότε- 
ρον χολῆς εὑρήσεις. “1ώ (οπιριις ἐπι ρίπσιιαι {αιι- 
θ5 {μια ; ροσίθα ϑόγὸ ἀπιαγίογοηι [εἰ ἱμνοπὶος, 
Νόοη ἰσηρ6 ἀἰροϑὺ αἰτίου γοσε ιειι5 Ιοοιι5 οχ Ἀροσίο- 
10, οὐ 115. γΟΟ65. πδιρραὶ ἁποῖοι, Ποιιαη. ὁ, 19 : 

ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ 
ἀχαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομία εἰς τὴν ἀνομίαν. δίοιεῖ 
Θπὶμι δα ]ιϊδιιὶςεὶς πιθηιῦγα υϑοίλα 56" νν6 ἰπὲ- 
πιπα α οἰ ἐπίφιεϊαιὶ ἀαἱ ἱπιψαίαίοεηι. Ουοά 
4υϊα ποη Δηϊπιλἀγογίογαι πίοι θ᾽ 5, δου ρδοναϊῖ, 
«155ῖπε πιϊλιὶ πιθηιύγα ἐπι δι δὲ ἱπιίῃιαιὶς 
ἀγηϊα, ἀθίπεῖδ ἀϑϑιιπιαιι αἰϊφιια πο οἰΐαηε ἀτ- 

τα δι. 
Ῥαρ. 119. Β. Ὁ. ποι οἰεπι 1260.1 Ἰηϊοιριο5, 

ποιὰ οἰἱπι 1260 σοπνοπὶγθ, ποτὶ οἵιπὶ «εἰν γδανῖο 

εἰδοογίαγο. ΝΟΥ νοῦ ὁχ [Ογπιλ]α σαογα 50 1105 
ΟἸιυϊδιίαποϑ5 ἀν Πιιη!αγο ἀἸάθ0]0 οἱ Δῃ 60} 15. ο]1.5. 
Ῥια5.Π πι5. ἴρ56 ΑΠΠ}01 τοπι. ὅ, ΠΠ τὸ (6 ϑρίνῖτα βαμοίο, 
ςἅ}». 27 : ἄλλα δὲ ὅσα περὶ τὸ βάπτισμα’ ἀποτάσ- 
σεσθαι τῷ σατανᾷ, καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, ἐχ ποίας 
ἐστὶ γραφῆς. 8. Φολπηο5 ΟΝ Ὑ5οβίοιιιϑ Ποι}}, 21 
δ Δμιϊοοϊιομοθ μὰς. 270. οὐϊοπἰ5 Ῥαν 5 οιιβὶ5, 
τοῦτο φθέγξαι τὸ ῥῆμα πρότερον , ἀποτάσσομαί 
σοι, σατανᾶ, χαὶ τῇ πομπῇ σου, χαὶ τῇ λατρείᾳ 
σου, χαὶ συντάσσομαί σοι, Χριστέ. ἠ7οο μγίιι5 ἰο- 
ιογα ὐογϑιιπι : αἰ τοπιιιο {ἰνὶ, σαίαπα, οἱ 
Ροπιρώ ἔμ, δὲ οἱ (πο, οὐ σοπμηρον ἀἰϑὶ, 

ΟΠγίσιο. Ν ἄς ἀυαν ἴῃ 1Π|απὶ ΠΟμμ Πα τα ἀπποίαν - 
2115. ὁΧχ (Ομ ΒΕ 10 Π1]}115. Δ Ροδιοίουμ, 1}. 7, 
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οἂρ. 41, οἱ Ποιμῖ!. Ὁ οβιδάομι ΟἸνεγ 505ι. ἂς Πὐρῖσι. 
δ (ΟΠ ο5δθηδο5, υ]0] αἰτ, ἀὁ Ἰνὰ Ἰναρεἴδπιὶ ΤὈσιπια 
Ἰοχιιοηδ : ταῦτα πάντα συνθήχη ἐστί, ωῶὸ οπιπῖα 

σέπὶ μαρία σοπνθπίιπι, αἱ Ἰο ΠΑ 5} 5, οὐχὶ 

συνθέσθαι Θεῷ. Ηαο οαἄοιη ραρίπα ροδὲ {Π|ὰ γον- 
Μὰ, ἐπογιίπι Ὁ 6ΓῸ τιογιάζιινι α[δτ᾽5, 500} προ] θα ἢ- 

ἀπ 5ορίοπι γ0} οοῖο ρουίοα , 4ιὰ5. ἀορτοϊοπ ἴπλι5 

ρυα ἰμιουργοίομι ἰαπάιδιη ἰαοϊπἴαιη οχ ποι! ὰ 6 
ΟἸναπαηώα αἰ να! 5ιπι, οἱ πιο [θα 5. ΠἸὰ Παρ ἀϑϑυ!αμῃ, 

Ἐλορουίαιν ΠΠ|ὰ τοσπο  Ορούοπι 5. Ψοαπηΐ5 ΟΠ γϑο- 
δίομιϊ 1 αἴῖπο οἀϊτον τι. πιιπηονὸ ἀδοῖπια 5ορι πα 

ἱπίογ οἂβ, {π|: διι0ῖ 46 γαγὶ 5 1ῃ ΝΑ Πλθοιπὶ Ἰ0οἷ5 
56] ἀριιά ΟΥἸβοποπι οὐαὶ ἅ}1α ἸηΤο ΡΥ οἰατίοπο Ἰρτοι" 

65, 45 5ηϊ ἴῃ αἰ γ Ο 505, ΠυΙΠΙΟΙῸ 50 ρ {π|ὰ, 411 

Ὁ} σαιιθαπι πο ἰπίοι ΘΟ ΠΟ Π05 (6 αἰ νοι 515 Νονὶ 
Τοριαιποπιὶ Ἰοοἱ5 οἱ ἰοοιπὶ ἀαηάιιπι ΘΟΠβιι 1 Π}1}5, 

Τῖςοι πομπι}} 15. ποῦ ἱπάϊρπα ΟΠ Γυβοϑίοπιο ψιίθα- 
ταν. Τα ἴαπὶ }Π{π|5 ἀρι Οείροποπι : ἤἥιγα γὸ5, 9 

ὀναπροίϊοία, δἰ ἐθο6 τπιεἰ ον ἐαρι μεοσαιί; ἀριὰ 

ΟΠιυυϑοβίοιμιιπι, ἤναι ἐναπϑοϊίδία. Εγάριποη- 
τὰπι ἰοο ργοιομ οι ἂν 1115 νου 5 : Μώο ἰἰα- 
416 απιϊπιαεὶν ὁ ὁτι5 σι 6 ΟἸ]ιαπαπιίθάπι ἱπιϊατὲ 

οἷο,» πδχιιο αὐ 11, ἀογπιῖι, οσοιεραίιι5 65 : 504 

πος ἴῃ Βα5)}1θη58ὶ οἀϊοηο, ποο ἰῃ Ν55. ΘΠ ]Π]οῖ5 

ΟΟοανΕ  ἀὰϊ ΔΗ] 1οΙ5. 
Ραρ. 1930. Δ. 5.1 Ε] αηιι5. 1}. 6 Τὴ. ἀπῖπια! - 

Ριι5, 6. 10, ῥ᾽ αν 15. ἀϑίαταμμ. ΡΟΓἄΙοΙ5. ΘΧρΟΗΪ 

4πάπὶ ὁχ Αὐἰβίοιο! α ἀ άἸοῖι 1). 9. ΗΙδιουῖα ἀηῖμμα -- 
{πππ|; ὅταν δέ τις θηρεύῃ περιπεσὼν τῇ νεοττίᾳ, 

προχυλινδεῖται ἥ πέρδιξ τοῦ θηρεύοντος ὡς ἐπίλη- 

πτος οὖσα, καὶ ἐπισπᾶται, ὡς ληψόμενον ἐφ᾽ ἑαυ- 

τὴν, ἕως ἂν διαδράση τῶν νεοττῶν ἕχαστος " χατὰ 

δὲ ταῦτα ἀναπτᾶσα αὐτὴ ἀναχαλεῖται πάλιν. 

ὅπηι αὐ πἰάϊιηιν φιιὶς νοπανεῖο ἀοοοϑϑογῖ!, ῥγο- 

νοϊνὶϊ 5656 ρογϊα ἀπίθ ροίθς πυϑτιανίϊς, ἡ μασὶ 

Ἴαπ μοϑοὶϊ οαρὶ, αἰηιι ἰία αἰίοῖξ απ 56 οαρίοι- 
ἄαπι Ἰιοπιΐποηι, Θοιιδιιθ εἰμὴ με οὔιβίαη, 
ἄμιηι ἵρδα ἀνοῖαϊ εἰ τονοσαί ργοΐδηι. Ἰλλάοπι [νὰ- 

αἶπος οὐϊάϊε ΡΠ ηΐτ5. Π}». 10, οαρ. 5, 4 ἰἀπηοὴ 
ἱπ οο ἀπἴονὶ ἃ οατονῖ5, φιοά ἀϊοαὶ δ οχιγοιμιιηι 
ἴῃ 5.10 τ δι ρίπαπι β] 0) 56 ἰουτ ΡΟ Π 15 ἀρρτος 
Πιοηδὰ Οροῦῖνο, ποης ψΟΪαηίοπι 56. ΡΓΟΡΊρογο. [πας 
ἤοιαπι Αὐδίορμαηὶ ψουθιῖπὶ ἰπ ΑὙ]]ι5, ἐχπερδι- 

χίζειν, ἀδίμ(6 εἰανὶ αὐ ρογιοιαη ἐνίαγο. Ἰάοπι 

σομ υπιανΐ ΠΟ ΓΟ ΠῚ [ΟΠ ΡΟΣ ΠῚ ΘΧΡΟΓΙ ΟΠ ἴα, ἰἅ πὰ 

ἴῃ Οτωοία 4υαηὶ ἴῃ (ΛαΠ]ἴα, ἐγαά τι Ροίγιια θοΠ]οη 5 
1». 5 ἀο Αν θι5, οαρ. 16. Οὐοά γεγο δα θ πρὶ 
βαβ.} 15 ἀο δι ]οῖα οοηδουίρίο, ΘΟὨ Πνπιαὶ Οὔκουν ας 
τἰοηοαι οἷαι δδί πὶ γἱχὶ Ροινὶ ΕΑ γὶ ϑαπ)ουία πὶ Το- 
Ἰοδαπο Οὐχία; Ρυωϑι ἰδ 1110. 5. Ασοῃιδιϊοὶ οαρ. 10, 
«ἰ ἄσοοι ΟἸγπηρίω Π]ιπι ἀρομἰδίανιμη. [υΐ55ο 

ΡΥοροϑίζαμι, ααριπαπιοάιμν. 6] αἀϊαϊογιιαι δα ρ- 



1090 

σ5πὰπ| ἀοδίρπαΐογιπι Βομης, ΘΟ] ἰρ 4ιιῈ οχ Ποο 
Ῥιοηΐ5 ἀρ ΧΙΡΜΠ πιμλ Ἰοοο ἴῃ Ῥβθιιδηοηο 
ἄς Απρο το ΖἘΠοο : οἵ μὲν γὰρ Ἠλεῖοι φθονήσαντες 

αὐτῷ μὴ (τὸ λέγομενον δὴ τοῦτο) ἀφ᾽ “Ἡραχλέους 

ὄγδοος γένηται, οὐδὲ ἐκάλεσαν εἰς τὸ στάδιον παλαι- 

στὴν οὐδένα, καίπερ ἐν τῷ λευχώματι χαὶ τοῦτο τὸ 

ἄθλημα προγράψαντες. (μὲ οἰιηι ἱπντονοπί ΕἸοὶ, 

τι ἤοτεὶ, φιιοὰ αϊοὶ Ξοἷοῖ, οοίανιις αὖ Πογοιῖο, 
γιδηιΐτιθηι αἱ ἱμοίαπη «ἀἰνοσανογιιπι,, ἡιαιινῖς 
ἐπὶ αἰνο ἰά βεπιις σογ  φηνίτιῖς αὐἰδογίροὶδεθτῖ. 1)6 

ῬΓΟΙ ΘΒ Π6. ΠΟΙ 15 ἀἴαιιο ᾿πς 4]|}0ῖπὶ ἀ65ογ !ρΈ]Οη6 

ἹΠΟυτ μα, τι ΘΎΠΉΠΙΟΙ5. ἈΘΟΠ1 118 ἀοοουίαιατὶ ογαηΐ, 
ῬΡΟίοσι Ἰοοιιπι ΑὙ 511418. Ονᾶϊ. 1 περὶ ῥητορικῆς " 

δρῶ δὲ ὅτι χἀν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν οὐχ ὅστις 

πρῶτος τὴν ἀπογραφὴν ἐποιήσατο, οὗτος ἀπέρχεται 

νικῶν, ἀλλ᾽ ὅστις, οὗ τὴν ἀπογραφὴν πεποίηται, 

τοῦτο ἐπὶ τῆς πείρας ἄριστα δείχνυσι. 7ὰ 6.7 πιτιῖ-- 

οἷς υἱάοο οογίαηιίτυϊ τι τιοτι 605 ἡιϊοιιηι 6 ρΓῖ- 

ταὶ ποπιθπὶ εἰθετῖπι, υἱοίογίαηι τορουῦίαγο, ὑδ- 

τη αὶ ἰά, «ὦ χιοά ποηῖθη ἐἰοάογὶτιῖ, ορίϊηιδ 

Γαειὶς σοπιργοναγίτιί, δὶς οἵ ἀρια Γμιο πὶ Ερὶ- 

διυδιμηιαί 1 11}, . Αι ο]ος. : 

Ὑ. ΄ ᾿᾽ ᾿ ΄ 

Εἶτ᾽ ἀπογραψάμενος πύκτης ἀπολώλεχε πάντα 

Τὶς ἐπὶ ρυιαίδαπι ἐαὐιῖας γδἰαίιις ἀπιϊοὶξ οπιπΐα, 

Ῥαρ. 121. (10. ἀφερογατ νι πιεαϊϊοῖς. Τιορ6- 
Ῥαῖιν ΟΠ 1π|, ὦ πιεεϊϊοὶς ἀοπιοδεϊοίδ τι εἰ6 5 Γατὶς. 

Θιιατιάο, ἱπιψιίαπι, θαίσομια δὶς ἀπαϊθίας [6- 

ῥγίβφιιθ αὐάονθ υἴδοθγα αἰἰιενθηΐμτ', εἰο  οὐὶς πηῖ- 

50, οἴο.,) ἀρτι 16 ἀϊοοτι5, (ιαπι σοτιϊοηιρία 65 

γαθα δἰτ{εἰα. ἘΠ5 ἀ6Ἰ οι15. δι 5.1 {αϊπιιι5 4 οχ- 
οἰιδὰ διιηΐ, Φιῶ αι ἀοἰπ 6 ΘΟ 6] Πλι15 «Οο ἰ55ἰπ)] 

ΒΏΠῚ σά] οι] οοιηριο]αΐα ἀρ Παπηαϑοθηιηη {1}. 
Ὡ Ῥᾶιλ}16!. οαρ. 119 : 7) ερογαγνιι5 οαἰιίθηι 
τιίατη οἱ τηθαϊοὶς οἱ ρτορϊτιη τες τ οτεν ΟΥΘὔ ΤῸ ἀὸ 

ἴσοο ατοιοττιι σοι ρΓ655ιι5 ϑδ]ιοηιθτιὶ {16 ἐπι- 
ἰονπας ραγίος ἐπ] απιπιατιΐθ αἰ πι6 σμοοθηείθηιε, 

ἔηιο χιιίάεπι ρϑοίογ ἐπιϑϑπιῖδο 65, ει απιίθτη πιῶ- 

ΤΟΥΤῚ 5 δοοίμι {ἰδὶ 5656 ααἰὐιισαί, τιον ἱπεν δγιῖθ5. 

Ραρ. 122, Β. 8. Ποπιο αμὶ σοἠοπηαπι. Χὶ- 
ἄσιιιν βου ρίαπι οἰθη 1556 Ἰπίογρτοβ, ἄνθρωπε, ἐὰν 
φοβηθῆς, ν6] ΔἸ1 4014 ταΐθ, ἀτμη [τὰ σου τ, Ζ]οῖο, 

δὲ βοϊιοπτιατν πιθίτιῖ5, οἱ τοθτηι αἰγθοία5, τι 
φοραίϊοτιθηι ρΡΟΥ͵νΟ, τι6 ϑατιας ἐπιτιθοῖδ σαιιξ 5, 

αὐ ὀτοιιδαϊϊοποην τα ἰάοηθα. δε γοοορίαπι 
Ἰοοιϊοποπι οἱ ΒΟΡῚΣ δὲ ον Οὐ 665 ἐπθηΐιν, 

Ῥαᾳρ. 126. (. 1. τγαϊιετιίθ5 {πο α5.} Αα νοι- 

ῬΒυιπὴ οδϑϑοὶ, ἐμγιίοας ἐναἰιοτιῖθ5, οὲ οδἰηιεῖ ροαϊδ τις 

{ιιάονιίος, αο οοσιιῖο ρειιῖοο, οἰο. ΝΠ αἴααῖι5. ΘΗ ΠῚ 
οδὲ Νὰ. γοοο5 ἃ} Εϑαϊὰ ργορ]εία οαρ. ὅ, 10 : καὶ 
τῇ πορεία τῶν ποδῶν ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας, 

χαὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι. ΕἸ ἰπισοδδῖι ρεάϊιπι 

ΝΟΥΤΙ ΒΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΟσΘΑ͂Ι. 

δἰ {γα ἤθη 65. {μτιϊοας, οἱ ρεοάϊϑιις οἰπιμῖ {μ-- 
ἀόπιο5. Τ)οο Ἰ5ϑίτηιιβ. ΒΊΠΙπ5 ἀρᾷ Φοαπη, Πάπιὰ- 
506πιμπ ΠΡ. 1 Ῥᾶν8}16]. εὰρ. 76, αν 4}112} Ἰηῖον- 

ΡΙΘίατι5 οδι. Τγο)θοιὶς 6 σαρίζ( ἐεγριταϊπῖς σε-- 

[αμην θη 5, Θοπίθηιρίο 1260, αἰπιιθ ἱρϑοῖτι5 ατιρ6- 

ἰἰδ, πεΐία οὐ τιδηιίαπι υἱτοτιίηι ργοςρθοίι5 Ὁδ- 

τϑομπάϊα αὐεοία, οοπιας θα ραπαοπίος, ραϊα 

{γα]ιότιῖθ5, αο ροήϊνιις δίϊαιι οἰπιεῖ ᾿μαοτιΐθ5, 

Ργοοαοὶ οοπῖο, Φ[{π50 τίδιι, αὐ Ξαἰτανιάμεηι τ οἰ 
ονο ψιοάαπι αὐτορία», αἰφιιθ οπιπθην ἡμνο- 
γαιη μοί ατίαπι αὐ οοῖρδας ἐἰἰϊοὶοπίθς, οἶιο-- 
τΤοϑήτ6 ἐπὶ πιαγί γτιίπι ἰθηιρ 5, αὐ πιρϑὶς στ 

δία οἰμὶς αρίίατιῖο5, ἰοοα βδαποία οὐδοοηαἴὶς 

5 οὔοίπαπι ὁ [δοοτισι. Ἔν μαρτυρίοις νογιῖε 
ἔπι πιαγί γῆι {θη 115, 415 ὙΟΟ65 ΟἸΠ ΒΟΥ Αΐ ᾿ΠΙῸΓ - 

ΡΙΓ65; Π05, ἐχυ παρ γτιετα Β αϑὶ [οὶ 50 5.11 π|115, 
ΟΕ ΠἸ5ΠΊΟΔῚ ογαὶ 5. Βάθυ]α τᾶν ὙΠ}, δῖ γ 6. 60Π- 

ἔοςϑ!0 ᾿ρ51π|5 1ῃ δι θαυ Ρᾶπο ΑΠΕΘΟ μα Παρ ηο ἃΡ- 
ΡοΙ]αῖο. 564 ἄσπη νοῦ ΒΉ]1ι5, τερρίτμαϊπιῖς 

νοϊαπιθηίῖς, Ἰοσῖϑδο υἱάθίιν, ἀσχημοσύνης, ρεΓ- 

ΡΕΙΆΠῚ, ΡΙῸ εὐσχημοσύνης, αἴ ΟΠ] Π65 ΟΟά 665 Πᾶ-- 

Βοηι. 
Ραρ. 135. Εν. 10. Οτιπι υοἱπίατίο.} Τηΐογργο5, 

ψιὶ ςροπίαπθο δουνὶξ ἀιθηιοπὶ; αἰαὶ βογνὶξ 

οἰἴΐαπα ἀαιποηΐ πηηρη5, οἱ ρει θίαῖον : 564. ααΐ 

οα πὶ ἀα μη. η6 ΘΟ ]οἰ ἴα", οἱ 40 60 γοχαίι", ρτο-- 
Ρυΐο προσπαλαίειν ἀἸοῖτιν. Τὰ αἸΧῚ δηΐοα ρᾶρ.. 1, 

1), 8, οργιοίαιοπι ψ Ὠ ΑΡ ΠῚ 6556. ἀ:ΡΠΠΟΠΘΙΠῚ, 
μέθη δ᾽ αὐθαίρετος δαίμων ἐξ ἡδονῆς ταῖς ψυχαῖς 

ἐμβαλλόμένος, οἱ 5. Τολππο5 ΟἸ γβοβῖ. ᾿οο οΧχ 6Ὸ 
αἰ οἶδδο ν᾽ ἀοῖτν, φαοα οἱ βεοΡ τ5 ἐπ᾿ Βοιμ 115 8115 
γΘροῖῖς, αὐ Ποπ}]. 1 δα Απι]οομθπο5. ρᾶρ.. 9, Ο, 

γεχρός ἐστιν ἔμψυχος ὃ μεθύων, δαίμων ἐστὶν αὐθαί- 

ρετος, νόσημα συγγνώμην οὐχ ἔχον. Μορίιιιι5 65 
απίπιαίιι5, οὑτίμς : ἀρηιοτε δοὲ υοἰπιπίαγίτ5 Σ 

τογϑιις υδπίαηι ποτὶ ᾿αίνοτις ; οἱ οι]. 39. ἴῃ 

6εμ65. μᾶς. 207,6, ἀληθῶς γὰρ ἣ μέθη αὐθαίρετός 

ἐστι δαίμων, καὶ χαλεπώτερον ἐχείνου σχοτοῖ τὸν 

λογισμόν. Ζ δγΘ δηῖπι οὔγιθίας υοἰιιπίαγίμς Θεὲ 
εἰωπιοτι, οἱ σγανίτις φιίαπι ἀκδηιοτι, πιθπίεπι οὗ-- 
ἐοπεύγαίι. 

Ρας. 120. Β. 6. Ῥπω πὶπιϊο υοἱιρίαιϊς.} Ῥογ- 
Του  ῬΓΟΥΒΕ5. δα} π|5. 5Θη ΟΠ ϊα5. ἰορ05, ἱπίου ΓΟ 5 
νου 15. ΟΡ ποθ ναίτ5, δὲ ἰδιῖ οὗ ἱπιηιοάϊίςσατ ὑο- 

ἱμρίαίειγυ 5656 υαϑδίατιξ, αἰιι6 ΘΟΥΤ πιρτιτιῖ, Θὲ 

« εοἰδοιαίοπὶς ὐἷὰ Θηιτιίπο ἀνογίπνιῖ. πιὸ μου 

γα] δυοῖον, 605. γο]ρίαϊοπι., αυᾶπι 4υΡπξν 
διη ἴον. Ῥάμ]ο ροδὶ, ποῦ πότοι γίνονται; νονίογαῦ 
ἸΒΊΟΓΡΓΟ5, εδίσιαπι ἤθη ρμοϊὶ ἐναάίαπί ἢ ΝΟΙ δα-- 
γορίοραὺ δο Ποὺ Πὰρο 6558 ἀδβιπηρία οχ Ῥεον ον ῖο-- 
τὰ πὶ οὰρ. 25, 99, φιοα Υ᾽υ]δαῖα Τιαιῖπα ἀἰχὶς, Εὲ 

οἰμἀφηὶ σαϊϊοϊδιις δροϊανιαϊς. Ν᾿ αἰϊοαπα οὐ το 6 



ΙΝ ΠΟΜΠΠΓΛΔΒ 

Οναοο, δοπης υϑοιἱραπείμηι δὶ σοηιροίαίἑοτιος 
“απιῦ 

1014, 1), 1, πη] τὰ ΒΡ ] ον τπιθ ὁ του, αι 
Ἰθενδηΐ ἃ γο 5 ἐπι ρρ οι 5. 561 ἢἰπιΐ5 ΟροΓΌδιμα 

οϑ80ῖ ΟΠΙΠΟ65. ΘΟΥΓΘΟΙΟΏ65 πε ἰσᾶνο, 411: ᾿δοον  ιι5., 

Ρυΐογο5. οἀ  ἴοπο5. οὐαὶ ἰδία Ομ ον θη 115, ἱπποίο- 
5ορηΐ. 

ΠΟ Ραρ. 137. Α. 9. Πύπο ἰγϑηιονθ5.} Τιορογαὶ ἴου- 
58} ἰπίογριοβ ὃ τόνος, γοϑιι, Πγηίίας, ἃὰϊ ἃ}}- 

4υϊά ΑΠΠια., οὐ. βου ρδὶῖ, 7 αἰοίιιο ἐπῖπι οπιπὶ 

δογρογὶς ἐπι ἢ αἰϊοπιὶ {ἰπιοτίψιι ἱπθαὶ, ἀὰὶ γα]οῖιι- 
ἀἴποπὶ ργὸ αὶ τἀπὸ δυιπιρδῖτ. Οὐο βοχυῖιι ἀο 
5ἴσογᾶ, σΟπ Πγτηίτιν ἃ Βοαῖο ΗΠ ογοη πιο ΤΠ ρίσι. 5 : 
ϑίσογα Ποργιθο 5θγπιοτθ οπιγεὶς ροίο πιιποιρα- 
ἐμγ, ἥπία ἱπεῦγίαγα ροίθει, οἷν ἰἰἰα ψμ {ππι- 
πιθπίο σοπι ιοίειιν, οἷν 6 ροπιογιίηι σιίσοο, αἰ οἰιπε 
“ανὶ ἀδοεοητιιτιίιτ" ἱτι ἀπεΐσοπι οὲ ϑαγναγαπι ρμὸ- 
εἰοτεθηι, ἀπε ραϊηιατιιπι [Γιιοίτι5 Θα ρΓὶπειτείτ ἐπὶ 

ἐἰφεογθηι,, σοοίἔδηιο {πιἰρίϑιις ἀηια ρὲπριῖονῦ 
εοἰογαίμν Ἰοάπιοίτιν Ποῦταα νὸχ ἃ νόγρο ἽἼΖΖ,, 

404 5οπαὶ δρυΐ πὶ 6556. γ6] του] οπίμπη, ππᾶὸ 
ΡΨ, ειεοατ, Τιον τοὶ 10, 9 : οἶνον καὶ σίκερα 
οὐ πίεσθε, αἱτιιτν δἰ σἰσογαπε ποτὶ ὑϊβοίς ; εἱ 
Ἰνῖς δριιὰ Ἐδβαίαπι, τὸ σίχερα διώχοντες, οἄρ. 5, 
11, νονεϊταν μέθυσμα, ψιιοά ἱποντίαί, 1 Ἄρς. 1, 
15: καὶ οἶνον χαὶ μέθυσμα οὐ πέπωχα. Ζγπιιπι 
δἰ ἱπουτέαπιθτείιι ποι υἱδὶ. 

Ρὰᾳ. 198. Ο. 6. Ὁ λοπιοι] Ληΐθα βουρίμπι 
οναὶ, 7Τιε ἤόπιο ργιθίἑιπι σουιπιϊτἰς. [πὶ ἀοῖοπι 
ἡινοπίμίοπι δαιοὶς, [αοῖϊο οἱἱηογαίτ", οἰαις 
οτεπι, εἰς. ἴῃ ρουίοάο 5οχιιθμιὶ (ον Παγ τι5 γ ΓΕ , 
γενναῖος τοὺς ὥμους, φεπόγοδος Πα θης ᾿ιιι γῸ 5, 

ποχιαίτεπι οὕ ῖτι5, πΟἢ, αΣ ἸΠΊΘΓΡΓΟβ, μετ Τὶς 6 6- 

δίαπδ; δἱ ροδὲ δἰ ἴᾳυοῖ ρονίοι!οβ. οἴ 1: ΠῸΝ ΑΠ1ῸΓ 
ΤΠ ο ΡΥ εἶ5 Πα ρσιι5, Οδὶ τππουη πηι ΔΝ} 15 τῆς ὑδροῤ- 
ῥόας. [σοὶ οπΐ πὶ οχ ἰρϑὰ οἰ πο] σία σαῃΆ]οπη 5ἷ- 
ΒΗ οοΙ, 400 ἀσια εἴπ! τον, δδροῤῥόα 5ἴνα 

ὑδρόῤῥοια, ἰᾷπιοη οἱ {005 5611 ΘΔ Π4105, 4.1}0015 ΓῸ5 
Δ]1ὰ: ΠππιηΣ μη ἶ5585, 1Π10}}Π5 Ἴ πηΠ15. πιὰ γοοο. 510 
ΕΥΒῸ δουῖρο : ἀμ σιρογοῖ. [νι ἀθπῖος δτιῖπι οα-- 
πιαῖδς, 6 τετιμι5ηιιῖςητι διίπι ᾳιὶ αὐ 56 σοπινοΓϑιι5 

65, 5ιιδοϊρίθτίος υϑἰμί εὐ φιαάαπι οἰδίογπα τῖο- 

τὸ ϑοτεπι. (υοά δά ροοσι!ογιπι τι ἢ αΐοια ἀἴ1-- 
ποῖ, τ ΐ γᾶ τ ἈΠΔΟΠανϑὶσ ἀρια ΠΙορ πομὶ Γι ἀρ ὐαπ, 
λῃ 65. Υἴϊὰ, τπογοῖπ Οὐοογιμα, 4αϊ ἰπίτο ἐοη- 
Ὑἶν" πη ΠΟ 115 ΡΟ ΟῚ] 5. που θη α}, 10} νΟΙῸ 8ᾶ- 

ἀπγαϊὶ οσϑθηΐ, πη ουθι5. : 564 ὡ τα} 15. 56 ΠΡΟΣ 
γαῖ, δὲ φψμα}} τποάο πἰχία, πάρ ΜΟΙ ροναΐου!5, 
δὲ δι5. ἀιιοπι Ἠουαῖίιϑ αὐ ἰτριπὶ ὈΙΡοπϊ γοοαΐ, 
ἔαϊ! ργαϑονογο, {ιια πποηδινα ὈΙ Ροπάτιπὶ οϑδοῖ. 
Οἴεενρο, 5. Ταυβουίαη, Οὐιαρϑὲ. Θχροπμοη5. ργονον- 
Ῥῆμτ, αὶ Ρίνε, απὸ αὐὶ: “11 ὁπῖπι, ἰπαυϊῇ, 

1001 

“ριαίιν οαπα αἰϊὶς υοἱμρίαίς μοίαπαϊ : ἀμὶ πὸ 

δοῦγίι5 ἐπὶ υἱοϊοπίίαπι οἱποϊοπίοτγιπι ἱποίάαϊ, 
ἀπίς αϊδοοάαϊ. 

Ῥαρ. 129... 7. φιιοιϊ σοι γα πτιῖι5.} Οπιΐδο- 
Τὰ δι} 15. ΠΙΟΠδι Τα; ΠΟπΟπ Υ οἰαίονν. 7 δὶς πια- 

ἐπι ιάζιοπι υἱπὶ τπόπσσατη οαρίοπίοπι ψμαπία 

σι οοπείάογα. “απο ἐπι ποηαφμαπι ἐπ υᾶς υἱἷ- 

γιαγίτγε τ ροτιῖς, 56εἰ ἐπὶ υδπίγοπι ἔμπεπι εἰμ τεπι 

ὈΒ ΠΙΝΒ15. 

τορί οίμπι εἰθηιί εἰς. Ομαπιούγοηι, οἷς., 4αα ρ᾽ᾶπα 

βυηῖ ἀπροσδιόγυσα. (:δἴογιπι χοτύλη πηθπδιγα Π- 
4υϊάογιιπὶ βΘη15. ὁδὶ ἀρ ΑἸ]005, ΘΔ ρΊ 65 418γ- 

ἰαγίᾳ ἄνο, 5ῖν ΠΑ] οὰ 5. πποῖα5 ΠΟΥΟΠῚ, ΓΟ ρα Πι5 

ἴῃ ὙΠ όδαιγο χοτύλην ἀοοοῖ τοῖο ἱπίογργοίαγὶ {ι05- 

ἄδπι μοπιΐπα 1 αιῖηο, αυΐα πὰ} }α οπὲ 1 αιῖπὶ5 ππθη- 

5Γ, Φ ΡΓΟρίι5. δὰ χοτύλην ἀροοᾶαί, ποὺ ἰα- 

ΠΊΘῚ Θα 50 η} 6556 ἸΠΘη511 85, 40 χοτύλη ὑποῖα5 

Τα! οὰ5. πόνοι, μοιπΐηὰ Π οτμαπα ἀοοοιη σοπιίηοαι : 

5011: ἰάθη ΑἸΘμδδ 5 110. 11, ρὰρ, 479, οἰἴαπι 

δρυά Οτγάθοβ. φοίγ Ποπ γοσανὶ Πομιϊπαπι, ὥς φησι 

Πάμφιλος τὴν χοτύλην καλεῖσθαι χαὶ ἡμίναν. Ἐϑὶ 
Ἰρίταν 1πι6} Προπἄα Πιοπῖηα Οτροα, ποὴ ἢο- 
πιὰηᾶ. 

Τρι4. Ἐ. 2. ἐμά ἀϊοοπι. ᾿Ἑσμὸν χαχῶν «ἃ 

ψοΡ]επὶ βοηδί, ἔγρθης πιαζοσιηι δα ανηθπ : ἰπῖου- 

ΡΓῸ5 οἀϊάεναι : (μα εἰϊοιιτιῖ, απιὶ χε σαιισαπ- 
{1 δ: ἰιὶδ φτρθοϊαοιὶς, μδὶ το πιαῖα οοπργό- 

Βαπέτι" ὃ 

Τρ᾿άοιη 15. 5. Οὐποαϊὶ ἐσίειιν. 516 τοϑυπποηὰ 
ψ ον ἸητογρΡοίατο, Ζέαῳι θὰ ἐπονὶ αὶ 1)0-- 
τηϊμιὶ δι ἐογίϊα τοὶ σιπὶ ἡεαϊοῖο αι ογῖϊ, Οἰτα- 

ταὶ ΠΙΠΉ τα π οχ ΜΙ] ὶ ὅ, 98, Οἱὲ νἱάογιε ηι- 
ζοτότα αε σοποιρῖφο. Ῥοδὶ ραιοα ν᾽ ἄοίαν Ἰορίσδο 

ὙοἸ]αίονν., τὴν ἐνεργῆ, ποη ἐναργῆ, 504 πα γογίοσν 

Ἰφοῖῖο, περὶ [δέν αανὀπέιπι, οπιτεὶ διισῇ τι πιο -- 
ἔμηι. Τὰ 5. ΤΖοαη. ΟἸγγϑοϑι, Ποπη]. ἀ Ῥρηίο-- 
οοϑίο, ρᾷσ. 547 ποβίνα θα ΠἸοη]5 : τίς ὑπόθεσις 

τῆς παρούσης ἑορτῆς, χαὶ τίνος ἕνεχεν αὐτὴν ἄγο-- 

μεν ; Ὅτι τὸ Πνεῦμα πρὸς ἡμᾶς ἦλθε, Ομώπαπι 

Λιγιις [οδεἰνἐ(αιἰς 65: Θοοαςίο, εἴ οἰιι5 τοΐ οταιία 

ρσαάπι ἀρίπιις ἢ Οἰῖα τεϊτπίγιιι ϑριγί (εις σαπιοίιις 
αα πος υδηῖϊξ. 

Ρὰρ, 150. Β. 1. πιεάοϊα.} ]μοοὰ5 οδὲ Εςοϊο- 

βἰαϑία 10, 4, δὶ υήραῖα Τυῖηα, Οτταἰΐο γαοῖοι 

σόςϑαγο ροοοαία πιαχῖηια, Ῥαυ]ο ροϑὲ ἀοοπᾶ πὶ 
δ] οβδοπηα, Ὑ6] πηΘΠΉ Γι} 6 Χ Ἡ ἰδίου Ἰὰ ̓πβοῦίι πη, δα: 

οἷς υἱσὶπτὶ τσῖα πε λα σφοιάογιεπί. δου λοι υπι- 

46, σοπίγα ΠΓαῖνος Ομ 5656 ΑΥἸπ 5 567, τπάτειις 

“πᾶς ἔτ σξασεγεϊοίίεηι σοτσθοναγηί. Ὑιάς Νοίας 
ἴῃ γὰρ. 89, Ὁ, υἱὲ. 

Ραρ. 151. Ε. 10. εἰπε πιά ἱπιαρο.] Μὰ 

Ῥίδοιυε ἰπιογρτοίαστὶ εἰκὼν ἀπαράλλαχτος, οὔπὶ 

Οὐοτγηανίο, ΠΟῚ οὐπὶ Υ ΟΪαοιγα πο, ἐπιαϑῸ ἱρεῖςεὶ- 
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πᾷ : τοοίο δἰ υϊάοια. ᾿θο ράοῖο νον ἀρὰ ατο- 
δον απι ΝΑ ΙΔ ΠΖΘΠΙΙΠῚ 5] ΠΉΙ]6Ιη ἸΟΟιΠῚ (0 Ο 551 ΠΠῚ15 
ΒΙΠΙῚ5 Οταῖ, 46 παιῖν ται, Ὁ] ἀἸοῖταν ΟΠ τισι τὸ 

ἐχμαγεῖον τοῦ ἀρχετύπου, ἣ μὴ χινουμένη σφραγὶς, 

ἡ ἀπαράλλαχτος εἰχών, {πα ἀγο]ιοίγμὶ δαργα55ῖο, 

ἐμ ἱπππιοίιπαι σἰρίπει, ἐπ μετ᾽ οπιπιΐα οἰπιϊὶὶς 

ἐπιαθο, δοάθιηαιι πηοάο 1 ἃϊῖπ6 το] ἀοπάιιπι {4 
Ἀρι4 ΑΙμαπαβίιπι Οὐαῖ. οοπῖγα (Θη 1165 ρας. ὅ0, 
χαὶ μόνος ἐστὶ Υἱὸς εἰκὼν ἀπαράλλαχτος τοῦ Πα- 

τρός. “41 Ξοἴτις ΕἸ 5 δ5ὲ ἱπιαρθο μθτ' οπιτιῖα 5ἷ- 

γιυὶἰἷς. ΠΙΟῚ τὰ ἸΠΊΘΓΡΙῸ5 ΒΟ ρϑὶῖ, ἐπεαρὸ ἱπυπιεῖα- 

δἰ. ΝἸάΟ αι: ἃπποίαν!πιβ π΄ 1 Ποπ!. ΟἸγγ- 
βοβίοπηϊ δ ΑμτοοΠθηο5, οἱ ἴῃ ἨοΙμΙ ]Π Ἰᾶτῃ 46 (οη-- 

ΒΕ σα πιια}}1. Τα αἰχὶς οἰ Οὐγ] 5. ΑἸοχαπάγπιι5 

110. ὅ ἴῃ ΨΦοαη. οἂρ. 3 : ὡς οὐκ ἂν εἴη τῶν ἐνδεχο-- 

μένων ἀπαραλλάχτως ἐνυπάρχειν τινὶ τὴν Θεῷ 

πρέπουσαν ἐνέργειάν τε καὶ δύναμιν, εἰ μὴ αὐτὸς 

χατὰ φύσιν ὑπάρχει Θεός. Λ'οπιϊτιὶ ρο556 160 δοτι- 
δγιιοπίθι μεν οπιπιὶα σἰπιί θπι οἰγιιιίθπι δὲ 6[11-- 

δαοϊαξοπι ἔνι6 556, τιϊδὶ τιαίτα οἱέ ἤδϑις. Τάθηη 

ΒΗΠΐα5. μὰπο ἰρϑαπὶ ΒΑ51}}} Ιοοπ πὶ ἀρ Παπαβοο- 
ΠῸΠῚ, Π}0. 1 Ῥάγα}]6}. οὰρ. 1, 5ἷς Ἱπιογργοίδιιβ 

δϑῖ, τσιθ ῥγοιϊῖε ἔοπις υἱΐω, ςαρίοπιΐα, ροΐεη- 
ἐἶα, ἱπιαρὸ ῥΓΌΥ 5.5 δἰπιϊϊὶς ἱπινι οἰ ὶ 5 1) δὶ δὲ 
Ῥαῖγθ σοπίίιις Εἰς, υἵνοης ἢ σϑιιπι, ἡτιὶ 

1)ειῖις 65ΐ, οἱ αριια 1) δίπι τιοπὶ ααν ὀτιἐεἴτε5, ατιΐθ 
ϑιδοιῖα δαςισίοθπς, ποτὶ ροδίθα αοητιῖσίτι5. Τηῖον-- 

ΡΙῸ5 οὐχὶ προσγενόμενος γοιίογαὶ ποτὶ ἤαοίτι5, οἱ 
οὐχὶ προσχτηθεὶς ὕστερον, ποπὶ ροδίεα ογδαίιι5, 
485] οβϑϑδοῖ προσχτισθεὶς. 

Ραρ. 152. Ὁ. 3. σοπαγιθπίον 1260. (οΥπαᾶ- 
τἰι5, Πιαία εἰϊςροηϑαϊξίοτιθην ἀοοῖρθ. Υ̓ οἰαϊοτνα- 

Ὠϊι5, αϊςροπδαίοτίθ. Οἰχονομίαν Ῥαΐγος ατάοοβ 

5: ΠΠ6γῸ ἀντὶ τὴς Χριστοῦ ἐνανθρωπήσεως, ΘΑΠΊΖΙΙΘ 

τὰ ἩΠοοΔογοίιτ ΘΟ ρΌποῦο ἴθ ΡΟΪ ιοσριο ἀοοοὶ 
16. ΒΗΠΠ5, 1}. ὃ ΟΡδουναῖ, βασγάγιπι, οὰρ. 40, 
{απ φυϊάαπι αἀἸ5ρΘηβα ΟΠ πι, γ6] ΔΙ ἰἢ 5! γαῖϊο-- 

πόπὶ ψουτπηϊς Π11, ἸΠΟΔΥ ΠΑ ΟΠΘΠῚ, γ6] ἃ55. Πρ 8 ΠῚ 

Ἰαππαπἰϊαΐοπι. Τάθμι Τ᾽ Προ Δογοῖιι5 ΠΙά]οσὸ 9, οαϊ 
αἰϊα! 5. οδὲ Ἀσύγχυτος, “ποοπ[μδιι5., οἰϊαὶ Ἰηβὶ- 
5Ποπὶ ἸΟοι πὶ 6χ Ποιμ]Ἰὰ 8. Φοδηηὶ5 ΟΠ γϑοβίομιϊ 

μου ἀγριαπιοηῖο, ὅτι τὰ ταπεινῶς εἰρημένα χαὶ γε- 

γενημένα παρὰ τοῦ Υἱοῦ, οὐ δι’ ἀσθένειαν δυνάμεως, 

ἀλλὰ δι᾿ οἰκονομίας διαφόρους ἐλέγετο. Ομοί χμ 
μμηιϊϊοτ αὖ 60 αϊοία σι εἰ Καρίᾳ, ποτὶ ργὸ- 

Ῥίον ἱπιῤεοϊαΐθηι ροϊεπιί εἰπὲ ἀϊοία,, σϑα 

ΡΓορίον αϊνοόγδας εἰϊδρετιδαιϊοτιὶς ταϊϊοπος. Νὸ5 

τἀπὶ οι ἀπ [ματἰπιῖαῖο ἀοπαίαμπι δα πηι ππα 

οὰπὰ 1115 Δ ΑΠΠΟΟἴΘη05, ἴῃ {ὰ, ρα. ἄτι, γαγίαβ 

(ἄπιδαβ ΘΥρΟηΪ , {1} 115 Δ Διιοίιι5 Ἔϑὲ Ποιηΐπι5, τὶ 
Ἰμαπ Πἴον Ἰοφαθγδίιν, 

Ῥαρ. τῦῦδ, (. τ. ςαοθγοίος σογιδθογαί. Τία 

ΝΟΤῚ ἘΒΚΟΝΤΟΝΙΒ. ὈυΘΠῚ: 

ΤΠ} πὶ τ ἀηίοα, σασογίζοίος σασγὶς ἱπϑιῖ- 

ἐτιῖξ : πΘάτι6 ΘηΪπὶ ΠΪο 46 δ ἀ 0 π6 δ Ἰμ5Ετυ110- 

Π6, 564 «(6 ΘΟΠΒΘΟΓΔΙΙΟΠΟ δὶ σΘμβθη τι οϑί, αἴτ- 

416. πᾶσ ποίίοη6 ἀσοὶριαν. πος σγευρυπὶ Εχοάι 
29, το, χαὶ τελειώσεις τὰς χεῖρας ᾿Ααρών, Εὲ 

εοπδεογαθὶς ππατεις «(ἀνοπ. Ὑιὰς Νοῖαβ ἴθ ρᾶδ. 

88, Ε,, ὅ. Ῥάαμ!ο ροβὶ ἱπίθυργεβ βου ρϑοῦαῖ, ῬΓῸ 

υἱοθετεῖ τοὺς ἠλλοτριωμένους, αἰΐοπος ἱπι ΠΠϊο5 ΡΕΡ' 

τ ϑεπθγαἰϊοτιθῖπ σροτπαπι αἀορέαϊξ; 56ἃ Διηρ]1ο- 

ΤΘΙΠ βθηΐθη 8 π| (το Ἔχ ᾽ριηΐ, 
Ραρ. τ3Ὁ. Β. 3. Ῥηὶποίρίμπι υἱα.} Ῥευρθγαπι 

δηΐοα Ἰοσοαῖαιν, δοπ υἱΐαθ, ΘΡΓΟΓῈ ΤΥ̓ΡΟσΤΑρΡΕὶ 

ΟΕ 5. Ζιιᾶπη ἸΠΙοΡΡ ΡΟ 15. ΓΘοι15 δϑὲ ῬγΟν οΥ ῬΙΟ πα 
16, 5, αδὶ Ὑ αἱ] σαία Γ,αἴ. Ζπεϊεἴπιπα Οἷ( ϑοπιθ, {α- 

ΘΘΓΘ }ι5{{{ἰαγπ. Ῥοϑὲ 11 νορῦα Ρ5. ττὸ, το, ἠπῖ- 

{ἰιπι Ξαρὶοπεϊιδ, πλθιηθγιτ Δ 4] ἴπηιι5, φιοά Ὑ0-- 

Ἰαίθγγα 5 Ομηϊδογαΐ : δὲ ἀπίθ ποὺ ρτὶποὶρίιιπα 

αἰϊμα φιοάάκαηι ροκίξμπι 65ῖ. 8010 ἤποπὶ ρᾶρ. 

ΘΌβοιΓα Ροδδηὶ υἱάογι 1|ὰ, Ἐσαὶ αἰϊφιιαπιάο, 

φιιατιάο ποτὶ δγαῖ, ἄοὸ Ῥᾷοίο οἰϊᾶπὶ (ΟΓΠΑΓΙΤ5 

οὐἸάϊι : 564 οαγί5. οἴογιαν. Θ᾽ ΑΒρμθπιιπι ηΠπὰ 
Αὐϊαπογαπι ἀϊοίαπι ἃ θοαῖο Η]Θγοπυ πο Ἐρῖδι. 58, 

ἴῃ Πίαϊοσο ἁάἄγθυϑιιβ Το! βου ΠῸ5 : δὶ φιῖς αἶχα- 

τί, ἐγαΐ [δπιριι5, φιιατιεῖο τιοτὶ ὁγαὶ ΕἸ ἂις, ἀπα- 

{μόπια σἷξ ; οἵ ἀρὰ ἨΠ]Ανῖιπι 11}. 46 ϑυποά!]5 δά- 

ΟΡΒ5 ΑΓΙΆΠΟ5 : Εὸς αμέοπι, αὶ αἰϊοιιπῖ, 126 

τις ἐχείαπιϊνιις ὁδὶ Εἰς, υοἱ (6 αἰξογα 

σιδοίαπιίϊα, εξ ποτὶ δα 60, δὲ ψιοι δγαϊΐ ἔδπι-- 

Ριι5 τεἱ Ξιροιεζιιπι, ψιιαπιο ποτὶ οὐαὶ; αἰἴΐοπος 

δοὶξ βξαποία εἰ (αιμοῖϊίσα Εσοϊοεῖα; εἰ 110. τὰ 

ἄς Τυϊηϊίαϊο : οπ γοϊϊφηῖς ἐπὶ συετγϑὶς, τι τιοπ 
[ιογὶϊ, ἀπίδχιιαπι τιασοογθίμγ. Τηΐογργοβ ΑἸΠα- 

ΠΑ511 ΠΙβραϊ. τ οοηῖγα ΑΥΪᾶΠΟ5 ρᾶσ. 1324 : χαὶ 

πάντων οὐχ ὄντων πρότερον, ἀλλ᾽ ἐπιγενομένων, χαὶ 

αὐτὸς τοῦ Θεοῦ Λόγος ἦν ποτε ὅτε οὐχ ἦν, χαὶ οὖχ ἦν 

πρὶν γεννηθῆναι, ἀλλ᾽ ἀρχὴν ἔχει τοῦ εἶναι. ΕἸ οιιπι 

οπισιῖα ῥΓΐτι5 τιοπ ὁ5σεπέ, σε ροσίθα δι ςἐϊοτγίτι, 

{ἰδ ργοζεοίο, στιπι Τγϑιεπι τιον ὀγαξ : δἕ χαῖα 
πιογὶ ἐΓαΐ απίθητίαπι Ποτγοῖ, ργιτιοὶρέμηη δα οἰσιοπαϊ 
μαϑιιῖξ. ὍΡΙ σοιηπηοά 5. αἰχ᾿βϑοῖ, ΕῈ φιῖα ποτὶ 
ἐγαΐῖ, ἀπίεψιαπι τι 5 ΓΘ 7) Σ ΠΟΤῚ ΘΗ δϑὶ πρὶν 

γενηθῆναι, 56 πρὶν γεννηθῆναι. 515. ἀδπηιπι γι 

ἸῃίογΡΓο5. ϑ τη. }} ΝΊοπὶ, Εἰς αἰιέθηι πιεῖ ἀϊοτιτιῖ, 

Ετγαὶ αἰϊχιιαπήο, ηιιατιο τιοπ ὀγαΐ, δὲ απῖε-- 

ψίαπι τα σο γί, ποτὶ ἐγ αξ, οἱ ιῖα δας ἐς τ 

ποι διεπῖ, ἐαοίτις 6ςῖ. τοα γουθὰ βιπὶ μἰ5 Βα- 

5118 Πῖ5 ρογβι μα] α, τοὺς δὲ λέγοντας, ἦν ποτε, ὅτε 

οὐχ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐχ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ 

ὄντων ἐγένετο. Τά ΕἾ ΓΟΟ ὁπιοπαν ἴπηι5 φυοα ᾿εὶς γοῖ- 
τογαΐ Ὑ ΟΪαίουγᾶηιι5 πρὸ τοῦ γενηθῆναι οὖχ ἦν, ἀπ- 

ἐδηιίαπι Καοίτιι 6556ῖ, τιοτι δαί. Ῥοβίγοιμο ἀρια 

Οτερβογίαπι ΝΑ ΖΙ ΠΖοπιιπὶ δἰ πηι πὶ ἄς Ραΐγο 56η- 
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τοητΐαπι μα οπιι}5. ἃ ἀοοι δϑιπο ΠΗ} ἴὸ ρατιίεν ὁχ-π 
Ῥτοσδαπ), Οναι, 57, ρ. 594: εἰ ἦν ὅτε οὐχ ἦν ὁ Πα- 

τὴρ, ἦν ὅτε οὐχ ἦν ὁ Υἱός. δὲ με ἐοπιριι5, οιιπὶ 
γιοπι ποῖ Ῥαίεγ, {μ|1 φιιοψιιε οἰεπι τιοτὶ 6556 
Εϊΐις. 

Ραρ. 1071. Δ. 7. ρμασεϊοπὶ ποπὶ σεν) οὶ,] Νοη 
ΠῚ Ἰμίουριο5, σἴπθ πιοίιε φϑηζιεπι 65ΐ. Ἰτὴο ἃρτῖι5 

οἰἴαπι ᾿ΐο δου θογείαν, οἰέγα ρασδίοπεπι φϑπίίιι5 
ε5ῖ. ΕἸ] 5 αἰ πιΐνιπα, ας ΟΟγμαγῖι5. ἀἰχιῖ, φεία οἷ- 
γα αἰίεοιίοπεπι παίϊις 65. Οτορογ. Ναίδηζ. 
Οἴαι. δ, 4ια οδὲ βεοιιπάα ἐς ΕἾ]ο, ραρ. 590, 
ΕΠ πὶ ἀϊοὶ Ὑ ογθαπι ρανίτον ἀοοεί, ὅτι οὕτως ἔχει 
πρὸς τὸν Πατέρα ὡς πρὸς νοῦν λόγος, οὐ μόνον διὰ 

τὸ ἀπαθὲς τῆς γεννήσεως, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ συνα- 

φὲς, χαὶ τὸ ἐξαγγελιχόν. Ομία ἴα 56 παδοὶ «ἀ 

Ῥαίγθπι, μἰ 5θγπιὸ κεἰ χπθπίεπι, ποτὶ τποεῖο ῥτο- 
Ρίεν' σοπογαϊίοτιθπι μασϑίοπῖς Θαρεγίθπι, ϑθγιέηι 

εἰΐαπι ργορίεν σοπ)μποίζοπεπι ἴρσῖμις οτεπι Ῥαίγο, 
αἱπιφιι ὁπαιτεϊαίτίσοπι. ΟἸἸΓΥ 5οβίοπηιβ Ηοπη}]}. 1 
ἴῃ Φοδη.:: ἵνα μὴ παθητὴν ὑπολάβοι τις τὴν γέννησιν, 
προλαβὼν τῇ τοῦ Λόγου προσηγορία πᾶσαν ἀναιρεῖ 
τὴν πονηρὰν ὑποψίαν, τό τε ἐξ αὐτοῦ τὸν ΥἹὸν εἶναι 

δηλῶν, χαὶ τὸ ἀπαθῶς. Λα ρμαςοίδιίϊοηι πιιῖς- 
Ῥίαιπ παιὶν (αἴθοπι σδρίσαγοίιτ, ργαοσοιραία 
Κεγϑὶ αρρεϊϊαϊίοπιθ οπιτιθπι αι [τὲ σιισρίοίοποπι, 
διιπε Θὲ δ: ἦρδο ΕἸἰϊίπι 6556. δὲ σἵτιθ ραϑϑίοτι 
οἰρπίμοοι. Τιὰ τοϑυϊιιιοηάα οϑὲ 1ΠΠ16 Ἰπιογργοίδιϊο, 

οὕπι γέννησις ΠῸΠ ΠαίιιΓαπ), 504 παι ν]αΐοπι νοὶ 

βοπογαιϊίοποπι 5οποῖ. ᾿άοπὶ ἴη ἤοιη. Ὁ ἴῃ Φοαπποίη 
Ρᾶς. 36: οὗτος δὲ δ Λόγος οὐσία τίς ἐστιν ἐνυπόστα- 

τος ἐξ ἀυτοῦ προελθοῦσα ἀπαθῶς τοῦ Πατρός τοῦτο 

γὰρ ὡς ἔφθην εἰπὼν διὰ τῆς τοῦ Λόγου προσηγορίας 
ἐδήλωσεν. Του αἰιέεπι ἔεγϑιιπι σε ίαπίϊα φιι- 
ἄκπι 65ί πὶ ρεγϑοόπα δα ἴρσο Ῥαΐγο σἵπὲ ρασϑίοπθ 
Ῥτονεπίεπς, ἰοῦ τι γαπι εἰπὲ ρον Τογϑὶ ἀρρεῖ- 
ἰαιίοπόηι πιαπὶ [οσίανίξ. Ἱπιπγιῖαν πιιι8. ἀοππιπὶ 
1914. Β, 10, Ομοπίαπι ἀρμάτιος σεπίία, εἰ ἐδπι- 
ΡΟΓῈ οἱ ραδϑίοπιθ φεπεγαπίμ; γενγῶντα δηῖπὶ ἐϊ- 

χἰτ, ποη γεννώμενα, γε] γεννηθέντα. 

Ραᾳ. 138. ἢ. 15. 1 Βατγίααπι τπατίγτεπι.} 

Τη Μανιυγοϊοσῖο ἤοπη. δὰ ἀἴοπὶ 10. Νονοπιρε 5 [6- 
δἴπιι5, σθεάγεα σαρραάοοία φαποῖϊ αγίααπι 
"πιατίγτὶς, φιιὶ αρτοσιϊς ἰΐοεὶ δὲ τις, (ἠιγίσεϊ 
φαρϊοπίϊα πιιισεΐίιι5 ἐγ τάππιιπι υἱοῖί, εἰ ἔβποπι 
ἔρσιιπι βιαἀδὶ σοπείαπίϊα σρεγανῖξ : ἵπιὶ οι τις εἰ 

γιαϊαϊὶ «ατιοίτις Βακίϊις αβπιις σοἰεὐτεπι ἢα-- 

ψειΐξ ογαἰϊοπεπι. Τὰ οὐαὶ Ἰοσιτη βου  θοη5 {ΠΠπ|διγῖ5- 

βἰπιυ5 Οατά. Βατομηῖαδ ἀἀιποποὶ ὅροι Οτίθοοβ ἀ6 

“δος πιᾶνίγτο ἴῃ ΝΙΘποΙορίο δὰ χυι Καὶ. Ἰεοοπι- 
Ῥγῖβ, 5ῖνε 16 Νογοπιθεῖβ, φυο οοπνοηϊξ οἵπι Να-- 

πιιβουρίο Βορίο, εἴ οὐπὶ οχοιιδὺ [μαἴπὸ ἴπ θῶ 
γορα : Δαίαϊϊς ξαποίὶ πιατι γτὶς Βαγίααηι ἐς 
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«ἀπιϊοολιῖα, φιίεπι ϑεαίι 5. ΟἿ} Ξοσίοπμις ἐπιοο- 
παϊὶς μοπογανῖι. Πϊο ργορίοτ ΟΠ γίσεϊ οοπιξεκσῖος- 

πιόπι θα σαγοογὸ ἡμαϊοϊ ον αίιι5 πεγνὶς ἐστίν, 

εἰ εαοιἱγραιῖς μπισεῖνιις αὐ ἀγάτη ἀμοίιις ἀρετία 

πιάπιι σαγϑοτπιθς οἵἐπὶ {το ἀσοερὶζ. Τὰ Ἠοτοῖο- 

Εἷο τάπίθη Οτασογιμπι, οἱ Μεποϊορίαπι ᾿γενς ἴπ- 
βογίυ μι δδῖ, ποῦ τῇ Νονοιθτγὶ, σεὰ 19, υἱ ἴῃ 

Βοπιᾶηο Μαγίγγοϊοσίο, ἔδυ  ν ϊᾶ5. 6115 οἵ οοτηπιθ- 
ππογαϊῖο ποίδίυγ : ιθ΄. τοῦ ἁγίου Βαρλαὰμ. χαὶ τοῦ 
ἁγίου προφήτου Ἀβδίου, ἀλληλούϊα. 

ὨῈ ὈΙΥΒΗΒΙΒ. 

Ῥαρ. 130. 6. ἡ. δἐ ἐαπιϑτι σοι ετιῖι5.} ΝΟ 

αἱ ἱπίογρτγος δἀϊάοναι, οὐ ἀρρίαιαϊε {11 ράπεβ)- 
τὶς; ΠΘΖῸΟ δεΐπὶ αἰχῖϊ, ἐπιχροτεῖ αὐτῷ πανήγυρις, 

Δὺϊ συγχροτεῖ τὼ χεῖρε, πιαπίνιις ρἰαιαϊι, 56εἀ 
συγχροτεῖν τὴν πανήγυριν Ἰάεπι γα]οὶ φιοά συγχα- 
λεῖν, σοηγόσαγα δὰ [οι νη αίοιη οο  εργαηάαπι. 516 
Ἰοφιιῖι5 οδὲ 8. Φοαππο5 ΟΠ υϑοβίομηιβ οι] α ἄς 
᾿ιος ἴρ80 βεαῖο Βαυααπι, φυᾶπι ἴῃ ἰυοοπι ἀηΐα 4}1- 

4ιοὶ ἀππο5 οὐϊά πηι : 
ἱερὰν ταύτην ἑορτὴν καὶ πανήγυριν ὃ μαχάριος Βαρ- 

λαάμ, “14 Ξασγαπι ἰσίαπι Ξοἰοπιτζαίεπι ζεπίτιπε- 

416 σοπνεπέμπι δεαίιις τιος Βαγίααπι σοπνοσα- 

γνίξ; οἵ ἀποῖον νἱϊα 5. Οσορου! Ναζίδηζθηὶ : συγ- 
χαλεῖ ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες, Γρηγόριος. Ἀυγκιι5. Ἰάεπι 

ΟΠ βοβίομιιβ ραγὶ ἸΟιι το Π6 55, συγχροτοῦντα 

τὴν τῆς μάχης παράταξιν ἐχώλυεν ἀνελεῖν, δεῖ 

αιιοίογεπι πεσατὶ ργολίδεναι, 110. ὅ ἀς Ῥτονῖ- 
ἀεητία ρας. 243. Τάοο Ξοφυΐίαν μοο Ἰοοο συγχαλεῖ 
πρὸς ἑστίασιν, αὐ σοπνίνίμπι αἀνοσαί. 

Τθϊ4. Ε. 5. αὐαπιαίι τοὶ. Ἰπίεγργοβ, ἀθοί6- 
ταίω τεῖ. Ἀϊτποπ ἀος ἀογαβθαΐιν ἃ 6, 56 ἀπιὰ- 

ῬΡαῖϊεν : ἀἴχῖς οπὶπι δηΐθα, τῆς εὐσεβείας ἔρως, αΠΊΟΥ 

Ρἱοιαιὶς Σ ἀαᾶπιὶ ΟὉ οαιιϑᾶπὶ ᾿ς πόθος Δπιογοπὶ 

Ροϊίι5 ἀοδῖσπαὶ, 4υᾶπὶ ἀοσίἀογίαπι, οὐ ἴῃ {0 

Ζοαηη. Ταμπιαϑοοηὶ ἴδια ἀοοαηϊαῖο ἀρὰ Η σοῦ οο5 

ἰατηθῖοο ἐσ Ῥϑηιαβιιο 5 [9]. 596. ἀριιὰ Παπιάβδοο- 

πὰπὶ, εἰ ἀριά Οοράνοηυπι ρας. 404: 

» .« "-Ὁ- ᾿ 

συνεχάλεσεν ἡμᾶς εἰς τὴν 

Τῷ πανταάναχτος ἐξεφαύλισαν ποθῷ 
, χ τὰ ἢ ᾿ 

Παῖδες τυράννου δύσθεον γλωσσαλγίαν. ὃ 
“Ἵπιογε κιπιπιὶ Πιπιϊπὶς, γε βῖς πιῖπας 

ὅὄργενεγε, σνιις Ζιθπε ἔμΓΟ σμσσοπαεναῖ. 

Ῥαρ. 140. Β. 5. Ἱπιπιαϊανί πηι ΠΠ 04, οόγα πιοῖ- 

ἴΐοτος βεπϑοὶῖ. Νοι οαἰπὶ ἀοἔαϊε 5οη505. ΘΟΓΡΟΓΙ, 

βοᾶ δάξαϊ απίπηο ἐογι νά, 4υαπὶ οοἰοθγαὶ Ἰαυάαῖ- 
416 Βαβι! πι5. δὶ δ πη]. ἀρ δυϊάαλπι 4ς οογα 

Ρτονογθίι πη, κηροῦ εὐπλαστότερος, ἐπὶ τῶν ῥαδίως 

τι ποιούντων. ὅεγα ἰγαοίανιϊίοτ, εἰὲ ἰΐς, φαὶ ζα- 

οἷο αἰϊφιια ἀφιπι. Ηοο Ρεγρεγαπι χα! 65. 
Ἑταβιμιιβ ἰῃ δυιῖβ ΟΜ ΠἸά θιι5, κηροῦ εὐπλατέστερος: 

Αἰϊυά ομΐπι οδὶ τὸ εὐπλατὲς, οἱ αἰϊιὰ τὸ εὔπλαστον. 



Τ100 

Ραρ. 441. Β. 12. νοἰὰπη αἀϊδοοάκηι.} Τη ΤΠ ΝῚ- 
ορηὰ Θυποάο, δοιοπο ἀ, οἰζαταν μ]ο Ἰοοιι5, οἵ 80 

ἀποίογο ψα]σαία Τιιπερ ΘΠ ΠΠ0Π|5 51. οἰογιαν, 1π 

οσίοπάοπαϊς ργιδοϊατὶς ζαοϊτιοτίδτιις. Ἠλανεγτὶς 

οἱοίγία αϑόαὶ κογίρίμνα. Ν᾽ Ἰἀδιυν [ογίαβϑα [6 6]15-- 
856 ἀπέλθη ἣ γραφὴ νικήσασα, Π0η ἀπέλθω νενιχη- 

μένος. [πῃ 60 [Δ ΠΊΘ ἢ ΠΟΒῚ5 56 ΘΠ 15 οϑὶ ἱπίθΡΓΟ5, 
404 οππὶ ν᾽ άθυῖε ΒΑΒΊ πὶ ΓΟΠΟΙΟΠαΐογοϑ. ἈΠ105 

ΝΟΤΕ 

ςΟ ον ἴαγὶ, ἀπέλθη οἱ ἴδω γϑυίοπα σοπβιιουῖς αϑοαξ 

οἱ υἱάδαπι, μῸῚ αἰ 4111, αὐῖϑο, υἱάφο, «υοιηδά-- 

πηοάιτη βοψαϊτιν χλαυσάτωσαν, δειχνύσθω,, ἐγγρα- 

φέσθω, Ρίοτγεπὶ, Οϑἰθγι οί, Ριπιδαζιτ: {08 ΠῚ οὈ 

Οτι5α ΠῚ δος ΟἸηπία ἀρια Υ ΟἰΑΙ ΘΓΓΑΠΠΙΠῚ ᾿ππΠ}1-- 

ἰδ πα ΘΘΠ 5.  ΠῚ115, (ἸΠη ΘΠ ΠῚ 50] ΘΓΘ ΠΣ Ὁ] 165. ΟἸ πὰ 

1ῃ δα οπὶ βυπαχὶ δἱ θο ]θοῖα 5ΟΓΙΠΌΠ πὶ δα] ροριι- 

Ταπη Πα θογθ, αὐ [ῃ ΠΟϑίγΙ5 πῃ ΟΠ Γυβοβίοιηι Ρᾶπο- 

ΒΥΤΊΟΟ5 ΝΌΓΙ5. ΠΠΟΠῚΪΠῚ115, ΘΙ ΘΘ ΠΟΙ Ἰ5115. {00} 101-- 
ΠῸΠῚ οἵ ΡΙΟΙογιι Δ]]ΠΘσόγα, οἐθἴοο 5 Ροβὶ 56 4Ἰοῖα- 
ΤῸΝ [ηγ ϊὰΐ Πθα5 1115 Δα την γ ΓἸ5 Π} 115 [Ια τ465 ο616- 

Ῥγαηάα5. Οἰταίας ἰδίῃ ἃ Φο08π. Π)ατπάβοθηο Πἰς ἰο- 

οα5, Οταῖ. 1 46 Ἱπιδο!η 0115. 

1014. Ε΄. ἀ. Φιμνι δπῖμι ἰαιιαίιτ'.  Γηΐογργοβ 
ΤΉΪΠτι5. ἀρῖο βου ρβογαῖ, [π ἰαπδ πιαπιμ6 γιιδὶ 

Ῥοριῖτις ἰιϑἐανίξιτ. ΝΙ αἰαῖ δυιοῖον υοοο5 ἃ 88- 

Ἰοπιοης ἴῃ ῬυΌν ον 1}}5 ἐαρ. 39, ὃ : ἐγχομιαζομένου 
γὰρ δικαίου, εὐφρανθήσονται λαοί. 7λτιπὶ Θπῖπι 71ε- 

δίιι5 ἰαιἀ απ, ροριὶ ἰεαθιιπίτιτ. 

Ῥαρ. 142. Ε, 9. .2π ποτὶ οἰϊαπι. δε Ἰηΐϑν- 
ῬΓΕ5 ([6 ΠΟΙ ΠΙθι15 1Π ᾿ποηΐθ 5ἰαη θις. ἀοοθρογαῖ, 

δου ρβογαίχιι : Δὸς ἱρδὶ ργοζεοῖο ἀεεϊρίπιιις, οὶ 

ἐπι ποτιεῖς σαοιιπιῖνι σοτιδ τε, τετιὗδς τος ἰγαπα- 

σοτιίθτθ, αὐ σιν ίηιδ σιδίτιπὶ τιονῖς σά ογὸ υἱάετι- 

165, ἰιαο εἶδ σαϊίδα ποῦδὲς αἰἰφτια ἀσοεάενο δαϊςε- 

τπαπιτι5. ΟΟΥΠΆΓΙι5. αἴχι:, υἱοὶπὶ πιοπίϊς αρίσος 

ἐχροπιεπῖες, φμοπιοιΐο πιιδὸς ἐΓαπϑοοηαπτι. Τῇ 

ΜΘ ΑΠ15. Ἰοχ οὶ ὑπερνεφὴς οχροπίιν αοθάοσις 

σεις, 564. χορ! πὶ ποη δἠ τιν, Ζιοα οἐχ μος 
ΔΟΙΟΓΘ. ΠΟΞΙΤῸ 814] ροίεβί, οἱ ὃχ Ἠογοάϊαπο 11}ν. 

ὅ), αὶ ΑἹΡο5 αἱΐ οβδβὲ ὄρη ὑπερμήχη, ὑπερνεφῇ μὲν 
τὸ ὕψος, ἐπιμηκέστατα δέ, πιοτγιίες ργορεγὶπ5ι-- 

1π05, ἴτπι αἴζιιπ εαἀϊίος τι δἰΐαπι τεῦ δς διιρογοπῖ, 

δὲ ἵπι ἰοτιστίηι ροτυϑοΐος. Οὐ) αϑπιοϊ εοὲ Ραγπαϑὶ 

ἀεβουρεῖο ἀρια Ονϊάϊαπι 1 ΜΟΙΔΙποτρΙ.. - 

ήοης ἰδὶ υδνιϊοῖδιις ρετὶς αὐ άδιαις ἀϑίνα ἀπιοῦτις 

“γοπιῖπε Ῥαγπάσιις, διρε αίσιιε σασιιπιῦπο πιιΐες. 

Ρας. 148. 6. 9. ρτορτῖος ρἱειαιὶς. Ῥγο ἀο- 
πιθϑιϊοῖς ἐγιοινιις ριδιαι!ὶς, νουϊοταὶ Ἰδέ 65, 
μοποτέην «ἰογιοςὶςοίπεὶ πιαγιγτιὶ τὶν, φυοά 
ὨΜ]}5 ἀυξ βου ρει5. ἃὰξ Θχοιδις ΠΡ ον ἃσποβοι : 
Θμδοναξ ρκαίονοα Πα, διὰ τῆς οἰκειότητος. 

ἘΚΛΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌσ ΣΙ. 

Ῥαρ. 144. ΔΑ. 9. ἱπηπιυίαΐα, 5ιπὶ 1114, ἀϊνίπ 
τεὶ πεῖϊτι5 ἤαηι ἰοοιις ογαΐ αἰρῖϊιι5 τοἰϊοίτις 1 αἱ 

ΟΡρογίαῈ ἸδοίοΥἹ σοπβίαγα ὑου]λα ΤΠ Δ 11 ΠῚ 6558 ἃ 

ΤλΆπΊοἸο ΒΑ51} πὶ σᾶρ. ὅ, 58, Ρυορ μοι : οὐδὲ τό- 

πος τοῦ χαρπῶσαι ἐναντίον σου, χαὶ εὑρεῖν ἔλεος, 

πιοχιιο ἰοοιις 5αογὶ Πσαπιϊ σογαπι ἴδ. δἰ ἐπνθηιίθτι- 

αἱ πυϊσογιοογΐαηι. ΚΝ αἸσαῖα ΤΠ αιῖπα, πιθήτι ἰοοιις 

ΡΓγἰπιϊατιιπι σογαπι ἴ6. Καρποῦσθαι ηυἀ6πι, ας 

Δρι ἀηοίογοβ. ῬΓΟΐΆΠΟ5 Ἰ46πὶ γα]εῖ αιοά {τιιοίτι5 
ῬοΙΟΙροΓο, αἰχιιθ πὰς ποῖίοπο Ζιοί 6 αἸοῖιπι 6 

Φόβιο 5, 19 : ἐχαρπώσαντο τὴν χώραν τῶν Φοινί- 

χων; {Πποίιι5 σαρίοναπι 46 τορίοπιε Ῥκωπίοιιτπη : 

αἱ ἴῃ γ εἴοσὶ Τοβιδιπθηΐο ἀρυα ΓΧΧ ρτὸ 5δον- 
ΟαΓ δ ΒΌΠΉΙ ΙΓ γο] οἴϊουγο ; ἤᾶπὶ Ποῦγα νὸχ γν 

Τιεν πο 4, 10, κάρπωσις ψογίταν, ποϊοσατιδίιιπι, 

ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῆς χαρπώσεως, ο76- 

τοὶ διιροτ αἰΐατο ἰιοϊοσαιισεϊ, οὐ Ἰάοπι 5: ιοά 

Ῥάυϊο ἀπίθ δλοκαυτωμάτων. Ἔχχεϊ παρὰ τὴν βάσιν 

τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοχαυτωμάτων, εὔξιπαϊξ 
ἐπι ϑαάδίιπ αἰιατὶς Ποϊοσαιιςίοτιπι. Ἑδάσπι 4ιο-- 

416 νοχ Π|01 γογιυν ἀναφορὰ, οὐαίϊο, εἰ θυσία, 

5αογὶ Ποἵκιπι. πα 6 ϑυ 445, χάρπωμα, θυσία, προσ-- 

φορά. Ηδδγολ τς. 5Δου ἐΠοίππη Ὑ ἐπουὶβ ἰγαά τι 5[ο 
ἂρυα Απιδι πα πίοι χάρπωσιν ΔΡΡε Ιασγὶ : χάρπωσις 

θυσία Ἀφροδίτης ἐν Αμαθοῦντι, εἴ χαρπωθέντα, 

τὰ ἐπὶ βωμοῦ χαθαγισθέντα, φιι 5ιιπὶ ἐπ αἴίαγὲ 
δαποίϊβοαία. 

1014. Ο. 10. διάοπία.} Νοη αἱ δηΐοα διάοπῖο- 
τι  πᾶτῃ δι ἀοηϊα πόρπη {οβαθο 6 ΠῚ ΓαρΊηδπὶ 

1πῖ6 }}Π1οτ {οι Βα αα] ἢ] ἰαιὰ βασιλέως Σιδωνίων, τε- 

δὶς διάοπίοτγιιπι, υαπι οἴπὶ ἀτιχ 15δθῖ 1Π ἸΧΟΓΘΙῚ 

Αοθιδα τὸχ [5γ80}15, ἵντ οἱ βευνινι Β8Α], εἐ αάο- 

τανῖϊ δἰίπι, δὲ οἰαίϊ αἰέατε ἐπ οπιο ο[ζεποῖο-- 

σεεπι, σιίάπι «αἰ Πεανὶϊ ἴτε ϑαπιαγία. ὅ᾽ Βιες. 16, 
31. ΑἸΤΟΖαΪ ππϑπιουῖα ᾿Ρ 5115 ἔμ ορῚ: ΒΑΚΉ]ΠῈ5 : ΠΟ 
οηΐπι Ῥασαπογαπι, 56 [ΞΡ Δο Παντὶ ἱπιρὶοἴα5 Η6- 

Ἰϊα ργορβείς ἀοίογοπι ἱπιγεραῖ. 

Τ014. Ο. 19,μ| αν περ α πιασπῖς.} Οὐαβὶ ππὰ]- 
ἴο5. ΠΟΠΊΪΠ65 560. ΠῈ ἰγΠ ΓΘ 5ΟΌΓΓὰ5 γθ] οὶ Β451}} 15, 
Ἰως ᾿ἴὰ νογίογαι ἸΠ ΟΡ ῸΒ : ε δτ5 πιαϑπι τσ 5 

τ [εγι( σιεσεῖ, πιιεϊἐοσητεα σθοτηπ. ἐαηιητίαπι πεα- 

δι πᾶνος αἰϊίσαιας ρερρίθτις ογπιῦας ρει" 

αιογα ἐγαϊεπί. Ἰπχὸ νος αἰῖ, ἴῃ ΡΟρ]οβὶ5 νυ ὶ- 
Ῥιι5. ἸΒίο απ 5ΟῸΓΓΑΤΉΠΗ σΤΘσῸ5. ΘΟΓΕΠΊΤΊ6 ἔγαιμία5 

ἂς 50.165 ρ]ΘΓαμηιιθ πορθεῖν, οἱ ἢ οοπηραγᾶ- 
εἰοποπ τῶν ἐφολχίων, 4:5 5ιιηΐ ράασνιδ παῦδς 56ιὶ 
αὐ πεδα γι αὖ αἰϊὶς ἐγαϊεμτείτιτ.. ΠΘϑγ οἰιι5, ἐφόλ- 

χια, μιχρὰ χαράδια, παρὰ τὸ ἕλχεσθαι ὑπὸ τῶν 
χωπηλατῶν, ἢ τῶν μεγάλων πλοίων. Ῥάγν τιά-- 

νἰδμίρ, φιοά ἐγα]ιαπίιτ α τοηιϊϑίδιις, ὑεῖ ἃ 

πιαρηὶς παρίϑεις. Ῥαυϊο μοδὲ ομηϊδογαξ Υ οἰαίογγα- 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΑ5 

Ὧϊ5, χαὶ σχιᾶς ἀδρανέστερος, οἴ ππιῦτα ἀονι ον : 

4ύαπι Ἰουιοποπὶ ἐσ θά51}10 ἀϊάἸοἶδδο νἱ οί 
οαπ. Ομ  γϑοδίοτηιιϑ, ΘΠ 4116 50 ρ6 τορειίτ, αἱ ἴῃ 
Ῥραϊπιιπι 9, Ρ. 152 : τὰ ἀνθρώπινα πάντα σχιᾶς 

ἀδρανέστερα, οπιπῖα μιυπάπα 6556 μπιῦγα ἱπινε- 

εἰϊίογα. Ἐὺ ἵπ Ῥϑαὶπηὰπι 45 : πάντα ταῦτα ἀρά- 
νης χαὶ σκιᾶς ἀδρανέστερα, πὸ οπιπῖα ἀταπο 
ἐεἶα εἰ τιπιῦτα ἐπα εοὶ Πΐοτα. Ἀρυὰ ϑυϊάαπι οοὶ 
Ῥτονουθίιπι σχιὰ ὀνείρων, ἐπὶ τῶν ἀδήλων πρα- 
μάτων, εἰπιῦγα Ξοιπτιίοτιπι, ἐδ γένιις ἱποογιῖς, 

εἰ ἀριιά Ρίπάαγιπι ἰπ ΡΥ ΜΙ 5 ἤγπππο 8, σχιᾶς ὄναρ 
ἄνθρωπος, κεπιῦτι σοπιτίμπ ἰοπιο. 

1014. Τὴ. 9. αἌείἀμιαφιιθ.} Τηϊογργο5, σεμεἰϊὶς 
ἐἰοπιιεπι ἀντι ὀγιιαϊἰοτιῖς ργοῦε ἐπϑτοϊ(αίτιπι. 
Ηὶς Ὀγονῖον ἔαϊτ, 4υ8π) ορογίιι, ἴῃ εἶ5. υῶ ρτος 
Χἰπιθ βοαιιυηΐαν αἰ Τυβίον, ἐπὶ ἢαγιῖς, σδιι μοί 

“μιγεπεῖς ϑοϊϊοτιιπι ἀππιοπῖς. Οὐώος οραὶ ἰπ Νε- 
ἄϊοιο Οοάϊοο νεγῖον Ἰθοιῖο, ἑορτὴν ἄγουσα φιλοπο- 
λέμῳ δαίμονι κατειλήφει θέατρον. 1π ΟἸνα. εἰ 
Δηρίϊο. χατειλήφει θέαν, ἀιππιοπὶ δεϊίοτιιπι 
ἀπιαπῖϊ [επιϊνίαί μι οοἰεῦγατις {Ἰιθαίτιιπι οοοι- 
Ρανεγαί. Ἡ]υὰ ἀσπιὰπι, ἐπ οοποιϊο ναπίαιῖς, ἐπὶ 

οχ Ῥξαΐπιο 35, 4. 
Ῥαρ. 145. Α. 10, ἡΠ]απιὶ σοτοτιαπι. Ἦος δά- 

αἰ τπιὰ5 ῥγεβιον πη  βϑιιπα 41} ἱπίορργοῖθ ἐσ Βα ]οπιο- 
πὶβ Ργονογ 5 98, 1, εἰ Ἔχρυπχίπηι5 {1 γόγθα, 

«“Ῥοσίοῖϊ αα Κοπιαπος : ποάμδ δηϊπὶ ἀἰοἴυμηι οϑὶ 
ἈΡοβίο]ῖ, 5εὰ Ἐξαΐα: ργορ είς δρυὰ Αροβιο] νη 
«ἂ Βοπιᾶποβ 10, 90: Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ χαὶ 
λέγει, εὑρέθην τοῖς ἐμέ : φυδιηαυάπι οὐ ῃοιη 
βοῃ θηιατυπι ἱηγοῦι, οὐπὶ 51 ἔπ, 65, 1 : ἐμ- 
φανὴς ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ ἐπερωτῶσιν, εὑρέθην τοῖς 

ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν. 
Τρ14. Ἐ. 9. εχίοπαϊαίιτ ἐπ τοία.} Ὑ οἰαίογγα- 

ΠῸ5, σΠΟΓΡι5 τοῖϊς σοϊπιαϊαίτιτ', ἐπι ἐτιῖθο σιιϑρόη- 
ἀαίμτ. Αἴ οαἶπι χατατείνεσθαι ποη οϑῖ 5οἰ πε, ποήτιο 
στρεθλοῦσθαι 5ιι5ρεπά!, ΟἸ πὶ ἴπ τοί οχίοηδὶ ἰον-- 
4υσβαπίαν τοὶ, οὑπὶ δ οὐ πα η] 05 Ζυοοβ: 0065 μὰ - 
Μεγοπίιγ. ϑιυιϊ(ἀα5 ἸΦοἶγοο ἀϊχῖι, τροχισθεῖσα, βα - 
σανισθεῖσα, τοίαΐα, ἐπ ψιιςιίοπο ἰοτγία : ἀπὸ τοῦ 

τροχοῦ, ὅπερ ἐστὶν ὄργανον βασανιστήριον, καὶ δια- 
τεῖνον τὰ σώματα, καὶ ᾿Αριστοφάνης " ̓̓Επὶ τροχοῦ 
Ὑ᾽ ἕλχοιτο μαστιγούμενος : αὖ τοῖα, χιοὰ ἱπείγιι- 
τπδπῖϊπι 65ὲ αὐ (ον μθπάτιπι ἀρίμτα, ἐπ φιο 
δόγρογα δα ϑγιιετεί τιν, πεῖ Ττἰσίορηαπεος : {[π 
γτοία ἀτΐοπι ἰγαϊιαίτιν σον γῖνιι5 δίρ σις. Τίοοι5 

οδὶ ἴῃ Ῥαᾶδο μᾶς. 653, ἴῃ αιιοιι Ἰοοιπι ϑο ΠΟ] αβίοβ, 

οἵ γὰρ δοῦλοι σφαλλόμενοι ἐπὶ τοῦ τροχοῦ δεσμού- 
βενοι καὶ συρόμενοι ἐτύπτοντο. Εἰοπῖπι φοτνῖ, 

οἴεπιὶ ροοσασοπῖ, υἱπιοιὶ εἰ ἰγαειὶ ἵπὶ τοία οὐ άθ- 

Ραπῖιιτ, Ῥ]υΐατοῖν5 Περὶ ἀδολεσχίας, 6 σάγγῸ}}- 
ἰαῖο, ρας. 509 : βασάνιζε, καὶ στρέδλου τὸν ἀλά- 
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στορα, ἐχομίσθη τροχὸς, χατετάθη ὃ ἄνθρωπος. 
7Ζογήμθ εἰ ὀχεγιοὶα σεοϊδείμπι, αἰίεγίι τοία, 

ἐχίοπάϊιι ποπιο. ᾿Ἐσχεδάσθησαν οὖν πάντες χα- 

ταλιπόντες ἐν τῷ τροχῷ τὸν ἄθλιον ἐνδεδεμένον. Πὶ5- 
δίραιἰ σισεῖ οπιτιδς πιΐσογιι ἐϊ πὶ γος αἰϊῖρα- 
ἔπι τοὶ ἱπφιιοπίες. Ἀρυϊεῖι5. ΡΒ, 3: δδο πιογα 
εἵἰπὶ γέί Οτιρεϊοτιςὶ ἱβπὶς δἰ τοία, ἔπιπὶ ΟἸΊΤΙΘ 

 αρτογιιπε σόπιις ἐπ αγιιπείισ. ΑΔΒ ΠΡοθατι εἰ ἴῃ 

ΒῈΡΡ  ΟΥ 5 τ ΤΊ ἃ ΠΑΡ Γαι θιι5 τοῖα. 208}. 
ΟΒγυβοβίῖ, ϑογπιοπα ἄς 5. 1 υοίδηο τηαγίγτα ρᾶδ. 

600: οὔτε βάραθρον ὀρύξας, οὔτε τροχὸν εὐτρεπί- 
σας, οὔτε εἰς ξύλον ἀναγαγών, πέηιια ϑαταίδτγο 

δἤίοσσο, πιο τοία ρμαγαία., τιόιιδ σἰπὶ ἐπ 
ἐηιαιίδιιπι σιιδίμ 5 56ι. ΝΊσορΒοτισ, ΠΡ. 7 ΗΪ βίον. 

οᾶΡ. 14, πατταὶ 5. Ῥαῃιο]θοπιοποη ἀδριιθηα556 
οὐ [ ΓΙῸ βθοαπίδ, ρἸυτηθο ἐεγνοπίο, οἵ τοία τποῖη-- 

Ῥτὰ φοπη ΠΝ Πιιθηΐθ, αἴθ ἴῃ ΦΖΊΟΓΟ ππᾶγ]5 ἱπηᾶ- 
τἀπίοπι Ἰαρ᾿ἀ6πὶ πιο ϊάγοπι ἵγάχίσβο. Εχ 15 Ἰοοὶ5 

ἀρράγοῖ βιρρ!οἴσπι ΠΠυἀ φυοά, Εγαποῖβοο 1. τος 
δηδηΐο, ἴῃ ργαββαίογοϑ ᾿πϑιϊτυϊυπη δϑῖ, οἱ ἔγδοι 5 
ΤΠΘΙΠ 15 561} 18 ΠῚ ΠῚ65 ἴῃ Δ] τὰπ| 6] 4115. γυἷ5 5ῈΡΙΩΙ 
πηροπαπίωγ, 40 τοία 1114 γθίθγιιπι,, οὐ ΒΟΠΊΪΠῸ5 

ΑἸ] σαι τογφυοθαπίυγ, ἂς ἀἰδίορἀθθαπέιγ, ἰοθρο 
αἀἸσϑί πα "πη πὶ 6556, οὗ Οὔδογγαὶ 740. (Ο]δοῖι5, 
10. ὅ, οαρ. 38, ΟΡ βογνδιϊοπιιπι. 

Ρασ. 146. Β. 15. (οπνοπὶξ πονὲς.} Ἐ]οραπίοπα 
5οηΐθη [8 Π| ὙΟΓσῖΟ τηϊπιι5 Π46}15 τη ογνογίογαῖ, ἴδ ς 

ἐπῖπι ἐπ ας οἷα αάνεγοθ ποῦὶς ἀρμα ἴδῖιπι 

Ρεγρθίιιαπι ραγἐμιτιῖ υοἰμρίαίοτα, οἱ υμΐπετα πεῖ δ 
αο εἰοσαίτίοο5 ρμαϊζίπιιτ. 86 φοιημηθγοῖ δο πορο- 
τἰαιϊοπὶβ γόοοθβ, υδη πὶ ̓ ΘΟΥτΙ πὶ ΤΥ ΤΊ Ρι5. ΟΡ - 
σεηϊαῖ, ἱπάϊοδηῖ; πᾶς οἱ 85. ΨΖοδῆπος Ομ γγϑοβίο- 
τηι5. Ἠοπ α ἐς 5. ψυ]Πᾶηο μας. ΟΟΥ̓ οἀἱι. Ῥαγὶβ. 
σΟΠΡαγαΐ 605 ΟἸΙΠ ΠΑ 15 οἵ Ἰηθν ίογΊθυ5, ναῦται 

μυρίους ὑπομένοντες χινδύνους πρὸς τοὺςλιμένας χαὶ 

τὸν ἀπὸ τῆς ἐμπορίας πλοῦτον δρῶσιν ᾿ οὕτω χαὶ 

οἵ μάρτυρες μυρία πάσχοντες δεινὰ, καὶ τὸ σῶμα 
διαφόροις βασάνοις χατατεμνόμενοι, πρὸς οὐδὲν τού- 
τῶν ἑώρων, ἀλλὰ πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐχεῖθεν 

χεχήνασιν ἀγαθά. δ᾽ αιιίι» Ξοτοοπία ρεγίειῖα σμν- 
διετιῖος αὐ ρογίμις εἰ αἰϊνειας δα ποροιίαιίοτια 

εοἰσοπάας τϑερίοίμσε: ἴα δἰ πιαγίγτες δοα- 

εοπία ππαΐα ἰοἰεγαπίες, ΣΟΥΡΟΤῸ υαγιῖς ἰογπιοχι- 

ἐἰς σοποῖςο, τελεῖ ποτιιπι φροείαναπί, «οἱ ςσαῖο 

οἱ νοπὶς, φι ἱπάδ ϑρεγασίμσ, ἐπμίαϑαπί. 
Ἰάοια Βοπι]α ὅ ἄς Ῥωρηϊϊοηιία, τοιαύτην οὖν πα- 
νήγυριν προέθηκεν ἡμῖν ὃ Θεός - ὀλίγου τὰς δι- 

χαιοσύνας ἀγόρασον, ἵνα πολλοῦ μεταπωλήσης. 

Ταῖος ἰρέιιι" πονὶς ΤΠ ιις τεμπιάϊτιας ῥγοροσεῖε: 

πιοίϊοο ἡδεῖα ὁπιθ, ψιιο πππεΐο νϑπάας. 
101». Ε.. ἀ. ἐμεϊμοκιιον ἀϊαϑοῖο. Ἰλϊδιϊπσυςη- 

αἱ 5ιπὶ ἀσιποποβ ἃ ἀἴαροῖο, αξ ἃ ἄνες πα 65; αὲ 

ὈῈ ΡΙΨΕΒΘΒΙΒ. 
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ἰβίου ῬΓῸ5 ἰδία πὶ δου ρβογαὶ ᾿οο ἰυοο : φιεοί οἱ ἀπ- 
ϑοϊξ οὲ ποπιῖτιος υϑγοθαπίμ., ἀρηϊοπδς ὍὉΓῸ 

ρῬεγ]ογγοναπῖ. ἸΝοα ἰδίταν τπιῖπὶ ἁἸψιιθπὶ 4ὁ Ρ]6θο 
ἀωπμοπιιπι, 564] ἰρδουῖιπι με Ἰποίροιπ Ἰῃ 16 }115.6.. 4] 

ἴῃ ἴογγα γ το1} δα ηΐ αἰ ποτα π65 Θχογοθγοηῖ, οὐ ἀο- 

δοι 1 αοϊαητῖπ5. 110. 7. ἀἸνίμαν. Πηδιῖταιϊ, οἀρ. ῶό, 
ΜαιΝ. 36, ῶ5: Ομ ραγαίιις 6εὲ ἀϊαϑοῖο οἱ απ- 
εοὶς ὁ}1{5. Πὰπο δἰΐαπι Ἰοοιιηι οἰταὶ Τοδη. Π)απιαβοο- 
Πι5 Οναῖ. 1 (6 1π|Δσ] 1} 115, ὙΡῚ τηαγίγ γα βαποίος 
ΤᾺΠῚ ἀἸΟΙΙΏΓΣ ΔΠΡΘ 15 οἱ ΓΘ115 ΟΠ ΠῚ 115 ΡΓΟΟΡ δ 5 
φὐἀπηϊγαηα, αἴ] )0]0 δυιίθπι ἀσοῦθα οἱ ἀιποηῖθιι5 

Του μη] Δο] δὰ. 
Ραρ. 141. (α΄. 12. Τδοϊτιῖι6 ἤδγθ.} Ὑ οὐΡθὰ ποιι- 

{πάτα 4}0 Αροβίο]ο, οὐ π|5 ̓ ς δαπὶ Λοίον, 21,10: 
τί ποιεῖτε χλαίοντες, χαὶ συνθρύπτοντές μου τὴν 

χαρδίαν; Ομίᾷ βαοϊεἰς ἤεπίος5, οἰ αὐ βεπίες ΘΟ 
τ θιιηὶ ἢ ΤΌΛΟΡΡΓ 5 ἁΐθιη θα! ἀογαὶ : ἤθιιπὶ σοἱ ἰϊ- 

οἰΐαγο αἰ φπιοϊἐ το ατιΐπιτίτι εἰοπιγιῖίε. 50 

ἐπΐπν ΡΤῸ πιοηιΐσια Ποπιϊτπιὶ ει Οἰγὶ δι πιῖλ6 

Ροτίοιῖα, τυ δ τι6 πιογίθ5, οἱ ορτις ἤογοῖ, ααἀἶγὸ 
δίσηι ραγαίι5. 

Ραρ. 148. Α. ὅ. οππε ἐογτγεβοοτοὶ.) Πῶς 

4υοζαο γαγ 5 ὁχ Ἰοοἷβ ργοροίαγυπι ἀδοουρίὰ 5ιηὲ 
ψου])α, αι ᾿ΐὰ ἔμογαπὶ ἃ} ᾿πιουρνοῖο ἱπγ ] ἴα : 
οππο οὐῖππι, εοἷ, ἐἔ ἀαξίτα οπιτιῖ {πιτηιτὶ τηϊ]ιὶ 

οἰαιιάογοπὶ οδιιίηι Ῥ Οτθάψηι ργοξδοίο ἰιιιηιτιηι, 

χιίαπι ρϑάϊνιις ἱεγο, παϊ]ιὶ τϊξιγαηι. δ6α Μ]Πιὰ 

ῬΥΪπατιηι, φρίξει οὐρανός, 4]Π41 4 Π1ὰ ΠΙοροηι. 

2, 12: ἐξέστη ὃ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ, καὶ ἔφριξεν ἣ 

ΥἿ ἐπιπλεῖον σφόδρα. Οὐ εἔτεριῖς οἰδἴπεπι δι ρο 7 
μοῦ, οἱ ἱπίογγιιῖξ ἴοστα σρτα πποάϊμην ὐδ]ι6- 

πιθπῖθυ, ἈΠΙΘυ αι πὶ ἀτι 6 1 ΠΊΟΠῚ ὈΓῚΙΠῚ 51Π|}16 οϑὲ 1115 

Ηΐογοηι. σῷ, ἵ : χαὶ συσχοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ, 
δἰ (οπθ 5678 Καοίαμπι ἀϑίγα ὁ πι5 ; οἱ ἨΙοΡοιη 

4, 8ἃ8 : χαὶ συσχοτασάτω ὃ οὐρανὸς ἄνωθεν, Θὲ οοπ:- 

θη οὐοδοαὶ οὐἴμηι εἰδδιιρον. ---- Ἰθ14. 1). Ὡ, 
11} {ἃ ̓ΠΊΠΠ ΓΑΥἹΠῚ15.. ὉΠ ἀιιοἴΟΥ 5 ΤΠ ΘΠ. ΘΧΡΙ]- 

ΠΠΘΓΟΠΊΙΙ5, ΟΧΡΊΌΙΠΟΙΪ5 Π15, {0 ΡΓΟΡΒῚ ΟΡ ἄπροσ- 
διόνυσα : Ῥγοἤεοίο, πιονῖϊ σιπιις οὐὔποαϊῖ, φοα 
τιοτι οπκτι65 ἱπιοϊ γίαπι τπαγ γεὶϊ ποτ θην σοΓίετι- 

{ιν. Πίοτι ἐδίμιιτ' τιαίιαί πὶ οἱ οιμϑίίηι ρτ- 

διοἴ θη, τατιτιαπα {ππιϑτα, αι ργθηιας τιοϑίτο- 

τιιπι ἰαογ 7 ηῖας «ἰδεριοίαηιιι5, στο ὀςίθηι σἰογίαηι 

ἐπιηναίιγα,ιι6 πιοΥ 6 ρτιδνθτιϊατητις. 

Ῥαρ. 149. ΒΡ. 8. δεέηι φιιὶ ξἰγοπιιος.Ἷ Τὰ ππὰ- 
Ἰαϊτηι5. οἴεγγο, αιιᾶτη οἴτῃ Ἰπιουργοῖο, ἐσὲ δοπος 

ἃ σοπϑογνὶς οοἰζαΐιι5 : Ζυδτηπᾶπ| οἱ μᾶπο γ υθ10- 

ποπὶ τϑσα γον θὰ ἔδυ Ῥοϑϑιιηΐ: 56 11 Θη μὴ 511- 
ΤΩ15 ΨΟΙΟΓῸΠῚ ἐπί γργοῖοπι ΟΠΟ1}1 ΝΊοςηΙ ἢ, Αομο- 

πο ὁ, ἴῃ τὰ (ον πᾶμτι5. ΘΡΊβοορι5 ληδίδ πε ΙΠΟρο- 
Ἰηδηιι5. ΒΟ! θοη5. ἃα ὙΠουηὰπιὶ ΟἸαυ  ἸΟΡΟ] Π!ἀΠτΠ 
ἴϊα. οἷαι Ἰλῖης Ἰοοιιπὶ αἀγουϑιιδ ἸοΟΠΟΠιΔ 0} 105. συυ- 

ΝΟΤᾺ ΕΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈυσΕΙ. ε 

θολικῶς γὰρ τελεῖσθαι τὰ τοιαῦτα πρὸς τιμὴν ἐχεί-- 

γων ἐπενοήθη, ὧν μετὰ Χριστοῦ ἣ ἀνάπαυσις, ὧν 

καὶ ἡ τιμὴ εἰς αὐτὸν ἀνατρέχει" τοῦτο λέγοντος 

Βασιλείου τοῦ σοφοῦ, ὅτι ἣ πρὸς τοὺς ἀγαθοὺς 

τῶν ὁμοδούλων τιμὴ ἀπόδειξιν ἔχει τῆς πρὸς τὸν 

χοινὸν Δεσπότην εὐνοίας. Απαβίαδιι5 ΒΙΒΠΟΙ]ο-- 

ΑΓ 5 516 μον ργοίαϊαν : 57, πιϑοἰϊοθ πιαπιφτι α- 

ἰΐα οεοἰουτατὶ αα ποπογόπι ἰϊοτγιιπι Θσοοσίίαία 

δετιῖ, φιιογιίτη οἴη ( ̓τιδίο τϑητιῖθς δεῖ, ἡτπιογιίηι 

πόποῦ ἱπὶ θιιπὶ τϑοιγγὶϊῖ : πο ρτοῦαπίε Βαρίϊο 

δαρίοπίο, εκ Ἰλοτιοτ' οἶσοα θοτιοΣ ΘΟ ΣΟΥ ΨΟΓΊΠΙΝ 

ἀρρτοϑαίίοπεπι ᾿ανεὶ νεπονοϊεπιϊ ἐγρα οοπι- 

τατίσιθηι Τ)οπιΐμιιπι οι εἰ δε. ϑυ[[γαράτιν οἰάοιη 

οἱ ΑἸτον [ΓΘ ΓΟ5. ΟΟΠΟΙΠΙ, οἱ ΤΕ ναποίβοιιδ Ζ.πιι5 

ἃρια Πλμηάβοοπιπι, Ογαϊ. 1 468 Τπιᾶϑ]η}}}115. 
ΤΡΙάοπι Β. 9. τὸν μαρτυρήσοντα.] ΕἸποπάαηάιιπι 

εχ Νίοάϊο:ο (οάϊοο Ν5. οἱ ρυϊουὶ ΒΒ. ΠΘη51 οα!- 
τίοπο τὸν μαρτυρήσαντα. Ναοιιΐγιη ΘΧργοσβογαΐ ἴη- 
ἴοΡΡΓο5, οἱ ἃ πηθηΐο διιοίογὶ5 ἃθογγαγαῖ : ἢ ΘΠΘΓΑΓΘ 

ἐρίτπιν ἰοοὶτπηι 6 τα αΥ ΤΟΣ, τιὶ Θατθϑῖ ἐμ ὑο- 

{μυίαις [6 ἰοείεπι αὐἰάιποας, αο αἰδπιιηι. ς ἴον- 

ἴᾶ556 Ὑδοῖ᾽5. Ἰοσογοίαι" τοὺς μαρτυρήσαντας, 4110 
Ρᾶοίο. οἰΐαπι βου ρίιτ οἰοη 1556. νἱάθίι Εν οἰ- 

5015 ΖΙΠι5 ἀριια Τ)απιάβοοηιπι, Ογαϊ. 1 ἀ6 [πιὰ- 

ΘΙΠΙΒθυ5. {πισϑτειθ, παι}, 605 ἰατπιάα, ψιιὶ πῖατ- 
ἐγτίμιτι μογιεογιιτιῖ, τὸ ϑοἰπιπίαΐθ οἷς τη αν 71, 

αἰἰξεοάαςφιιθ ςἴτιθ ρϑυδθηττΐοπο, οἴτι θη, οἰτιθ 

νεγϑογί νι, οἰδάθηι χιίνις ἐ{ὶ ἰατιαϊδιις ἀϊβπιις. 

Αὐτῶν ἐχείνοις ἀἰχὶ, ποι ἐχείνῳ. ΠῚ5. βουηδηᾶ 

δ ηῖ 14 Ποῖ ΑἸΘΊΙΒΠΠΙ δοῦπι, ἄγ (6 ϑδῃοιῖβ : 

ϑοϊεπιτι[αΐες Θπῖπι τπαγίγτιηιν Θαϊιογ αίολ6 5 

διιξ πιαΓ ὙΠ ΟΓιτη., τὶ ἱπυϊατὶ τιοτὶ ρίπϑαΐ, ψιιοεὶ 

οοἰεῦτατο ἀεἰδοίαϊξ. ΟΠ γβοβίομητιβ ποϑίον ΠΟ μὰ 

46 βαποίο «υ]ϊαπὸ ρας. 610 : ἡμεῖς αὐτὸ τὸ σῶμα 
τοῦ ἁγίου τὸ καταξιωθὲν αἱμαχθῆναι διὰ τὴν εἰς 

Χριστὸν διολογίαν, κἂν ἁπάντων ὦμεν δειλότε- 

ροι, πῶς οὐ πολλὴν ἕξομεν προθυμίαν, ὥσπερ τινὸς 

πυρὸς τῆς ὄψεως ταύτης εἰς τὴν διάνοιαν ἡμῶν 

ἐμπιπτούσης, καὶ πρὸς τὸν αὐτὸν ἀγῶνα χαλούσης:; 

ὸς ιιὶ σογριις ἴρμϑδιίπι σΘΓΤεταιι 5 δαιιοιῖ, φιοα 

εἴρπιπι Πα θίζιεπι 65, πὶ οὗ ΟἸγὶδιὶ οοπ ο55ῖο- 

πιεῖ ΟΥ̓ Θπ  ἀγϑίκιτ, [ἰδεῖ οπιπίμτιν δἴπιιι5 {ἰπιῖ- 

εἰϊςοιηι, φιιὶ ροσδιίηιις τιοτι ἀεὶ διιηιπιαῖη, ῥΓΟηι-- 
ριεϊιιαίτιθηι ατιπηιὶ θα ατθϑοθῦδ, οἰιτπ ᾿ῖο ἀϑρ6- 
οἴιις είς ἱρηὶς φιίάαπι ἐπὶ ππθπΐθπι ἱποϊεαξ, 

εἰ αὐ ἰήδηι τος σογἕαπιοπ ἐπιρ τοι ὃ 

1014. Ὁ. 13. Λίαπι εἰ τὲς ἐπ νεἰἴο.1 Ῥεοίογιαν 
πἷς Ἰοοιιβ ἃ Δυΐαπο Ῥαρα Βοπιᾶπο ἴῃ Ερίβίοϊα δά 

(οπειαπ πὰ πὶ οἱ πο πθὴ Δ γ β.15. ΘΙΤΟΙῸ5. ΙΘΟΠΟ- 

πιο Ποτιιπι, ρᾶσ. 413 οὐ ΠΠΠοπὶς ομιᾶπαΣ ἰοπιὶ 
ΟὐμοΙΠοι.., ὁΣ 40ια ριιοι 5. γαγ 5 ἸΘο ΟΠ 65 ἃηπο- 
ταγίμχιι5. ΠΠῚῸ οηΐπι οὶ, ἐπεὶ χαὶ πολέμων τρόπαια 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΛΒ. ὈῈ 

χαὶ νίκας χαὶ λογογράφοι πολλάχις : τυγϑιι5 πρὸς 

ἀνδραγαθίαν διήγειραν. Ἰίοιπ͵, ἃ γὰρ λόγος τῆς 

ἱστορίας ὑπέγραψε, ταῦτα γραφὴ σιωπῶσα διὰ 

μιμήσεως δείκνυσι. Οτοτιπι ἴπ ΝΙοἀΐοαο φυοάθο 
Ἰτιον Ἰοσεθαῖιν, καὶ οἱ μὲν τῷ λόγῳ χοσμοῦντες, 

οἵ δὲ τοῖς πίναξιν ἐγχαράττοντες πολλούς, ατιαῖπ 

Ἰοοιίοποπι Αἀνίαπὶ Ἐρίβίοϊα ἀπυρ! δοῖεν : Ομΐπ 
εἰΐαπι νεϊογιιπιὶ ἰγορίθα εἰ υἱοίοτίας εἰ ᾿ϊσίο- 
τοὶ δον ρίοτγες οἴ ριοίοτος ἀδπιοτιίσατι: εΐ ἡ ες: 
εἴἶοπι οΥαἰϊοτιο γοπιὶ ἐχογηιαπίος, ᾿ιὶ ὕότγο ἴπ ἰα- 

διιϊὶς ἀορὶπροπίος, πιιῖιος αὐ υἱγίμίοπι εἰ οἷ- 

τί ιαίοπι ἐποϊιαγιιπί. διηιίάοπι τ μϊσίοτία 
ογαϊίοπα διρτίπιϊξ,, πδὸ ἰασοπς ρμίσίιγα ΡῈΓ 
ἐπιϊἑαιίοποπι οσίθπαϊι. ας ἱπιορρτγοίαιο Πα 6-- 
Ποῦ 14 Απαβίδϑιὶ ΠῚ ΠΟΥ μοοαν"], 4υιδπὴ βοααϊτιγ 

ϑυποάιι5 Ῥαγιβθηβὶβ ρᾷς. θᾷ, Ὑ᾽άο Δ] 1ᾶπὶ Ἰπίογ- 
Ριοιδιοποπὶ Ζ ̓πὶ ἀρ Πατηβ θη πη : ΠῸ5 ἴῃ Πᾶς 
οϊαϊονγαηὶ Θχριηχίπιι5. 1114, Ξεγῖπο Πϊδίοτί 8 
ΡῈ ἱπιαποιϊοπεπι ρτιθὺοὶ. 

Τρι4. Ἐ. 4. ἀναμνήσομεν. 1 Μοάϊο. εἰ ΟἸν. 
ἀναμνήσωμεν, χαὶ χινήσωμεν, υἱ ἀηῖς αἰχ!!, τοῖς 

παροῦσι χαταστησώμεθα, δτοί(οπιις εἰ ασοοπεῖα- 

τπῖις. Ῥάιϊο μοδὶ ρτῸ οἱ εὐφημοῦντες Μοάϊςαιι5 Πᾶ - 
ΒΡ] οἱ ἐπαινοῦντες, εἱ τῶν ἐράνων εἰσφοραῖς. 

Ραρ. 150. 6. 3. ποοοοοῖο πιάστια.  Νοη αἱ 
᾿πίου ρ ο5 βου ρβογαΐ, σογινοπίτς τα αὶ πεῖς ΘΟΤΊΙΠι, 
γιιὶ αὖν ἱπιϊεῖο Τειιηι [αι απ. 

Ἰριἃ. (. 10. ἀριια Τπιρογαῖϊοτγος.} ῬΊατγο5 οοιη- 
ΠΠΟΙΠΟΓαΪ , ΠΟῚ ΠΠΕΠῚ., αἴ Υ ΟΪαἰοΓΓαπιι5, ἐμ ἔατι-- 
απι ηιιοχιι6 Ππρεταΐογος αἰϊσπαίίοποπι σδπ6- 

τιιχεῖ, τεῖ οὗ νεϊίοτιιπι ἐσ ρογιεπείϊαπι οἱ απὶπεὶ ξογ- 
εἰταΐπεοτι μτῖπιας ἀρτα διιπὶ ον εϊπιογθιιῖ.. ῬΌΥτΟ 
ΤΠΔΡΕΥ ΠΕ ΠῚ Ρα55] σιηΐ Πὶ βάποιὶ ἀρια ϑοθαβίοη Ασ- 
ΠΟ ΠἾᾶ5 ὈΓΡ6ΠῚ., ἰοπΊροτο Γιἰο Πἰϊ Τπηιρογαίουὶβ, 5ῈὉ 
Ἀρτίοοϊαο Ῥναϑίάθ, υἱὐ Ἰορίτυγ πῃ Μααν στο! οσῖο 
Ἀοππάπο,, πΊοΠ515 Μίαν εἰ ποπὸ αἶδ, οἵ οοηίογιιν 
ΠΠοστιπὶ ΟὈἰτὰ5 ἢ ἢΠΠ δε  βδίπιο Αππα τη Εσοίο- 
5ἰαϑιϊοογιπι ἀιιοίογο βαγοηΐο, ἴοπι. ὅ., ἴῃ ΔΠΠΙΠῚ 

Οοπριδηιηὶ Μαρηϊ ππάοοίπηιη., ΟΠγῖσιὶ γὙῸ 
ΟΟΟΧΥῚ, ὑπ66 5υβρίοατὶ Πἰσοὶ ᾿Ϊ5 γογθ 5 Οοη- 
5ιδηιπαπὶ οἱ [ἱοϊηΐυτη ἀοσίρηατὶ, 

Τρϊά. Ὁ. 9. ,ο55α,, γοία. Ἴ Τηΐογργοβ,, δοίλγιις, 
χοία ; 4υοά δηΐϊοα θαγαϊδγιπι ἀϊχογαὶ ἰπ Οτγαϊ, ἐς 

δ. Οογάϊο, νογίοης ὅ βόθρος εὐτρεπιζέσθω, ἐπ 

αἰιειπι εἰο οἰ αι αταςλνιίπι : Ἰῖο (ο55α ἀἰοϊτιτ. 
5. ]0ἀππο5 ΟΠ γυϑβοβίομηιιβ,, ἤσοιῃ!!. ἀς 5. 1μποῖὰ- 
ΠΟ, βάραθρον οἰΐδηι Δρρε!] ανἱν, ἸΙοοῸ 14π| ἃ πο 15 
Ῥτοϊαῖο ἴῃ Νοιῖβ ἴῃ μᾶς. 145, Ε,, 8, 

Ῥαρ. 151. Β. 1. ποπιῖπα αὐ᾽ιοϊοπίες.  Ἰηϊον- 
Ῥτο5, ποδί αιῖς σοπογίςιιο αὐ εἰϊαπιιαιὶς ρῥτο- 

Ργῖ οὐ ἰιἰ. Αἰααὶ σοχυίτασ ράιο ροβί : οι ἐπῖπι 
ταἴσηι δἰ (αἴθοπι, σα (γι σἰΐάπος : Ἰνοῦ ο5᾽., ΟἿ ΠῚ 
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τΟρβαγΘηἰα δἰ σα], 4110 ΠΟΠῚΪΠΟ γΟσΔΙΌΠίαγ, τος 
ΒρΡΟΠάοΡαηΐ 56 6556 ΟΠ Ἰϑιίαποβ, Ῥυΐπηιβ οχ {ΠΠ|ς., 

ΘΧΟΠΙΡΙΪ σᾶιιδα,, ΠΟΠΙΐπο Ποιηϊάπυ5 αὐ ϑίπηοο- 

ποπὶ Μοιαρ γαβίοπ, ΟἩ γδιϊα πη 56 6556 αἰχιῖ, 

πο 856. Ποιηἰ ἰδὨιιπὶ γοσατῖ. ϑίπαι!ς ΠΠὰ4 ἀρυᾶ 
Ομιγγϑοβίοπι. ἴῃ 111 ἴρβα οι α ἀς 5. ἔμιοίαπο 
Ρᾶᾳ. 6023: ποίας εἶ πατρίδος; Χριστιανός εἶμι, 

φησί. Τί ἔχεις ἐπιτήδευμα ; Χριστιανός εἶμι. Τί- 

γας προγόνους: Ὃ δὲ πρὸς ἅπαντα ἔλεγεν, ὅτι 

Χριστιανός εἶμι. θμάπαπι δα ραίγία ογίιις 65 9 
ΟἸιγίϑιϊαπιις διιπι, αἰ. Οἰίαπι ἀτίοτα ργοίοτγίς ἢ 
Ολγισιϊάπιις διιπι. Ομἶνιις πιαγογίϑιις ὉΠ σθ-- 
τὸ αὐ οπιπία ἀϊσεναῖ : (Ἰιν σιΐαπιις σιιτη. 

1014. Ο. 6. τὴν πεῖραν. Μεάϊο. τὴν ἐπήρειαν 

ταύτην, μας υἱοϊοπια, ποὺ ἱποιίίι. Ἐοτῖδςϑο 

ρίϊι5 τὴν ἐπίνοιαν, μας αγίο. Ῥασίπα Ξοχψαοηιὶ 
Β. δ. Ἰάοπι ΝΜί5. οἷοί τε ἡμεῖς χατατροχίζεσθαι. 

Ρὰς. 152. Ο. 1. φιοά {τρία 655εῖ. ἡ Οοττο- 
οἴαπι δὲ ΠΠπὰ οχ υἱτίοδα Ἰθοιίοης παΐαπι ἀρὰ ἰη- 
τογρτείοπι : πἰπιαάνογϑο {ἰ16 γτορίοπὶς τιαίιγάπι 

δαϊεύτοσαπι, οἰ οσοἰϊίνιις ργωγιμίαπι 6556, κα 
ὕγιπιιρ ἐδπιριι5 ἱπδίαγο. Τ,οσογαὶ ὨΪ πη Γι πὶ χρηπ 

μνώδης, ἴογίο ρτο κρυμώδης : ἰαπιοίδὶ αἰγάχιιο Βα- 
51Π|6η515 δ ἴο Ροβίγοπιαπι ἰδειν γοιϊηδῖ: οἷ ἴανοὶ 
οἰϊαπη Οδυάοηείιι5 Β ει  ηι5 ἴῃς 5ΟΓΠΊΟΠΟ 4ῈΟΙῚ 
Μιαθεῖῖς ἀο ἀφραϊ!οαιίοπο Βαβι] το πόγιπὶ ΝΙαγίγ απ. 
μάεα ργοερίοϊοπς τεβίοπιὶς παξισάπι τιϊπιὶς γὶ-- 

βεπίεπι γί βογίδιις., ἰδπιριι5 δἰΐαπι., χιο πιατῖ-- 

τπα ἢ, γεπιῖς ἀϑρογίίας ἀφιίζοπι ἤαπίο υἱοῖειι- 
{{πι5 ἱποιιπιϑεῦαξ,, πιοπίος τσιϊρίνιις, ργιείτιῖς 

ἀγνα ἰοσοῦαπίμιτ. 

1014. Ὁ. 5. Τιμιηι πιιιίϊἰαίμιτ. 1 Αχρωτηριάζεται 
αἄϊίαπι δὲ οχ γαγία ἰθοϊϊοπς Οοάϊουπι Απρ]ςο- 

ΓᾺΠῚ Πα σΙπὶ δα ποία : αἱ ἴπ αἰγαιιο Βαβι θηϑὶ 
οἀϊιίοπο, οἱ ἴῃ Μεάϊο, εἰ ΟἸίναγ, Νῖ55. σοηῃβίδηϊοῦ 

Ἰεροθαῖιν ἀκροτηριάζεται, φιοιηδάηηοάμπι οἱ ἴῃ 
γα] ραῖο ΤΠ οχῖοο γοϊογὶ, Πἰσοῖ ρουρογάτη [ἴα βου ρα τη 
6856 οοηΐοπάαϊ Ἠεηγῖο. ϑδιοριιαηι5 ἴῃ ὙΠόσάατο : 

4υοσά ἰάοπι γαϊοὶ αἰ ἀχρωτηριάζεσθαι, Θχίγε- 
πᾶς ραγίος ἀπιριιίαγὶ Σ ἀπο 5οαιυίίων ἀρ Βα- 
ΒιΠΠππὶ, ὥσπερ ἀπὸ πυρὸς χαιομένων τῶν ἄχρων, 
56 ᾿ΠΙΟΓΡΓΟΒ τ ΓΑΠΊΨῚ5 ΘΟ ΙΟΠΘΠῚ ΡΟΓρΡΟΓΑΠὶ οχ- 
Ῥτοββογαὶ, 7)οἰπιάθ ἐπ ἀοιιΐιπι ἰθπεϊξ, τ ἂν 
ἱρπθ οτίπὶ σιιπιπια ΟΓΘπιάπίμ. «Ἷν Θχίγεπιὶς 

πιαπιῆι6 σογρογὶς ραγιΐνιι5 σοποθημθπς ὙαροΓ. 
Ῥαυ]ο ροβὲ ἰἰάοπὶ Μαπιιβογῖριϊ συ!ραία: Ἰδοιϊοηὶ 
ἴανεηι Βαβι! θη βὶβ δα ἰοη 5 τὰ δὲ ἐφ᾽ ἃ συνωθεῖται 
ὀδύναις δίδωσι, ποῦ αἱ ὁχ ΑΠρ]ἰοῖβ. δάϊιιπι οϑὶ 

τοῖς δὲ ἐφ᾽ ἃ συνωθεῖται ὀδύνας. ΟΟγπαγίι5 οχ Βα- 

5 ]Ποπδὶ, εας ὑόγοὸ αὐ ιιας ἀοίγιιαϊίμν,, ἀοϊοτῖ- 
διι5 αὐῆϊρια,, σουρουῖβ πἰπιίγιμη ρᾶγίοσ. ϑοαιίζιν 
ἸΙάοπα,, περὶ ἣν ἢ πόλις χατῴχισται, χιοᾶ (ὧν- 



1104 

ὨΔΥΪ5 [Πα ϊπ6 γϑ 1}, σίαρπππι οἰγοα φμοά τιτῦς 
μαϑί(αξιιτ, φιαδὶ δϑδοὶ χατοιχεῖται, γ6} χατῴχης- 

ται. Πππὸ χατοιχίζειν πόλιν 65ῖ σοπάδγ οἱ νἐ[αἴοπι,, 

Γιπέίανθ, φο]]οοατο. ϑέασπιπι οἴγοα πιιοίῖ τὺ ς 

ἐγαὶ επάκία. Υ οἸαϊουταηὰ5 οοπίθπίι5. ἔς ἰιᾶ0 

γεέυβιθηθ, φιοα ὑγὸ πιωπίδϑιις οἰνιαι (5 ὁγαὶ,, 
4{ι1ᾶπι| ΠΟ. 10 Ὑ] Ο5 ΠῈ 6556 ΘΟὨ ΘΠ {ΠΠ1151Ὑ155111}115 
Οαγάτπα} 15. Βαγοη 5. ἰπ 5115 ἴῃ ΝΑΓΙ γ ΓΟ] Θὰ Πὶ 
ΒἈοιηδηιπ Νοῖϊδ, οἰπῃ Βαβι Π1π5. ἀϊοαὶ οἶγοᾶ 5ἴα-- 

σησπη ΠΗ 4 5ἰἕατη 1Π|8π τγ θη [μι 1556. ΝΟ [Ἀ ΠΊΘΏ 
ληῖς ἰοριταν ; περὶ ἣν ἣ πόλις χατάχειται, αἱ ν]46- 
ἴπ| 5ογ  ρίπ πὶ ἀΠ 1] οὔοπἸ556., πϑήϊιθ (ἀν ρΌΓ 5 

Νγϑδθπιι5, Οναϊ. 2. (6 πηαν ιν γθι5. ΧΤ,., ρα] 1ο 5 
ἴὰπὶ θΆ] 615 γαρᾶ556. 58 ΠΙΠῚ αἰΐ, 504 ἰάπία 4ὰ- 

ογιἰαῖθ δα βιαριαπι "1105. δου ῖ556., 80 51 δ ριι- 
Ῥ]1οα5 θα] πὰς ἀθυθηϊββθηῖ. Ἀλλ᾽ ὁμοθυμαδὸν ἅπαν- 
τες τουτονὶ χαταλαδόντες τὸν τόπον, ὡσεὶ δημο- 

σίοις τότε λουτροῖς σχολάζοντα, ὡς καὶ αὐτοὶ μέλ- 

λοντες τῷ λουτρῷ χαταφαιδρύνειν τὰ σώματα, 

ἑτοίμως τὴν τῶν χιτώνων περιδολὴν ἀπετίθεντο. 

δεῖ μπαπὶπιϊογ μπίνετγοὶ ἰθο οσοιραίο ἴοσο,, 

Ρεϑίϊοῖς ρμογίπάθ ψιιασὶ δαϊποὶς σπνηἀαρσατγοΐ, οἱ 

μασὲ {πὶ ἰρδὶ ἰάναογο δογρογα οἰγαζεγὶ δἰ 

αὐϊωξιιγὶ ὁσδθτῖ, παπια οτιτιοί ατιῖγ {ππιϊσαγιίηι 

«πιϊοίπιπν αδροτιοῦ ατιξ. 

Ραρ. 150. Δ. 9. ἐπῆγον ἐχ ΑΠρ]ΙσΔπ, ΘᾺ 5 Ε1ι|-- 
πη οδὶ ργὸ ἤπειγον, 4116 Ἰδοιῖο 45:1 ϑηβὶβ γα - 
ΤΙΟΡ» Θατη 46 ἄτο (ΔΠ}1οἱ Δ[55. τπθηταν: 

1014. Β. ὅ. ἀφείάοτία σοττιιπιρίειτ. 1 Ὑ εὐ ὰ 
5101 ΑΡΟΒΙΟΙΙ οχ Ερίϑβε, αὦ Ἐρμοβίοβ εὰρ. 4, 39, 
Φαογιιπὶ ἰοοο ἀἰκοιαϊ Ἰῃἰουριος., σοσιομρίςοοπίϊ 
ἠδοορίϊοτιθ οογτιρίπιπι ἀδροπίπις ; ἈΡοβίο 5 
αἴχῖι ἀποθέσθαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον. Β451}}|5., 

ἀποδύεσθαι. δι ἀὐίοιι ΠΟΡΓαΙβπλι5, ἐδοίογία 

ΦΥΤΟΤ5., ᾿ς οδὶ, [Ἀ!]ἀσ65 οἰ ρΙ Πα ἴ65., αὐ ΙΒ] οτη 

ἐν ὁσιότητι ἀληθείας, ἐπ σαποί[ίαϊο σνηετγιαϊῖς,, 

ἴῃ γϑῦα ϑβαποιπηοηΐα. Π Ιπά 6, τις σοηδίαγοξ τπ5}- 

Ῥαΐα 6556 γϑυθα [γαν 15. ργοοῖθιιβ 5 1η}} 18, 1Ππ4, 

κί ἀνταποδῶμεν., νοΥιπιι5., Οτεώ τϑισι νιιθπιι δ.) 
τὸ Ῥβαϊπο 115, 12, τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ; 

ΠΟῊ τι ᾿ΠίΘΓΡΓΟ5.,) 411 ΟΡ ΠΟΙ νου θΟγιμ οἱ βθη-- 
τοπιϊα πὶ ἱπγ γε, μας 7Ζ)οπεῖπο, αι ργὸ ποῦὶς 
ἐδὶ ςροϊϊαίι5., αἰἴθτιας ϑγαίϊας γεάαθηιι5 ἢ οἱ 

Ῥοβὶ ρᾶμοα, ᾽ς Θατϊίδα δμτῖι5., πὶ ἐ{ἰὶ πυεειῖς 

“ἰοινα]ιον οί, ἰοπσ πιασὶς σιίαπι τὶ ἰίτεγι ατιτ- 

ἐκοῖα. Ἰτιο ἀϊουηὶ 56 Χ ΤΠ, τα! 1165 ΠΡ ΟΠῚΪ ΠῚῚΠῚ Ἔχ τι 5- 
56, 4 πα αι θπι Π}} 165 ΡΙΪαεὶ δγαης, 4εὶ Πο- 
1Π]Π11ΠῚ ΘΧΈΘΙΙΠΕ. - 

1014. Ὁ. 6. πὸ ίεγβα ἄδπεις ἀϊαφοῖο. 1 Τόπον 
αἰχῖε, βοὴ νῶτον, νΕ] νῶτα, φιιοα Ἰορὶς ᾿πιογργοβ, 

πιθῖς ἰοσσα εἰϊούοῖο ἐἰδπιιις. Ἐρβιδβῖονυ. ὁ, 27: 

αὖτε δίθοτε τόπον τῷ διαδόλῳ, ποῖί(6 ἰοσιπι ἄα- 

ΝΟΤᾺ ἘΒΟΝΤΌΟΝΙΒ. ὈΌΘΕῚΙ 

τὸ ἀϊανοῖο. Οπυϊδοναὲ ργρίογοα ἰῃίογργος πὰ, 
Οατγπες σμπῖ, πὸ ρμαγααπιις., γε] σοί, οογρο- 
Τὰ διεπί. 

Ρᾳρ. 154. Α. ὅ. φιιαάγαβίπίέα σοτοτιθπιμτ, ἢ 

ΤἸωίογργοβ, ἰοίίθπι Π)οπιῖΐτιδ, σοτότιας ἰγίδιιθ. 

ΑἸ4ῸΙ ποῖ ρείαπὶ ἃ Πθο, αἱ ἀδπίαγ οογοπς, 564 υἱ 

ΟἸΠΠΟ5 ἰἴὰ 58 βογαπξ, ἰ ΘΟΓΟΏΔΓΙ ΠΟΙ ΘΔΉΓΙ. 1τὰ 
Ἰορτταγ μας βαπίθπεϊα ἴῃ ἰδοίϊοπα αιιαγία ΒΓΘΥ ΑΓ 
Ἀοιπᾶηὶ, 9. Μαρ : Ομαάγαρίτιέα πὶ εἰαάζιπι ἵτι- 

ΒΓΘδδὶ διπιιδ: φιαάγαβιγιία ἱΐοπι., 1)οπιῖπο,, 

οοΤόσια ἀοποπηιτ. 

1014. Α. 11. ἐπιοξίανιϊεπι “μοίτιπι. 1 ΒΒ. 16 η- 
515 οἀϊεῖο, οἷν! ἔανοπὶ οἱ ἄπο (Δ]11οἱ Ν55. ἀμύθη- 

τὸν, 6Χ 710 ψϑγε (ΟΥΠΑΓ 5, {οί ἱποπατταδὶ- 

ἰΐ ξαποῖϊς τοίϊοίο. Ἐκ Νῖ55. Αρ] οἷ δ ἀ τι οδὲ 

ΠΙΔΡΡΊΩΙ ἀπαραμύθητον, 485. Ἰδοι]ο [δγεὶ ροίοϑδὲ, 
ἐητοϊογαίζοπι τοϊ είς. Ῥάυ]ὸ ροβὲ Ἰοοιμι ΠΠπαπὶ 

ΓΟΒΓ ΙΓ πλι15. 18 Ρτοϊδίμτη. 40 Ἱπίογργοίο, Ο. 1: 
“Δοπ δπΐπι ψιὶ σοσίΓΓ., 65 δοτιδίατις,, 56 σι 

{ἰδογ., εἰ ἐπ οὐϊδοίαιϊοτεῖς σορία ἄπινα μαι ρο- 

[οςι. 864 δ] τυὰ εδὲ ἀναγκάζεσθαι, Αἰ ἀναγχαίων 
ἀπορεῖν. 

1014. Ὁ. 4. Εεὲ Μὶς φιιϊάδπι. Ἴ Ἰηΐεγργεβ., ὅτε- 
δίος ὕϑγο,ς ἡτὶ ργοάϊαπιπι οο υἱάογαξ, κἰὐὶ {{-- 

ἰμπι [ιριοπίεπι σοπεορθαῖξ. Τὰ σοπιγαχογαΐ,, οἱ 
{ταποᾶγαὶ πᾶπο ροιϊοατιπι., οἰδίοομι. 006 }14η 5 

τὸν δήιλιον, [Ιοϊογδι,., 6] 6χ σἂν πὶ ΠΟΙ θτι5 τ Ππ1πὶν 

εἰ ἔιρίοπίοπι τὸν λειποταχτοῦντα,, 4τια ἸΟχιμο 
Εἰ ΠΟ ἃ πΗΠΠτανὶ αἰδοῖ ρ! πα ἀἰοδιιπιρία οδῖ, 6Χχ 
41 ἀἸοίταν λειποτάχτης, 4πὶ ογάίποη ἀοβογὶξ, 

νῈ], αἱ ἸΙοχυίαν Πογαῖλι5.. 4πὶ Ἰθοὰ πὶ ἴῃ δοῖς 44- 
τὰπὶ ἀοβοῦῖι. ΡΏΠΟ ἀδ ππυηάο,, ὡς ἀποδιδράσχουσα 

χαὶ λειποταχτοῦσα, τι ἤιρατ,, εἰ κ[αἰτοτιῖς 565 
ογεϊτιῖςνο ἀθεετίγία., αἱ νοὶ Βυαάτιβ, ϑο μι } 1α- 

565. ΤΠ ΠΟΙ ΠΟ ἢ]5 ἴῃ ὅ ΟἸΎΠΙΠ. , λειποτάχτης ὃ 

παρὰ τὴν μάχην χαὶ τὸ στρατόπεδον τὴν τάξιν 

χαὶ τοὺς συνασπιστὰς ἀπολειπών, (δ5ΕΓΟΥ' εςΐ, 

φαῖ ἵπι ργιδῖϊο δἰ σαςίγις οτάϊπιοηι δὲ σοπιπιὶῖο- 
πος ἀδϑογεῖξ. 

Ῥαρ. 155. ἢ. 4. αἀ φιαστγακσίπία πιαγίγγῈ5 

ἐοπἤιβίε. 1 Βά!άοταὶ ὙΟΪαίθγναπιιβ, αὐ ἢος 

οοπἤιρίαξ, φιιῖ τισι [δίαίτι ἤος ογοΐ : ἀἴχυια 

11ὰ Βοπὰ ἢ οἰΐαια ἃ Ὑ ΠΟΘ] ]5 ΔΙ μ ] οα το] 1-- 
ΒδΊΟΠ 5 ΡΓΟΡΌΡΠΑΙΟΙΊΘΙΒ : 5661 ΠΙΒ110 ἰΔΠη6 ΠῚ ΠῚ ΪΠτΙ5 

ἸΠΙΟΓΟΘΘΒΙΟΩΙ ΘΑΠΟΙΟΓΙΠῚ Πππ ἴανθι ἢΐο Ἰοαι5., 
ἀὐιὶ ΘΟΓΕΠῚ ᾿ΠΟΘΔΙΙΟΠΙ , ΟἸΠῚ οΟΠβίδθὶ ἰαπξι πὴ γὶ- 

γαπὶ ΠΟΙ αᾶΠῚ τ ΘΧΘΙΏΡΠ] πὶ ̓ πη ἀπ υ ρτο- 
Ἰδιαγιι πὶ {|1556, {104 ΠΟ ρΓΟΡαγοῖ., δὺξ φιοά ἴῃ 
οὐἴπιθη ἸΔο]ο]ατνίΣ γοσαγὶ ροϑβϑοδῖ : ρυτ δ  Εἴπη ΟἿ πὶ 

αἄάαι 605. 41} 516 ογδηΐ, θαι; δὲ ρδοσαίογε5 

Πειι5 ποη ὁχαπάϊι, Τοδη. 9, 61 : ἀοηίχψις πρε- 

σθευτὰς ξυνατωτάτους, Ἰοσηῖος, Ογαίογ 5. ἱπίοι - 
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ΘΟΒΒΟΥΌ5Π116 ΡΟΐΘη Ἰ551 1105 605 Δ ΡΟ Ποῖ, Τά οι Πο- 
μὰ (6 5, Μαιηληις, Ρ. 185, Ὁ, 8: μνήσθητέ 

μοι τοῦ μάρτυρος, ὅσοι δι᾿ ὀνείρων αὐτοῦ ἀπηλαύ- 

σατε,, ὅσοι περιτυχόντες τῷ τόπῳ τούτῳ ἐσχήχε- 

σὰν αὐτὸν συνεργὸν εἰς προσευχήν : οἱ Ποιμ}}. ἴῃ 

Ῥβαϊιι. ὅ., δορί να ο5. ο556. νἰγιαο5. φααδάαπι αἱΐ 

4: ργΘοΟ5 ποδί Γαδ διιβοί ρίιηι, αἵ δὲ ὦτα τῷ παρα- 
δέχεσθαι ἡμῶν τὰς δεήσεις. 

Ῥὰρ. 156. α. 1. ἐκκλησιῶν. [716 ποίαπι 6. 
Οαγηῖογ. 1 Πο ἁἀἀ τὰ διιηὶ ἃ ἀσοι5δίπιο νἶτὸ Απ- 
σἷο οχ ογαῖ, 1 οἱ ὦ Ψ0ἀη. Παιπαδοοπὶ [)ὸ ἱπιασίη- 

λ5 : ἐγὼ δέ φημι νοητά τε χαὶ αἰσθητά : ιιῷ ἴα- 
πιο ἃ ἀπο] 5. Νῖ55. ΝΙο. εἰ ΟἸϊν. ποὺ ἀσῃο- 
δοίη", 

1014. (. 8. Φοιιπι αἱονὶ οαγοπί. 1 Οὐδϑὶ 
Ἰερίδδοι ἱπίουργοβ δέξωνται, γογίονται, 7)όιέπι τὸ- 

εἰρογοτῖ,, οἱ πιοσῖος γα ϑγιεπῖ; αἰχυὶ θα 5}} 10 η 515 
Ῥοβίουϊοι οἀϊεῖο οἷο παλεῖτ, ἵνα δοξάσωσι τὸν Θεόν, 

οἱ ᾿ὰπηθη ΟΟΓΡΏΔΡ 5. 41 οἱ θυ ΩΓ, γογε, μὲ 

διιδοίρογθηΐ 7Ζλοιιγν ἐπι τα θηιϑνῖς διιὶς ἰρδοτιηι. 
Τὴ ρυϊογὶ φυϊάφην ΒΒ α5 ΠἸθηδὶ ἰοοίαπι οϑὶ, ἵνα δεξά- 
σωσι [ 5161, 564. (Ἀ01}}6 ἔν δαβρίοανὶ πιοπάτιμὶ 
ἔιιῖ556., Ῥ ΟΡ πὶ οἱ , αι} Βοχιπι Α ροβίο]ὶ γουΡο- 
Τα ᾿ποιηἰ η55οῖ, 1 τίμιε, ὁ, 30, δοξάσατε τὸν 

Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν. 
Ῥαρ, ὅ87. Ε. 4. φιὶ υἱάοι ἰονία.} Οἰϊαῖαν 

που οχ Ῥιυόγουθ 5, ἰπς {0} 115. ἰά πῃ. ΠΙΙΒΖΙΙΔΠῚ 
τορο ὶ ροίου τ, ἃ) 60. αιυϊάοπι οονῖο, αὶ ατθοο 
ΒΙΡΙοσιαν ἱπάϊοο ἃ Κα γομοῦο σοηδοῦ ρίο αὶ γο]ιιο- 
τἰξ : ποι Θηΐπι τδ]ιαπὶ ἴῃ ΤΟΥ ΘΓ" 5 Θσοιν 
ἃὰϊ λεῖα βλέπειν, αἰι ἐλεηθήσεται βλέπων. Οον- 

ΠΔΥ ι15 ποίαγαϊ ἴῃ ΤΠᾶΥ Ὶ ΠΟ 51 Γιατ οἰ ΠΟ 5 
111ἃ γοῦθα., αιιαΣ πῸὴ πα] {πὶ ἃ] τά πηι : οἵ ὀρθαλ- 
μοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, Οοιεϊὶ ἐμ γοοία υἱάσα- 
χιῖ; ϑυμιπιδοῖιιι5 εἰς τὸ εὐθύ, ἐγὲ τϑοίτπι, Ῥτο- 

γον}. 6. 35. 
Ρὰς. 588. Α. 8. ἑΐα σοπάϊδφηιπαϊ.} ἤωο βιυβϑιῖ-- 

τυϊπηι5. ἴῃ ἰσουπὶ ἰδίαν. πιο ΓΟ 5. ΨΟΟΙ ΠῚ, δέ 

εαηιπαγθ υἱάθίμ πιοπῖος οἱ υαἴϊος εἰ 560- 
Ραῖος. 

Ραρ. 589. Β. 15. Κὶ πὸ Πιαϑί(65. Το] ον παι5, 
4πῶώ ργωσοοάοθαηΐ, ργοςθηιίίι" «ἰοίτιεία, αι ἃ 
ὅταοο αἰνογαηΐ, οἱ νἱἀο]ναπίιι" ᾿Π ΠΟ ΓΘ 56 Π ΘΠ ΓΔ] 
1ΠΠὰπὶ ρυίονοπι, εὶ ἰενία γοςρεχογῖί, Ἰνὼς ἴῃ Ῥτο- 

ΘΙ 115 σοηΒο 1, ἰἰσοὶ ον πανῖτ5. ἢἷο Φιοάιιο ἃπ- 
ποίαν Ῥγονουθῖον. 4, οὐπὶ οἷς Ῥιόνο. 22, 

Ωά: μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει " φίλῳ δὲ ὀργίλῳ 
μὴ συναυλίζου. ιοϊὶ 6556 σο(αϊῖς οἷγο {μγῖοϑο: 
χιδίτιθ οἴεηι ἀπιῖσο ἱσαοιπάο οοἰιαιιι65. 1116 4}-- 
ἴον ἰοοιιδ., θυμώδης οὐχ εὐσχήμων, οδὶ ῬτόγονΡ, 

11, ῶ5,, ἂν ἱπάϊοο Κα γοϊουῖ ρυτ ον ηἾ5511:5 ἰὴ γοο 0 
εὐσχήμων. 
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Ρὰαρ. δ05, Ὁ. 9. Οτγεαίιγα οπιτῖς. Ἴ Ἀπίοα 
δοΥ ρίιπι οὐαϊ, ἔγαίγογσάπι ογθαΐασαπε ἰιοταϊ τς 

ὈΙΨΝΕΙΙΒΙΒ, 

διεἰ σοτιοθοδαπι 6556 υἱάϊι. Τ᾿ απίαπισιδ Ροπενο-- 

ἰεπιΐαμιν εἰϊνίπαπι ἀὸ νομί σαί αίοεπι ϑγσα διιπι 

ΡΓοϑρθαῖῖ. Οὐοβουι5. ΝΎ βδθηιι5. 5᾽ ΠΗ πὶ βοηίθη- 

τἴαπι [ταϊονηα μα οὶ 11}0. 1)6 ορίΠοῖο Ποτα ἰδ οἂρ. 
1: χαὶ ἅπας ὃ χατὰ τὴν χτίσιν πλοῦτος κατὰ γῆν 

τε χαὶ θάλατταν ἕτοιμος ἦν, ἀλλ᾽ ὃ μετέχων οὐκ 

ἦν. 2 επῖφιο μπϊνογδιι ΓΟΤ τι ὁγθαῖ αγιίπι {}16-- 

δαιγι5 [απ [ον α πιαυί θ᾽ ραγαῖις ὁγαϊς οἰιπι 

ἐξ δοΐμεηι εἰδοιἰδλαγοί εν τι {γΝεὶ μο556ι. 

Ῥὰρ. 157,.Α. 1. 506 {αἰδω. 1 Ἰηιοῦρ 65. 5001- 
Ρϑεγαΐ, φυδϑὶ 6 ποὺ δ !ο ἀρϑγοίι, ποη εἰς [ὰ- 

Ῥϑδῖ ρυϊπηόγιπι ρᾶγοηΐιπ), τῶν πρωτοπλάστων, 410 

{αἴξ οἰουίῳ ρὲ πιογίαἰΐνιι5 ἱπιροπαὶ, ποτὶ 

οθδσαῖ ἃ 56ῖρ50 ἱποί αι 5 αὐ ρΓοΟνοσαίτ5 ἐπεπιεηιθ- 

τὰ αὐ Ποῦ. Νὸκ βοπίομ τ απὶ ΠΟΙ. 15 ψου 5. ΟοΥ- 

ΠΑΡῚΪ ΓΟΡ δ ηζαν ΠΠΠ115 σονιπα πάλη 1}}1 ὁχ ΠΟΙ], 
Ουοά Ἰ)διι5 ΠΟΙ 651 ἁιιοῖου πη] ον ιπὶ., Ρᾶρ. 80,6, 

1: δόλοις δὲ καὶ μηχαναῖς ἐξαπατήσας τὸν ἄνθρω- 

πον. Ομαπιοῦγοπι εἰοἱἷς εἰ αγιἰ οὐδ ἰκοπιΐνιοπι 

ἀϑρθνοδοιι5. Ῥάμ]ο ρμοδῖ, μάτην τυφλοῖ Ἰδραίτι", ΠῚ 
μάτην φυσᾷ, υἱἱ νι οι ᾿ορ 556 ἱπιοΓριῸ5., ἡγιεσίσα 

ἐμῇαι. 

1014, Ο. 14. φιογίην ορόῦα. Ἴ Του ΟΠ οπὶ 
Οταοαπι ΠΟ ἢ ῬΕΓΟΟρΙΐ, ἃ} ΤΠ, ΠῚ Π 1 6556 ΠΟ Ριὶ - 

ἰανὶς ᾿πΊου ΡΥ 5: Πὰ πὶ Δ] γουθιη ὁσ5δοῖ,, δέ ρ6 “05 

αἰϊηιιὶ 6556 υἱάοπίι, αὐνογϑιις ἵἰ 05 ἱπσοϊοδοιιπῖ. 

Τ)οπμοβί]ιοπο5 ΡΒ] ρΡῖο. ἀ : ὡς σὲ μὲν ἐν τῇ πόλει 
δεῖ τινα φαίνεσθαι, τὴν πόλιν δ᾽ ἐν τοῖς “ἕλλησι 

μηδενὸς ἀξίαν εἶναι. Τὸ ΟΡρουγίογθ ἐπ τορι ϊοα 

6556 οοπϑρίοιιίη : τορι ο πε απι 6556 ΟρΟΥ- 

(ον αριια Οτίδοος ἀμοιογί(αἰθηι. Τ]}ὶ ορρόοηιπ- 

τὰν μῶς δυο, τινὰ εἶναι, αἰΐφψιιθηι 6556, οἵ μιηδὲ-- 
νὸς ἄξιον εἶναι. 516 οἱ Αοίογιπι ὅ, 6, ἐς ΤΊνοιι-- 
κα, εἶναί τινα ἑαυτόν, αϊξσοτις 56 6556 αἰϊφιιοηι. 
Τῃ οἀϊίοης Ρ]απεϊηΐαπα Αὐϊε ΝΟ δηὶ Ἰορίταν τινὰ 

ἑαυτὸν μέγαν : 564 ἃ}0 ἅ}}}5 Ονροῖβ ΠΡεῚβ οἱ ἃ Ἅ]}- 
βαῖα 1 νατῖηα ἀθοσὶ γὸχ μέγαν, οἱ ἰηδοιία ν]ἄσιι" οχ 
οἂρ. 8 οἰδάοηι ΠὈνὶ νοῦβ. Θ : τινὰ ἑαυτὸν μέγαν, 
55 6556 αἰϊφιιθηι πιάσπῖιπι, ΟἸσονο δα Αἰτίσυτα 

ΓΙ θη 5 ἰΐὰ Ἰοχαϊταν, Ἡοφιιθ τὶ [εὶς τνοἰϊς 6556 
αἰϊφιιοπε : φιιοτίαπι,, ἡ {μὶ ἐ556 ποτὶ ροϑ5τέπι,, 
Τυϊά. Ο. 11. ἁὐ!ά τυπ οδὲ ἐσ ΟἸῖναν. οἱ Ἀπ ϑ οαπ, 

χαὶ νεύματι διαλυομένην , 4118 ΔΡογαπὲ ἃ 451}. 

Ραρ. 158. ὅ. ποι απὶπιαάνογιῖ. 11ὴ ΟἸϊνατ. 
δου ρίσπι ἔν αὐτοῦ διαλυθείς. ΓΠΠ ΟΡ ΓΟ 5 11 γογ- 
Μὰ ΘΧΡιΠΧίπιι5., ᾿π 4υ θιι5. ποραῖίο ἄδογαῖ, σϑα 
οϑϑογνανὶ ἐπέ ἰνγίαπι ΓὉγ6 διίαπι ἀϑίτῖΐαπι 

ΟὐοΥπανίαϑ οἰΐαπι ἀθογναν τ ἃ τπθηῖο διοίον 5 : 5θ 

εἰαπάεςίϊπο [γαῖ ἱροὶ ἀϊδδοίία 651. τιτιθ τῖοτι 

ἐὐεροοῖ. Τιὰ ἀἸοίμπι οδὲ [010 28, 91: λέληθε πάντα 
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ἄνθρωπον, χαὶ ἀπὸ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ ἐχρύδη. 
Ὑιυϊραία 1 αὐϊπα., “δοοπάϊία 6εὲ αὖ οομϊς 

οπιτιίμτηι οἱνοπίζεπι, υοἰμογος φπιοφι οὐἰὶ ἰα- 

ἐοῖ. 1 Ἰρτταν ἀρ ΤΒμογ ΔΙ 46 11}. 1, ἔχπλουν 

ποιεῖται λαθὼν τὴν φυλαχήν, Θπανίραγο ἀἸοϊ(υΣ 
45. ΟΙᾶπι ργϑ 10, 80}, ΠῸΠ Δηἰπιδάνογίθηϊο 
ῬΙΟΒΙα1ο., ἰΐα ἰο ἀἸοίτι., ΠῸΠ ΔὨΪ Δ γ οΓ Ἶ556 
Ρ]ιάγδο ἔου6 1} 14 Π| ἀϑιατ!π|. Ῥάα]ο ἰπγα οἰΐαι ἢ Γ 

Απηῶ Πιἰδίογια οχ 1 Βορημ ὥ, 5, οἱ Ἰοοὰβ {6γ6- 
τα 9, 5, Λ)Ὲ ρἰογίθίιιν. 

Ρας.1623. Α. 5. Ξορ]εϊςιίσαπι ᾿αοίατιίίαηι.] Κόυ.- 
πον συ ραία ᾿μοχίοα ἀοοοπὶ 50 ΠΔΓ6 ΠΟΙ ΠΙΙΠΠ]ΔΠῚ 
νΔΠΔΠῚ ΘΟ ΓΑΠΑΠ]ΟΠΙΙΘΠ Δ ΠῚ 5 ΟἰἹΠ} [ποία το Π6 ΘΠ] ιη- 
οἴᾶπη, 5106. [ὩΠΠΟΡΟΠῚ ΘΊΆΠΟ ΠῚ ὙΘΙΒΟΙΊΠῚ, 41] 
ἸΠΘΡΙΪΟ {γ] θυ} 5ΟΡ 1515. ῬΠΠ]οβίγδίιθ ἴῃ Ὑ11ὰ 

ἈΡοΙ]ΟμΙ 111). Τ, οαρ. 8, χουφολόγον οἱ σοφισταὶ 

χρῆμα, χαὶ ἀλαζὼν ἢ τέχνη. ῬΙεπὶ Ξεγπιοπτεηι 

ἐπιαππεηη διιγεῖ δορ]ιίδιιο, εἰ πιεῖ τα ἵτι δοτιεπι ατ- 

ἐς 65ὲ Ἰαοίαπίία. Ἐκ ἈΡΟΙ]οη π5 4ο Ερ γαίο., 

6] ιδάδπι 110. οἀρ. ἴ: ὃ μὲν γὰρ χομπαστὴν ἔφη 

χαὶ τερατώδη με εἶναι. Πίοοναι επῖπι 7αοίἰαίο- 

Τὴν 6556 Ἠ16., Θὲ ροτγίοπίοσα ψιίάαηι ἰοηιὶ. 

Το ΘΠ] Ππι5. ποϑίον Πρ βίο! 140, ραα. 959,, τομαὶ Ὡ 

ἀπ. Ῥανίβίθηβ. Ὧπ. 1018, σορἠϊδίαγιαμ ἀΓίϊς 

ῬΓΟργίπετι 6556 εἰϊοῖ! τὰ ἀεγάλα μικρὰ ποιεῖν ὁπό- 
τε βούλεται, καὶ τοῖς μιχροῖς περιτιθέναι μέγεθος. 

Οογπάγ 5 [εἰς γογίογαι, Δ πιϊ]ιὶ οἰ αἰίοτιος ἵτι 56 Γ- 

τ οτι6 5ορ]υὶ ἐἰοα5 : ἀρῖϊαι5. μυῖα Ιοοο,, 4ιιαπι αυρά 

᾿πίογργοβ δἀϊάογαϊ, "6 ἐπι 5ΘΓΠιΟτι6 ΑΥ̓ΤῸ αν ἴαηι 

τιδιιγρ65 δορ]ιϊδιϊσαπι, πϑίτ6 ἐπι σατιίι αἰ υοῖπι-- 

Ρίαίοπι «οοοπιηιοίίαία ὑοοθθς ϑιρογίοσος ἠα- 
ὑέωπέ. 

1014. Β. 12. )Πωτεἰιιαϊνιὶς. 1 Απῖοα Ἰοσο ναί, 
τίθπν ποτὶ ρεἀπεῖξ τισιν ῖς {πηι α!ἰοτιθι ρῥΓῸ- 

Ρτίαπι σογιίγα 56 εἰδρτιδ ἄϊσαγο τΐπαπι. (ον ΠαΥῖι5 

᾿ἰβάθπι νου 15 ἔθ: τι5ι15 Θϑοῖ, Τα θιι5 ἸσοτιΠῈ ΓΘ] - 

πλι5; 564 ΔΗΠΟΙΑΥΪ, {0} 0, οἴιπὶ ἰάπιοπ τορονία- 

ΝΟΤΑ͂, 

τὰν {0} 51. δά: εἰ δὲ χαὶ ἁμαρτὼν ἀχουσίως ἔχρυ- 
ψα τὴν ἁμαρτίαν μου" οὐ γὰρ διετράπην πολυοχλί- 

αν πλήθους, τοῦ μὴ ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν. 
Ομοὰ οἱ δὲ οἵ τιοτὶ δρογιίθ ρεοοαςδθηι, αὖ- 

δοοπάϊ ρεοοσαίπηι πιθιιπι : πιο πηι ὀαρανὶ 
ἐγ απι πιι ϊ{πεϊγεῖς., τε τιοτὶ ὁπ ΤΥ Τα ΘΟΥ πὶ 

εἰς. ἴπ “πὶ δϑηϊθηιῖαπὶ ΟἸγ πιριοάουιϑ ἴῃ Νίοο- 
τὰ Οίεπὰ Νί5. : ἑχούσιον μὲν οὐδὲν ἑαυτῷ συνήδει 
πλημμέλημα " οὕτως ἄχρως τὸν χατ᾽ ἀρετὴν ἐξή- 

σχει βίον. ᾿᾿7πεὶ δὲ ἄνθρωπον ὄντα οὐχ ἦν μὴ χαὶ 

ἄχοντα περιπίπτειν παραπτώματι, μετανοίᾳ καὶ 
ἐξομολογήσει ἐξιᾶτο γνωσθὲν τὸ ἁμάρτημα οὐχ 

αἰσχυνόμενος τὸ μιὴ χατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον πεπρα- 

Ὑμένον ἐξαγορεύειν. Ρεοεσαίϊ τοϊιιτιιατὶϊ τειι{ἰπις 
δἰ δὶ σοπιϑοῖτι5 γαῖ: ἑώπι Θχαοῖο αὐ υἱτιμΐοηι υἱἷ- 

ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ. ὈύσΞΙ 

ἔαπι ὁχογοθαϊ. ζΐογιιπι {πῖα ποτὶ πον ροίοταΐ., 

τι πιεῖ οπιο 655θί, τιοτὶ αἰΐψια τιοχα,, “τί πεῖ- 

γι υοἰιτιίαγία 6556ΐ, ἰοπογθίμτ', ἰάοἴτοο ρεγ- 

δρεδοίτιπ, «ἰοἰϊοίμιην μα πίζοπίία δὲ δοτι ο55ίοτιθ 

οιΓαναΐ. τιϑήτι6 6} 5 τοὶ φτί ποτὶ 65561 αὐ τϑοία 

Ταϊϊοτιῖς ἰθϑόπι δα ργθ554., σοτι[ό55ἰοτιθπι ΤῸ Ότ-- 

πιίάαναί. Τ014. Ὁ, 7, 5ογιρβίπηιβ, πιθγοθάθηι 

το τὶ ρεεἶξ, ΠΟΤ. ΤΘΗλ ΤΠ  6Υ αἴ, ταὶ Δηϊοα ὁχ ἱπίθΡρ οἷο: 

ΠΆΠῚ γΕΠΊΙΠΟΙΓΑΙΙ)" 7. οἱ 41 ΡΑΓΙ ΠΉΙΠΟΙΓΟ ΠΊΠΠῚΙ5 
ΠοΟΠιροηδαΐ : δὲ τποιοθ 5 ΠΟΙΠΘη., 4104 Ἐνγδη- 
ΘΒ ]1ππὶ πδιγραΐ, ἀθο] πη τη ΟῚ ἔπ] 9 αϊ πι6- 

ΤἼΛὰ θΟΠΟΙιΙπῚ Οροιι πὶ Δ γϑιι5 ΠΟ ΟΙΙ005. {6 Γ6-- 

ΤΠΠΓ. ΐ 

Ρᾳς. 106. Α. ὅ. οἱ ἐδ ἱποοπάϊο.Ἷ δα δα άϊτα 
51 ηΐ {Ππ|0 ΠΟΠΉΠ]Ἰα 6 ἄγδθοο γοῦβα οτ. ΒΑΚ. Π5. 
οἱ ΑΠρΊτο. 1πς αι ]νιι5 οραΐ ἐμπρησμοῦ. 815 αιΐοιη 
Ἱπο]ιοαγαὶ ΠομΉ ]Π1ὰπὶ ἰπίορρΓο5,, 7} Ἔγοϑατ φιΐάοπι 

ἐρο, αἰϊοοίὶ, τι πιοϊοσίτις ϑοὗὶς 6556 υἱάθγογ. 
Ῥαρ. 160. 10. 9. οογοτιὶς οὐ παγο. ἢ ΤΠ ΘΡΡΙῸ5., 

δὲ φιιϊάεπι σαρίεἰδιι5 διεὶς οοτοπας αρίατγεπί. 

ΑὈγηδυῖιι5, δὲ σαπθ σαρί(6 ογπατὶ τνεϊϊτιῖ, (ἰεῖο- 

Ταπὶ (6 ἰΙασο μια ]ἸοΙ τα. οἱ ΘΟΠΕΙΠο πεῖ ΔΙ Π] οἱ 

Ῥεωβουρία ργαῖοι ἰοβ ΕΠ Πΐτιπ ΑΡΟΒίο]1, 1 Οο- 
γίηῖῃ. 9, 95, πᾶς δὲ ὃ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγ- 

χρατεύεται, Οπιπὶς ἀμίρηι., τὶ ἔπι ἀϑοπθ δοπ- 

ἐεπαϊι, αὖ οπιτιῖδιις 56 αΡειϊποῖ: αθο5 ἀρ 

ΟἸΠιγυϑοβίοπιιπι ρῶς. 5321] : οὐδὲ γὰρ μεθύειν ἔξεστι 

ποῖς ἀγωνιζομένοις χατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀγωνίας, 

οὐδὲ πορνεύειν, ἵνα μὴ τὴν δύναμιν ἐχλύσωσιν. 

115 θαΐμν φεὶ ἀφοθγίατιε, ἰθηιρογ ἀδοογίαἰϊοτιῖς 
σιοτὶ ἰϊσεὶ ἱποῦγιαγὶ., τιθιι6 σοοτί ΓΙ , 716 ΟἶΓΟ5 

ϊδοοίνατπι. Ῥουτ Πα π5. 44. Δαν το οὰρ. ὅ : 

εμιρθ ὁπΐπι οἰ αἰ] το ογοσατίμ ἀεὶ οἰτὶ-- 

οἰΐογοπι εἰϊδοῖρίϊπιαπι, πὶ τονοτὶ ααϊβοαπάο υα- 

οοπὲ: σοπίϊποηζι" ἃ {ιχιιγία, α οἰ ὶς [διϊοτὶ- 

διι5, α μοίιι γμοιιτιϊοτθ. ΟἸομλθηβ ΑἸοχ απ πὶ 
11. ὅ ϑίγοπι. ρᾶρ. 193 : φασὶ δὲ χαὶ ἀθλητὰς οὐκ 
ὀλίγους ἀφροδισίων ἀπέχεσθαι δι᾽ ἄσχησιν σωματι- 

χὴν ἐγχρατευομένους" χαθάπερ τὸν Κροτωνιάτην 

Ἄστυλον καὶ Κρίσωνα τὸν Ἵμεραῖον. Καὶ Ἀμοιδεὺς 
δὲ ὃ χιθαρῳδὸς νεόγαμος ὧν ἀπέχετο τῆς νύμφης. 

“ἀιιξ ἀπίθηι αἰλιϊοίας τοι ποπ ρατίοος αὖ- 

δ{ϊπι6 6 ὦ ὉΘΉΘΓΕ ΡΓΟρίοΙ δα ϑγοϊἐαἰτοτιοῖη σΟΤΡΟ- 

τὶς σοπίϊπιοπίος,, φμοπιααπιοάμπι (τοίϊοπίαίεπι 

“1ς{γ1ιπὶ εἰ Οτίσοποηι Πϊηιγεῖιπι. Οἰεϊπιοιϊαπι 
“«1πιωΡϑοιις εἰϊπατορτι5, οτιπιὶ τϑοθτις αἰπιῖς κοΐ 

μαότθηι; ἃ σροπϑδα αὐοίϊπιιῖς. Ἡοναιῖι5 ἴῃ Αὐὶθ 
Ροεί. : 

Οὐ οἐμαεί ορίαίατη δι δι σοναϊπ 5616 τδίάπε, 

«Ἵνδεεϊπεῖϊ ὐδπενα εἰ υἷπο. 

ψιάο Πάπα 11}. 11 Τὴ γανῖα Πἰδίου]α οἂρ. ὅ, 



'ν ἨΟΜΙΠ ΛΒ 

οἵ αἰΐοβ ἁιιοίογοθ., 4105 οἰϊαῦ ᾿νπο Ἰοουμη 1451] 
᾽ν θιι5. {ΠΠπἰιδίνα δ. ν ἀν Οἷαν 55. Ῥοίγιι5 Ποῖ Π1}». 

ὅ, οαρ. 4, Αβομίβιϊοὶ. 
Ῥαὰρ, 107. Δ. 11. τοϑιις τογγθπὶς. 1 Τιοροθαιαν 

δηΐοα, ποὺ αὐ ργὶπιοὶραίμπι {ΡΤ πόγιπι εἰϊδρο-- 

δἰζιπι δ5ῖ, εἰ ρᾶι]ο ροβὶ, τούτῳ χεῖται νόμος, ἐἰ 
υἱς φιια ίαπι ἱποϑὲ ἱπιϊατγὶ ορὶ [εἰς μοιεπιίαπι οἱ 
δοπσίανιίσπι, Ἰάδιῃ να] ν05 (6 ΠΟμλ 5. ἴῃ Οὐ θα ἃ 5 
ἱπηρονΐο» ἤοιι. 6 (6 ορίΠοῖο Π)οῖ,, τοι. 1, ν». δ0, 

Ο, 9: ἄρχοντα δὲ χειροτονητὸν τῶν ἀλόγων, εἰ ἴῃ 
ο. ὃ Εβαΐα;, ρας. 457, Α, ὁ : ὃ θηρία ὑπὸ χεῖρα 
λαθὼν, ᾧ πάντα ὑποτέταχται εἰς δουλείαν τὰ ἄλογα. 

Ῥαρ. 172. Δ. 9. μιιπιὶ ργοπα.} Κάτω νενευ- 
χυῖα, Ποη χάτω χαθήμενον βλέπουσα, υἱἱ ᾿πίογρ ο5 

οὐϊάοναι, ἐπ ογπο σϑάθηζομι ἱνιμῖζα., πάις ρΓο-- 
ἰἰαὶ τοπιρονὶς ἱπιραίϊοπς, πρὸς μαχρὸν χρόνον, 

564 πρὸς μαχρὸν πόνον, 41 ΠΟΙ ΟΠ πὰ οἱ ἄο]ο- 
γὸπι Πΐο 5οπαΐ : οἱ ρᾷι0 ρμοβὶ λάτρις περιέρχομαι, 
“7 απειία οἰγοιιπιθο, ποῖ 501 πὶ απιμία ἐπιδίατ': 

516 δηΐπι δὲ {ον ὦ ἴῃ νοῦ, ποῖ ἴῃ Ὑ αἰραία 
1 αἴἴμα ἀὰϊ Ηορνο, χἀγὼ πλανωμένη καὶ λάτρις 

τόπον ἐκ τόπου περιερχομένη. Εἰ ἐ50 ἜΥΓαΉΣ οἴ 
ἀποϊϊϊα ἰοοιιπι θὰ ἴοοο οἰ οιπιΐθης. ἴὰ φαῖθιι5- 

ἀἰαπη δηΐπι 1 ῖ5 Δ ἀἸτιν περιερχομένη, {απ [6- 

οἰἴοποιι ᾿οο ἰθοῸ [05.115 ἀρ ΠΟ50 11, οἱ (αἴοπα ΝῚ- 

οοἴα: Ναπιιβουρία οχ ΙΒ] ου Ποοα. 151. Οανά Ἰπὰ- 
115. Τοδυσαὶ, ἴῃ 4 αΣ ἴῃ ορία δῶ θ)6. [πὶ οἰταία 
ΒΟΓΙρίι πη). οϑὲ Ἰΐοπι, πλανῆτις χαὶ λάτρις τόπον ἐχ 

τόπου περιερχομένη, οἱ ΔἸ τιν ΟΧροσ 0 οχ ΟἸνΥ - 

βοβίοπιο : οὐ προσαιτῶῷ μόνον, ἀλλὰ χαὶ πλανῶμαι, 

χαὶ δουλεύω δουλείαν ξένην χαὶ χαινὴν, πανταχοῦ 
προϊοῦσα, χαὶ τὰ σύμδολα τῆς συμφορᾶς περιφέ- 
ρουσα. δες εἰΐροηι πιοῦῖϊο οο860, τὉόονιπιοίϊαιι 

ΟὕΘΥΓΟ, ας πονάπι ἐπιιδὶ[αἰαπιιιδ δου νίο δογνῖ- 

{μέθη εὐ ιιο ἰοσογιι οἰ ΓΟ ΠΟΤ 5.ι1ι55). (Ὁ πο- 

τας οαἰαπιϊίαιὶς οἰΓοιπι [εγθπ5. 

Ραρ. 114. Ἐ. 8. φιιὶ ἐπ πὶ ιατὶ. Ταχτικὰ ἀο- 
οὔϊδδίπηιι5. ΒΔ (τι ἐπ ουργοί μιν, {πα 1 ἀ15010}}}-- 
Ὠᾶπι ΤῊ Πα γο πὶ ρΟΥ ΤΙ ΠΘΩῈ. ΠΙσοΓ ΡΙ ΡΟ ΠΟΠΠΙΙΠ1-- 
4ιι4πι| ταχτιχὸς 511, 41} ᾿τπδ Γοηἀα δοῖοὶ ῥοΡΙ 5 
5, Οἰοίουιιπ Πλάρ]ιΔ 6} Υ οἱαϊον τάπητα, {α] ΠοπμΠἸὰ 

᾿δίϊπι5 ᾿Π᾿ ΘΓ ΡΥ ΓΙΌ ΠΟΠῚ, τ Δ] Τά ταιπα ΘΟποϊοπτπὶ (ἰ 
αἰνουϑὶδ ΡΠ ἢ 5 ΘΟΠ ΘΟ Χ 556. ρα!αταν, πἴο οἰ -- 

ἄογαὶ δα πιοάτιμ οοποῖδο, φμὶ ἐπ σΥπιπασὶὶς 5656 
ἐχογοθπῖ, οἰ τπάπῖι ρμϑαοηιιθ ἱπείγιιοιὶ μοςίπιο- 

εἰπι κεἰ ἰταΐοπι, οἵα. Αἱ ἀἰδιϊπ σι ἃ] Ἔχογοί [ι10-- 

ὨΪθι15 τα! Π Πὰν ιι5., γὙ6 1 ΠΟ ΕἸ ΠΟΥ τ πὶ ΘΙ ΑΙ  Πιι1η, 
χειρονομίας 1λ45:} 1115, οἱ ἃ 54 1110 1] 15... αὖ Χοπο- 

Ῥίιοη ἴῃ Οοηνίγο μας. 577 [3,107: ὠρχούμην 
μὲν οὗ, οὐ γὰρ πώποτε τοῦτ᾽ ἔμαθον " ἐχειρονόμουν 
δέ ταῦτα γὰρ ἠπιστάμην. Δίοπ σαἰίαϑαπι οηιιὶ-- 
εἴδη, φιαπάο ἰὰ τειηιητίαιι εἰϊαϊοὶ : φοα πιαπῖ- 

ΤΟΝ. ΤΙ, 

1101 

ῥιὲ5 φοδιϊομίαναν, μοι Καοογο ποιραμι, Φ αν οπα- 
Ἰὶ5 8αι. ὃ [1321]: 

δ᾽ αἰταπίεπι ρεοίας, εἰ οἰ οποπιομπιαυοϊαπιὶ 

Ομ εἰίο. 

δι ΘΠ Ἶπι χειρονομία πιδηλιιπι ἹπΟἴι15. οἱ σοδίϊοιι- 
Ἰαιῖο, νῸ] μηδ ῃιμ πὶ σογία οὐπὶ ἰορο πηοίι5. Εἰ χει- 
ρονομῆσαι, ῬΟΠ ΠΧ 11», ἢ, οαρ. 4, ὀχροηὶϊ τὸ ταῖν 

χειροῖν ἐν ῥυθμῷ χινηθῆναι, πιάπιι5 οογία ἰθρὸ εἴ 

οοποίππιθ τπόνθγο. 11 Ἰρίταν αἷτ Οἴσογο ἴῃ Οτγαίο-- 

τὸ [6.4], 5ῖπ6. ΡΒΠΟΒΟρ Νὰ ποὴς ΡΌ556 οἰ οἱ εἷο- 

«ποπίομη ; ΟῚ τὶ ἴΠ Θὰ 51η1 ΟἸηπΐα, 50 υἱ 5ἷο αα- 

{πνοῖ, αἰ ραϊαδίγα ἢ δι Οποπὶ : [1ὰ θΔ5 1} 15. αἷϊ 

ΟΠιυἸβεϊαπιπι ριοίληα Ροοίαγιμη οἱ ογαϊογιιι. ἄο- 

οἴγίπα δα ιγαγὶ, αι πλ} 1105. σοϑιο Πα] τηδηΐθιι5 

οἱ δ ΠΤ πα] ἀν 115. ἴῃ 51115 ΘΧΘΓΟΙ ΓΔ ΓΙ ΟΏ Ρι5. ἀα}ι- 

γάηίν, Ομ ΠΠΠἸὰπιι5 110. 1, οαρ. 19, Ιοροπὶ σο- 
815 ἀρρο}}αἱ χειρονομίαν, οἱ 1 νἀροιπηοηΐο5 οἰϊαπὶ 
58 Πα τἰοποπὶ υιαπιάατα ἀπ ὰπὴ δὰ 611 αιιοαιο 
ὉΣΠ]Ποτ. ἰπίοι Θχουοἰ αι! ΟΠ65 ἰγα τ Πα 556. 

Ρὰρ. 175. Β. 4, Λἰς δαιογτιῖς.} ἸΏΙοΓρΡο5, δὲ 
σἰογῖα μιι]οἰιν ιἀϊνιὶς αἰτ ἐπι ει, ψιαπὶ ἰατι-- 

ορότο ἰαιιανηιις, ἐἰτα τιοὶς ρογπιαηδι γα οί, 

πϊδὶ ρυῖμ5 ριγραίῖ, σαογα5 οἱ ἀγοαπας ϑογί ρίμσι 

εἰϊδοὶρίϊπας ποσὶ [αοῖϊα αἰ{ἰπιρότπιις. Νοαπη. ὁδὶ 

Ρ᾽ουαπηψιιο Ῥαΐγοβ (ἀθὨ ἘΠ] Πιπὴ ογι ΠΟ πο πὶ ὁχίου- 

Πὰ5. αἸ5οΙρ] 1 πὰ5. ἀρ} 6} ἀν, τι ΟΠ ΡΥ βοβίομι. αἱξ 
Ποῖα]. 1 «ὦ Απιϊοοϊιοποβ. ρᾶρ. ὅ : ἥ μὲν ἔξωθεν 
παίδευσις πολὺν ἀνελίττουσα λῆρον, θα! ΟΥ̓ πα ὉΘΙῸ 

ἀοοιτίσια πιμϊΐας ἠαοίαης παιθας; οἱ 1}. 5 ἀς 
δαρογάοιϊο ρὰρ, 88 : οἵ τοὺς λόγους ἀσχοῦντες, ἐν 

τιμῇ οὐ παρὰ τοῖς ἔξωθεν μόνον, ἀλλὰ χαὶ παρὰ 

τοῖς τῆς πίστεως οἰχείοις. (μεἰ οἰ οφιοπίϊαν κειιεἰϊιιτι 

ἐχοοϊιιπί, ἴπὶ ρΓοίϊο ᾿κα τί τισ, ποτὶ αριἃ δα τογ- 

πος ἰαπίπιηι, 5ϑεἰ οἰΐαπι ἀρι (το ἰαπῷ Πεοὶ 
«ἰοηιοςίϊοος. ΟἸοπιθπ5 ΑἸοχαπαάνίπιιβ 1 ϑιγοιππιαιιπι 

ἜΧρομΐ  {Πι 4 πποῃ τιιμι. Θαρ]οΠ115, ἴα πεμείιεπι 

οἷς ἀρ αἰίοπαηι, ἂς (ἰομε]ταπι Γ᾿ 5ο  Ρ] Ἰη15., 

1: ὈΙΝΕΙΒΙ5. 

ἔνεστιν οὖν προπαιδευθέντα ἐπὶ τὴν ἀρχιχωτάτην 
σοφίαν ἐλθεῖν, ἀφ᾽ ἧς τὸ ᾿Ισραηλιτιχὸν γένος αὔξε- 

ται. Ζιορεϊ ἘΡΒῸ οἷ, ιιὶ αϊδοὶρ τὶς ργῖτις ὁδὶ ἐπ- 

δἰϊμιις, υδπῖγο αὐ δαρϊουίίαπι, μι τοῖ ηϊα- 

αἰπιὸ μγἰποϊαίταν, ον ἰτιθῖ, αι πα αὐιποιμι" 56-- 

πὶ Τογαοίζεϊοιιπι. ΠΙουΟ ΠΥ πα Τὸρίδι. 86. δά 

Ναρπυμ ογάτογοιη Π Οπηδπινπι, (εἰ ἐγ σῸ Ἠιϊγιεηι 

δἱ δὲ ὁ60 δαρὶθηίαπι διθ οιεΐαγοπι ργΓορίον οἱοηῖὶ 

υϑητιδίαίοπι δὲ πιθηι Ῥ ον ιηὶ ρεἰο]ιν μἀϊτιοιι ἐὁ 

αποῖϊϊα αἴφιιο οαρίῖνα Ἰςγαοϊἑἰάοπι Γασοῦὸ οι-- 
Ρὶο ἢ Νιάορηάιις 6 Ἰοο ἀυραπιοπῖο Αἰ θδεϊηιι5 

1}. ὃ ἀς Ποοινίηα ΟΠ ἰδιίαπα οαρ. 40), 1“ ίι5 

ἩΠ]σιουϊαγυπι Θοο] βίαι. 1}. Ὁ, οαρ. 18, οἱ Νῖοο- 

Ῥίνοῦιις ἩΙδιουάσιιι ΘΟ οδαδί, 1}ν. 10, οὰρ. 20. 

Ῥαρ. 170, 1). ὅν. ἐπι Πογῖοο ργονοννῖο. 1 Ὁ}»- 
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βου ναπάηπιν οσῖ, 404 ὁχ 5010, υἱ ορίποι;, Βαβι! 1ο 
αἰβοίπιι5 Πουίοιπι ὁ556. μου ΡΓΟΥ ΘΓ μ πὶ. οὗ οχ 
5. Ονορουῖο Ναζίαμζοπο ορὶδί. 160, λίθον ποτὶ τὰν 

σπάρταν ἄγειν, 4] Τογῖοα ἀἰα]οοῖο 1 οἰονι, 
ΠΟΖιι6. ἐπι 14 Π {111} 6556.» ΠΟΟ ΔΠΠΤΟΥ Οἰο  Π Ὁ πῃ, 
ἨῸ [ὈΓΕΟ 4115. ΘΡγα ἴθ ΠῚ Τὺ ΑΒ μι Πι 56. [1}", 41] [πὶ 

ΟΒη Δ Ιθιι5. 5.5 [4, 8, 99,7 τὐπηυ]ᾶτῖα Ορονἃ 

ΘΟΠρΟΒ 5. ΟΡ Ἰποιὴ ἰηγογιιξ, τὴν σπάρτην πρὸς λί- 
θον ἄγειν. Αἰ σιϊοιείπεπι, ἰπαι:, ἰαριαϊ αὐἀπιονετα 

εἰϊοιιπία", φιῖὶ οσιισάπι οπάπεθηι α(ἠι οπί, το ει 
δογαΐξμι, σθοις “τίαπι ορογίοι. ΤΠ απὶ ἀ4 41: Ἰοσιιπα 
ΟἸιρυϑοβίοιμι οχ Ποιη!. ὅῦ ἴῃ ρυΐογοπι δα Οουῖη- 
{}|05,), σχόπει πῶς πάλιν ἐνταῦθα πρὸς τὴν σπάρ- 

τὴν τὸν λίθον ἄγει τὴν οἰχοδομιὴν πανταχοῦ ζητῶν 

τῆς Ἐχχλησίας. 7 16 φιιοπιοίο [ιῖς τιγϑιις ἰαρὶ- 

εἴφην ἀποῖξ ἀκ απιι5 5 ἴηι, τυ φιιτθις (αἱ {- 

εαἰϊοποπι Πεοϊοεί. δῖς Πουνθίμϑ ; ἂἱ Εἰ ΓασΠΏ5, 

ἴάμι ΠΟ Πι5. ἸΠΙΟΓΡΙῸ5. ΦαΠῚ ΔΓΟ Ι ΘΟΙΠ5.., ρΓΌνοΓ- 

θήαπι. ἸΏ ΘΡΕΝ, δὲ ψιμχιϊοιείπεπι,, Ἰπαι, αὐἀηιονοῖ 

αὐ ἰαρίάοπι : αὶ το]ονα Πά τι5 [ἢ 4110. Πιϊδϑοῖ ΟΥΤῸυ, 
ποὴ ἴῃ ἴρ50, 4 [ἅπὶ ἴῃ 411 (ἈΠ [2, 5, σύ,] 

ΡΙΓΟνουθίαπι ἐχ Ῥ] αἰάυομο ον σδοῖ., ποὺ ἰρδιπὶ 

γοίαηβ ἴῃ Πἰθνὸ, ΟἸοπιοο 56. 4115 δοητίαΐ [πὶ Ὑ]ν- 

ταῖς ρνοΐδοϊσβο, [ρ. 151 οα. διθρ!ν.7, πρὸς στάϑμη 
πέτρον τίθεσθαι, μή τι πρὸς πέτρῳ στάθμην, ᾿αρὶ5 

απιιςοὶ ἀρρἰϊοαπάιις. ὁ5ῖ., ποτὶ αππιιι5σὶς ἰαριαϊ. 

ϑΟρ οοο5. ἀρᾷ Αἰμοπώιπι 10. 15, γὰρ. ὅθ, 
[»- δ0ξ, ἃ, εἀ. (βα0}}.1: ὡς τέχτονος παρὰ 

στάθμην ἰόντος ὀρθοῦται χανών. Ζ: γαὐτὶ αὐ 
απιεδϑίηι Θιιιῖς τϑαιῖα αἰεί οίίι, ἘΠ᾿ ἀρὰ Πο- 

τοσιπὶ Ὄδυσσ. Ια, [325] : 

Ξέσσε δ᾽ ἐπισταμένως, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνε. 

Ῥοϊινὶε υδγὸ σοἰΐα, εἰ ααἱ ἀπειιδοῖπι αϊνδαϊῖ. 

Ῥὰρ. 111. Ὁ. 6. ἑαπίιιηι αὐογαὶ τιι.1 Νοα πος 

σαϊῃ θα5 1 Ππι5., 56 500 ἀϑρθοῖπι ἃ 5 γθηθγαῖο - 

ΟΠῚ ἱπ]ρ 1 1556. ΓΟΡΊΠΔΠΙ, Εν Ὸ ὈγΙΘβοη Ια βιὰ, {Πγ5- 

5010, {ΠπᾶΤ Υ]5. Πιμτι5. οδδοῖ. ΠΟ οὐ σῸ 5 γ]ρ)6., ρῥγὶ- 
γαιετηι υιϊοτη, το σίτιατη, τὸν ΘΥ ἔατη Ἔἰε17ι 6556. ΟἸεη] 

δοίπιι ἀρραγιῖδδθὲ : Τατΐμιτη αὐο5ὲ, τιὶ ὀτιεν6- 

506Γὸ «ἰονοτοῖ, ψιιοί πιιάμις σοτιϑριοογοί μι. μα 

Πα Αἰτογαπι μόνον ροϑὲ ὀφθέντα ΔἃΡοταΐ ἃ Ν5. 

ΟἸ ̓ν. οἱ ἴδοι]. 60. ΘΟ’ ΡΟΒΒΈΠΊ5. ΠΟΠΙΘΙῚ ἰοΟιι5 
οδὲ ᾽Ὄδυσσ. 2, [107 εἱ 46] : 

Σμερδαλέως δ᾽ αὐτῇσι φάνη κεχαχωμένος ἅλυγῃ. 

Νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. 
Ἡοννεπαῖε ατίεπε {5 ἀρραγπῖς αὐ] οίτι5 ςαἰσισῖπε. 

γί ὑεγὸ αἰἰὶς σἱἰπιϊἐϊδ, χιιὶ οαἰπιπι ἰαίιπι ἰαδίταπε. 

Τριά. (. 10. δναϊε δοίομ]. Ῥ]αγο ες ἵπ Υ τὰ 
ΒΟ οὶ [ ο. ὅ, ». 146 οὐ. δῖ16ρ}ν.7 ῃοὸ5 γουβαιβ. οἱ 

ΝΟΤΙ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΞΙ 

{ὙΠ} 1}, «υιοπιδ ιποίξ πὶ οἱ ΒΚ} 115, οἱ ἀριὰ οτπὶ 
Οὐβου τι5. ἐΠέΘΡΡ 65 1ἴὰ γογεῖ, 

«Ἵ1ὲ υἱντιεῖς ορο5 ποῖ πἰσὶ γδοίιις παΡεῖ: 

ΜΠ ποσὶ σεῖο πιαϊϊδ: ψιαγατη δ5ΐ Ῥοσδεϑοσῖο {ἰγπια :αϑῖ 

1 556 ροίε51 ἰοσιρίες ἱπιργοδιις αἰχαε ργονΡιι5. 

Τορσαπίιν ἰδτηοπ ᾿πῖοῦ ὙΠΘΟσΉΪ Ι5 σΠΟΠΊα5. ΨΟΓΒιὶ 

510, φιοιηδάηπηοά μη ἀπῖοθα ΟὈβογν αν Πὶ. Ρὶ Αη- 
ἀγοὰβ ϑομιοῖίιβ ἴΠ 515. δὰ βάηο ΠΒοιμ ] ]απη ΝΟΙΙ5., 

411 οἱ βοφιοπίοθπι Ἰοοιπὶ Τ᾿ ΠΘοσπ 15. 1ἴὰ σαγτηΐπῈ 
ΘΧΡΓΟδβιπι δαί], 

Ζποϊωται ἰἰδυαπι ππιπῖς ἧμπις, πιοῖῖο ]τιρίίεν" ἔα, 

Ῥαμρεν εὐνὰς σι το, χιιὶ τποῖῖο αἶνος ἐγαί. 

δά ἄλλοτε ἄλλῳ 110 Ἰοσίτισ, ποη ἄλλοτε ἄλλως. 

Τπηπη ταν πππ5 Το αἰχογαΐ ᾿πίουργα5., ἐαίθηάτιτη 
ἀρροπάογο, φαοὰ Ῥγοργιο ἐδὲ ΠΡυναπι ἱποΠ Ππᾶγο. 
Ὡς Ρηοάϊοο ΟΠο [πιὸ (7601 Χοπορθοη οοπδιίθη - 
ἄχ5. ἴπ Π|0. ἀς ἀἸοι5. οἱ ἔλοι!5. ΘΟΌΓΆ 115 Ὡ, Ρᾶρ. 

ἸΟῚ : ραχλέα ἐπεὶ ἐχ παίδων εἰς ἥδην ὡρμᾶτο, 

ἐν ἦ οἵ νέοι αὐτοχράτορες γιγνόμενοι δηλοῦσιν, 

Πογοιοπι ρος δαφιαπι ἐασαοία ρμιιογίϊα ρμαϑογ- 
ἑα(ὶς ἱπεῖτοῖ οι Γδιίπὶ, ἐπὶ ἡτπια 7απὶ αἀοϊδεοοπίες 

δὶ γιγὶς {απ ; οἱ ΟἸσογῸ πιο] ον ἱπίορρτοβ, {}. 1 
Τ).6 οὔιοι!5, [ο. 527. δοχιαϊαν γογβὶβ Ἠοιπογῖοι5 
Ἔχ ΠΡ. Ὄδυσσ. Καὶ, [495], ἀς ΤΙγοδίᾳ ναῖθ, 

δοῖμο πεπιρα βαρὶξ, γεἰψαεὶ υοϊϊεαπε νεῖμε ππεῦνω. 

Ρας. 118. Ὁ. 5. Ξε ἰπϑια ηιίάθηι.Ἴ Ἐπιοη- 
ἀανίπιιβ ρύᾶνδπὶ ΤΠ ΘΡΡΓΘἰΔ ΙΌΠΟΙη, αι Εἰ αΡΙΡΙΑΙ, 
404 οϑὲ ἃ Ραΐοπο γϑργομοπβιιπι, {γι θιοθαΐ, σϑὰ 

ἰδισιίαπι ιίάθπι οἱλίμιῖ σοπβοπαπι, τα θπῖθπε 

φοτὸ α[ζεγι αἰἰρατθπι, τὶ σεοιιτιάϊιπι Ετιγίριἄδπι 

αἰϊοσαΐξ: 

Οἰιρῖο ϑοπῖις υἱάενὶ τπαϑὶς, ψιάτι 6586. 

Ἐδι δῃὶπὶ ψ ῦϑι5. ΒΓ ρΡ 415. τη ΠΙΡροΪγίο, Ζαοπι 
Τιαῖῖηο 51. οἴϊονι Οἴοογο 5. Π)6. οἱ 15 [ο. 29] : 

“ιγανὶ ἰϊπσιια, πιεπίοπε ἐπ) αίαπι πεγο. 

ΠΙᾺ νορὸ ἄς Ρβαίοπο βιπιρϑὶῖ οχ Ρ] υἰάγοθο Βαβὶ- 

Ἰϊὰ5 ἴῃ Π|}0. Τὴ6 ἀἰδουιπηῖπο ἃ ιι! ἰοῦ οἱ ἁπηϊοὶ μᾶς. 

50, [δ 51 οὐ. Κυῖρε].} : ὡς γὰρ ὃ Πλάτων φησὶν, 

ἐσχάτης ἀδικίας εἶναι δοχεῖν δίκαιον, μὴ ὄντα, χαὶ 

χολαχείαν ἡγητέον χαλεπὴν τὴν λανθάνουσαν. δε- 

τὰ οπὶπι Ῥίαίο αἰΐ, δα ΓΈ ΠῚ 6556 ἐπ)ιδεϊ 

Μιδίιαη υἱάεγὶ, τιϑῆτιθ 6556 : ἴΐα οἱ ἴμθα ρϑγίειε- 
ἴοξα εδὲ δαϊσιϊπιαΐα αϑϑοπίαίο πα ἰαῖοξ. ῬοτιῸ 

(Ομ γαγ απὶ ρυοΐεγε Ἰάοπι Ῥ] Τάτ μι ἐπ ΑὙὐβιῖθο 

[Ρ. 86 εα. δῖ6ρ!ν.7 εχ Ἔβεννγο [ϑερῖ. ς. Τὸν. 
518] (ς Απιρ]ιίαναο : οὐ γὰρ δοχεῖν δίκαιος, ἀλλ᾽ 
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εἶναι θέλει. Δοφειο, οπίπι οἱ ονὶ γιιδίτις Πεὶο, «οὐ 
6556 ὑτεἶτ. Τὴο Ἰλα5 1 Π 10 ἰϊοπὶ (ἀγτορονι5 ΝαχίΔ Ἀ 0 Πι18 
π΄ Οτγαιίοπο {πποῦγὶ ρα. 5 7 : εἶναι γὰρ, οὐ δο- 

χεῖν ἐσπούδαζεν ἄριστος, μι επῖπι ορίϊημιι5 ἱ- 

εαἰογὶ., 5οεἰ 6556 δἰάοναι. [ῬΊΩτα Ἰναϊνο5 ἐπ Απποῖ. 
δὰ νος. Νὰ. Οὐ, ἴῃ Οαϑαν. Ρ. 36, 1. 90 544.] 
Τά. Ε΄, ὁ. λόηιο φεΐάαπι.} Τηϊουρτο5. δον -- 

Ῥϑοιαϊ, ἤόπιο ιϊίαπι πὶ (Ὅτ, αἱ Ῥ]αΙάγολν5 ἴῃ 
Ὑιϊα Ῥουὶο 5 ρὰρ. 154,0. 281 ε. διορὶν.}, χα- 
χῶς ἀχούων ὑπό τινος τῶν βδελυρῶν χαὶ ἀκολάστων, 
εἰιπὶ ἱπιργοϑιις δὲ ρϑίμίαπς οπιο ψεΐάαπι σοπ- 
«μπιοὶΐα ἔρδειν δὲ πιαϊθαϊοιὶς ἱπιδθοίαν οί, Π]υα 
δαΐοπι, 4ιοα ἀθ διὸ δάοοϊς 1)α5. } 15, ὅπως αὐτῷ 
μή, 510 ΟΧργοσϑουᾶϊ πίον ΡΟ : πθ φαΐ ἐπι μ]εϊίο-- 
ϑορἼι σιμϊο «ἀπ οτοῖ. 80} {ποπν ραρίπω 
Ἐλο  ἀἰ5 ἀρορ μι οριππα, 40 [γαίχγοιη ἰγαΐατῃ ρ] θᾶ - 
νἱι, ἀποθυβ ᾿Ιοοΐβ ὀΧργοδοῖ τ Ρ]ἰΔι ΟΠ ειι5. ἴῃς ΠΠΡ1Ὸ 
Τ)6 ἵνα οἱ θοηάα [ρ. 8321], ἀπολοίμην, εἰ μή σε 

τιμωρησαίμιην, ρόγοαηι., γεϊδὶ 16 εἰοίδοαγ; ἐγὼν δὲ 
ἀπολοίμην, εἰ υνἡ σε πείσαιμι, ἐσὸ Ὑθ᾽Ὸ μογθάηι, 
χεϊδὶ (6 ἵπι πιθαμὰ {ναι 9 γῸ σοπίθηίίαν, οἱ 11}. 

1)6 δἴποῦὸ ἔναΐονθο [ρ. 800], ἐγὼ δὲ εἰ ἡ σε πεί- 
σαιμι παύσασθαι τῆς ὀργῆς, καὶ φιλεῖν ἡμᾶς, ὡς 

πρότερον ἐφίλεις, ἐθὸ ὑθγο, τιϊδὶ {ἰδὲ ροΓδιιάδοτο, 

μὲ ρμοκίία ἰγα πος απιθς, δἰοιε οἰἶπι. ΑἸϊπδάνου- 
τοπά αι ᾿ἷο δοὲ ἱπιογργοίοηι (ο δι δ  ἀἴ55ο, ρά- 

ἐἰονιίον ἰαίσιεπι, φαοα ποις 0451} ποάιο Ρ]α-- 
ἰγοῖιὶ τοχίιϑ ἀρ ποβοῖξ. 

Ραρ. 179. δ. 7. Ταϊὶς ψαοίεναι. Ὃ δεῖνα 
ἐποίει. (ον παν ῖυ5 γον, ἐϊ16 Γαοὶεδαί. [τὰ γλο] 15 
ΦΧρυϊπηίταν ΤΟΣ πλλ}α ᾿π5οΡ  ρ ἸΟΠτιπὶ δῖνθ ΕΓ] ουτῖπι, 

4.105. ΟρΠοο5. γΑΥΙΪ 5 1 δἰαϊιανι οἱ Οἱ οἴ ο5, 
ΟΡΘΙῚΙΠῚ 856 ἃιιοίο 65. ῬΓΟ ΓΙ οἰ τι" : {πιο ΠΙΟΓΟΠῚ 
Παβιναὶ τοδεϊπηοηΐο ῬΊΙΠΙ ἐπ ρει αιοης ἢ βιογία 
παῖανα 5 ἢ. Ρ. Απάν, δοϊιοίιι5 ποβίον : δα ἱὶς 
πος νοἰϊμι ὑπ οἰ ἐϊρὶ ρὶπσοπαϊ {ἰπροπαϊΐφιιο οον- 
αἰϊιονῖνιιΣ, ψιιος ἐπὶ {ἰν οἰ ὶς ̓ς ἱπινοηῖος, αὔ5ο- 

μία ὁροῦα, εἰ ἐϊϊα ψποψιιθ ψιία πιϊγαγείο πιὸπ 
δαἰϊαπι, ροπεϊεπιΐ {{{ἰοὸ ἐπδογίροῖδδθ, πὶ, 

“ροϊϊος {αοίοναὶ, αἰ Ῥοϊγοϊοίιι5,, ἰαπιιίαπι 

ἱποϊιοαία 5ΦΠΊΡΟΥ ανῖο, οἱ ἱπιρον [οία, εἰ ουπίτα 
ἡιάϊοίογιεπι υανϊοίαῖος διρογθσδοΐ αι οὶ τὸ- 

βγοδδιις ἀεί ϑοπίαμι ϑϑίμι ἐπιοπαἰτγο αἰ εἰὰ 
εἰοσιἀογαγθίιμ1', δὲ τιοτι 6556: ἱπίογοορίιι 5, Τὶ οῖα 

“Ῥο]ἴαπιι5 ἐαρ. ὁ 7 ΜΠ ΝΘ ἢ! ἀποοναπι νοίογοπὶ ἴῃ-- 
ΒΟΥ Τρ ἰοΠποαλ παν Ίπο θα; [)λ515. Ἰλοπια ἰηγοηίο αὐ- 
αἰι, Σέλευχος βασιλεὺς Λύσιππος ἐποίει. ϑείειίοιις 

τὸν 1,γ 5ἰρριι5 [ποὶοῦ αὶ : ἀρπονίπιι5. ἰπαυῖ, πον 
ἐομιδ 6 ἐἰϊϊα ἐποίει ροίτιις, φάη ἐποίησεν, ἰιοο 

ὁ5ὲ, [ποϊοῦαι, ψιίαπι Γθοίϊ. 
Ραρ. 180,.Α. 8. πον βαδιιγγαίογιιτα.] Ἄνερ- 

πάτιστον ΠΟῊ οδὲ οἰπιθ γί πανὶρί μην, αν οὐ γα! 

ὈΒ ΠΙΨΕΙΒι5. 4109 

ἰπίουρΓο5, 5064, φποεί πολι ὁδὶ ἐρματιζόμενον, τα- 
ψμνΡα οἰαἰἐἑειιηι, αὐ ἀραὶ 1) 51} νη δυπηὶ τοδί - 

τὰν ψο]σαία Πνοχ τοις οἱ ἀρὰ Ρ] Π]οποιι 11}, ὅ ἀο 

γα Μοβὶς ποπρι}}} εἰϊοινοτι" ἀεὶ ριοιαίοι πἰπῖπιο 

ΟΡ παι, ἔνιοι τῶν πρὸς εὐσέδειαν ἀνερματίστων, 

ΟΠ υβοϑίομηιϑ ἴῃ Ῥϑα τηνι. ὁ, μὰ. Θά : ὥσπερ 
πλοῖον ἀνερμάτιστον τῇ τῶν ἀγρίων πνευμάτων 
ἐχδοθὲν δύμη ταχέως χαταποντίζεται, σιιοηϊακίπιο--: 
εἰμι πανίρίτα ποτὶ σαϑιγγαίιπι υἱοϊθηίογιηι 

νοπίονεηιν ἐπιρθίμὶ νϑἰζοίιιηη, οδἰ ου 07 σι πιθν.- 

δέ; οἱ ἴῃ οἂρ, ὅ Εβαϊα ρμᾶρ, ΤΊ17 : καθάπερ 

πλοῖον ἀνερμάτιστον χαὶ χυδερνήτου χαὶ ναυτῶν 
ἀπεστερημένον ἁπλῶς καὶ εἰχῇ φέρεται, μὲ πιανὶς 
γεοτι δαδιγγαία εἰ σε δογπαίονο εἰοδε (ἴα δἰ πιαιε- 

(ἰδ (θη 6 8 Κογίμ οἱ {ογιιεἴῖο. 

104, Α. 10. 56 φιιοηναπιοήμιηι. ας ἴῃ 
σοπιροη τπι [τὰ γοάοροναι. ἸὨΓΟΡΡΙῸδ,), ΠΟ δἴπο 
δοηΐθητία". ἁιιοίου 5. ἀἰδροηάο : Εὰ ἐπ αγηϊπιοὶς 

οοναπιὶηϊϑιιΣ πόηιὸ 5656 «αὐ ρμαϊείγώηι αἰεὶ 
Ραπογαίϊζου, ὀχ ογοθης. Τίοπι ἱπηητ αν ἡπλι15. ἡ] Π, 

δίαίμα μἱιαγενο οἰγοιιπιεαί, συνδεδεμένη, ρμτο- 

Ρυῖο εοἰίσαία, νεὶ ἀθνίποία ; γομφονμέγην 
αἰχίϑδοηι, “Του ]]ΠἸᾶπιι5 ἴῃ ΑΡΟΪοποιίοο, ψ“ήπία 

Ρἰμαινιιηι θὲ οἰμίπιισι οἱ σοπιρ]ιος δἷπιθ σαρίίο 

διιπὶ εἰϊὶ υϑεῖρῖ. Τὰ Αρόπα Ὑ γιδὶ, “απάμηι ἰδία 

δἰπππείοῦα ΓΘΒῸΡΘ τιοτὶ ροπδτιπῖ, ἡτιῖα πιαρῖς ἴρδα 

τοριιτείτι" σοηιρ]ιῖδ ΠΟΛ γΟῖ5. εἴ ρέϊημῦο οἱ βάτο. 

ΟἸδοιῸ ἴῃ γὰρ ΠιΘη115 ΠΡΡονιιιν ἀο  Θρθ] Ἰοὰ ἀριᾷ 
ΝΔογοθλιπὶ [ϑοπηη. ϑοῖρ. 1, 47, υἱρεις πιοτι δία- 
{ας Ρἱμιῦο ἐπιϊιθγθηίθ5, τιθο ἐγ τ ρ]ιο5. ἀγὸ- 

δοοπείθιι5 ἰαιιτοὶς εἰθοίογαῖ. Τ)ὰ ΜΠΠ]Οο Ῥαιβα- 

πἰὰβ ἴῃ ἨοΙἰδοἰβ ρὰρ. 191, [6,144 γὰρ. 486. οὐ, 
Κυλη. 1: ἱστώμενος δὲ ἐπὶ ἀληλειμένῳ τῷ δίσχῳ, 
γέλωτα ἐποιεῖτο τοὺς ἐμπίπτοντάς τε χαὶ ὠθοῦντας 

ἀπὸ τοῦ δίσχου. Ῥογιμιοίο αἀἴδοο οτίην ἐγιδε ἰδ οὶ, 
οὐιτος ἰιαϊυγῖο Πανεῦαξ, σαὶ 56 εἰθινιείοτθ 
ημαπίονὶς ἱπιροίιι Γαοῖο σοπαγθηίμ, ῬΊΜ]οσινα- 
τὰ5 ἴῃ. Ὑ τὰ ΑΡΟΠ]ΟηΙΐ 11}, 5, οαρ. 9, ποπ 5οιΐο, 
γῸ} ἀἴδοο τπποῖο,, 5οά οἰἶν]5 Ἰοσο ἰηδϑίοπίομι. ΠῸῚ 
Ρο 556 ἄορο}}1 αἰϊ. Τὸν ἀθλητὴν ἱστοροῦσι τοῦτον 

ἄτρεπτον γενέσθαι, χαὶ μὴ ἐχδιθασθῆναί ποτε τοῦ 
χώρου ἐν ᾧ ἔστη. «Ζ{μπ| ἵμεπο αἰ]ιϊοίαπι, ὁ ἴοσο 

μὐὶ δοπιοὶ ον ἰδ 5οῖ, τυμῖϊα ρος ςο οἱ αἰΐπιο-. 
νογὶ, δϑ ἱπιπιον θην ΡῈ πιατιδὶ556. 

Ῥαρ. 181, ΟἉ, 7. ἀ«ο μεγμιϑιηι. ΠΟ δα]511-- 
ταΐα διιηὶ ἴῃ Ἰοοιτη, ἢΠ]Ποσιῖμι Υ ΟἹαϊουυδηὶ γον θογιμηι, 

αὐ {ταοία οἷϊα ἱπιρίογο, Δάτη τη με πλι5. τετρη- 
μένον τροιὶτ5 50. 1}}}, ιιάπι τετριμμένον, ἴῃ 115. αι 
δῃποίαία βυηξ ἴῃ Πομα ἢ Πὰ5 ἀο Δο μη ο ρας. 9, 1, ἢ, 
Πῖς ἁἀ4ο ρνονουγλίιπι ᾿διυἃ Ἰοὺ Ἰοὺ οἰϊαπι τάτ- 
τεσῦαι ἐπὶ τῶν διαχενῆς πονούντων, ἦς [πιδῖτα, [ὰ- 

}ογαθ ἢ] νι5. ἀἸοῖ, ἢ} ἴθ Ἀρροπάίος Ν απ οαπα ρτὸ- 
ῃ 
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ψουθιουιπι ἀοοοῖα, Φαοπια ἀπο πιπ| ΑἸ ἴθι πὶ Ρ᾽Ὸ- 

ψογθίαπ), ξαίνεις εἰς πῦρ, ἔρπθηὶ οἰαάϊο εἰΐδδθοις, 

4υοα μἷο ἱπρονῖ! οἰϊαιη. ϑ5}}15, λέγεται ἐπὶ τῶν 
μάτην χαχοπαθούντων, ἐπ 605 αοίαίτιν, {τι {πιι- 

οίσα πιαϊϊς αἰνοααπίιτ, οὐ ὀχροῦις “ΔοΠΟ) 15 

Οοπῖιν, ὅ, ριον οι}. ΦΥ͂. ΑΥἹϑι 465. ΠΠΠ΄οπὶ οταῖ, 

4115. ᾿πδου  ᾽ταν ΑΡΟΪΟρ α αιιαίιιον ἡ Ποι ον 1, ἔλε-- 
λήθεις δὲ ἄρα σαυτὸν ἁπάσαις ταῖς παροιμίαις ἐνε- 

χόμενος εἰς πῦρ ξαίνων, χαὶ λίθον ἕψων, χαὶ σπείρων 

τὰς πέτρας. Λίοπι ἱπ!οἰ σεν ας ἐείρδιιη, οπιτεῖνιι5 

ἐἰὶς ρτονογνιὶς οὐηιοαϊιιι 6556, στοαὶ ἰβ π 60} αἶϊ- 

ψουϑόγαγ5, χιιοά ἰαρίάθην οἰϊχιαγος., χιοά ἵπ 

ϑαχα 5θηιθη Πα 6} 65. Ῥ]αῖο ᾿ρ56. ΠΡΡῸ Ὁ (6 1 ορὶ-- 

λι5 [1. ὃ, ρ. ὅ09 εἀ. Βιροπιίη. ] : ὀλίγου δὲ 
ποιεῖν τὸν νομοθέτην τὸ τῶν παιζόντων, εἰς πῦρ ξαί- 

νειν. ὅ7: ρμγτοροπιοάπιηι ἰοϑιςίαίοτ Γαοῖαι,, χιιοα 

ϑοϊοπί ψιιὶ {μάπτιῖ, ἔσπθηι εἰν ἀοπίθ5. Ια ἃ 
ῬΙαίοπο. τι ραν} (6 115. 41 υπδβῖνα ΤΠ] ΠΕ) 
4ιοά εἴποι πὰ} 10 ράοῖο αυοαΐ, ᾿υγάβιηι5. Ἰλοϊονοί. 

ΟἸ]Ἰαάς 1, οοηϊ. 1, [». 16 οἄ, Ετοροη., 1540, 
1η- [0].1 ἀππὶ ὀχρ] Ἰοάγοι ΡΥ ΓΒ ρΟΥ οι πη ΒΥ ΠΊΒΌ] 111, 
πῦρ σιδήρῳ μὴ σχαλεύειν, σποηι σἰαάϊῖο τι [οαϊιο, 

οὐ ΟἸμ] ας 1, οοπῖ. ἀ, ρύόνορ. 55., ρογρογᾶϊῃ 

σΟη 11 ρυ νυ λπ ἰδιι, οπὶ ρυοορίο ᾿γΠὰ- 

δον, φιομπιαάπιοά μι οἱ ἱπορίο ἀρρο!]ανὴς πὰπς 
Ργποβῖπι. ὑρΊδιοϊαπ ἢ ποροῖο5 ; ρυ:ρορίιπη 

φημ. ΜΠ γοῖαϊ, π6 ἰρ}]5 Οχαϑίτοίι, 00 δὲ πὸ 
Ῥοΐοπε απὶ ᾿γαθιηἀ1ᾳ. ἰγυ οἵα ς πος. ΡΓΟΥ ΘΙ πὶ 

14 Ἰοὰϊ 605. Ἰρποπὶ ν6}}6 αἰἸ5ϑθοᾶγο 51 ν 6. {{ὩΠἸΠ18 ΠῚ 

ψο]αΣ ἴῃ μάν ο5. αἸν (ον, αἰαῖ 1ἃὰ ἄρουρα! αιοὰ 
ΠΟΣῚ ποζαῖι, Βοάοιη. ΟΥΡΌΓΘ. ἰάρ51}5. οδί ἱπίου ρΙῸ 5 

ΜΟνΑΠ απ Ογαι!οΠ τ}, 41|ἃ5 ϑγιποοη ΤΠ Οσοί Ποία οχ 

Ῥα51]Π1ὸ ΘΟ Πρ, ἴῃ οὰ 4ιαΣ πιοτὸ ἈΥΤ οδὲ 46 
πο]ανιο., ἀτπι νου, ἴαπι ἀρογίθ ἰσπθηι {0- 

εἰπετιῖ. οὶ ὕγτο ἀηπαπι {ογιιξ. ρογί 50. «ἰοῖϊο 

ἀηιιαπι μαιιγίινιι. ὐάθοο, Θηπὶ δδὲ αὐ μος Ιοοο, 

ἀτεχνῶς εἰς πῦρ ξαίνοντες, χαὶ χοσχίνῳ φέροντες 

ὕδωρ, καὶ εἰς τετρημένον ἀντλοῦντες πίθον. Ριο- 

1πάᾶς σου Ιβοηάτιπι οδὶ, δίαμι ἀρεγι 6 ἰστιθηι εἰϊ556- 
ἐαπὶ, ογἰγο ἀφιίαιηι Κοτιιιῖ, οἱ ἐπὶ μεν δίῃ ἀο - 

ἀἄιι ἐπι πανάϊπιπι. 

Τριἃ. Ὁ. 10. νεἱ «ἄνοῦϑβα βογετια. Ῥιοροπο5 

Τ.ἀδυιι5 ρὰρ. 5990 [εἀ. Οαδαιθοη., 1015, 1η-8.1: 
μειράχιον ἰδὼν χαλλωπιζόμενον ἔφη ᾿ εἰ μὲν πρὸς 

ἄνδρας, ἀτυχεῖς εἰ δὲ πρὸς γυναῖχας, ἀδικεῖς. “:4ο- 

ἐοςοθηπίθηι ἐπ πθιι5. ΠΟ οπο5 56 σΟΠΙ ρον δι δη, 

δὲ φιίάθην., ἐπ ψιῖε, «ὦ αἷνος., ἐπι εἰϊοί εν : οἷσι 
αμίθηι αὐ πειιἰίοτος, ἱπ}ιςῖο. ᾿ταιρεῖν Ηἰς ε5ῖ 

τπεροιγί οἷο πλο" 56 ργοϑ (ἐπ 66. απ 6 ρυ νου] ἰπ πὶ 
ἀρ Οὐῶροβ οὐδεὶς χομήτης. [ΠΙοΡΡΓΟ5. οἀϊ οναὶ 
᾿ιος Ιοοο : δίαμι φιιί δα; (αἰΐθιις ὀχεροοίαχιάιηι 
αἰεί Ξιεδριοατιάιαν , πὐδὶ τὶ ἐασοῖνιι ἰἰϊο οὐ παι 

ΝΟΤῈ ἘΠΚΠΟΝΤΟΝΙΒ ηυῦκι 

“ επιϊγιας ρτιθί ον θιιρῖθ5 ἱπινῖϊοῖ, απ αἰϊοτιῖς τηα -- 

ἐγ πιοηῖΐς ἐπιδί ϊδίιιτ 

Ῥὰρ. 182. Β. 60. ἀοηιιιηι τὸν ογ ἐοτ ϑτεΐι'.} ῬῚ 5 
ΟΓΡῸ ἔθσογ, 48 ΠῈ 80 1 ρ5θ Γαΐ ̓ΠΙΘΓΡΙ 65, σπε ΟΠιΤ6 5 
δγιϑιίογο. ϑογογῖπι5 ΒΟΘΊΠ 5, ΠΡ. 1 ἀὸ ΜΙ πβιοα 

οἂρ. 1, τοὸπὶ [18 πατγὰϊ : ᾿γιπαροτγας οὑγίπετα 

«εοϊεςεοπίοπι Τ᾽ αἰτοπιϊτι[ἀτειπι, {ει τὶναἰῖς στεὲ 

ἐἰοπιῖι υϑἰ εἰ ἀπιϑιγογ 6, οτεπι τι οἰ 6 αὶς 561 ςοτιο 

Ῥμτγ δὶ ταοαϊ ἱποϊ(αἰχιτη, 6556, πεείαχὶ ππραϊιιπε 

ΡΓαοορῖξ, αἰφιιο ἴα {εροπίϊς απιίπειτι αὐἀοῖθ- 

σοοπιὶς αὐ οἰ αἰπηη πη οτιὶς ρασαίὶ 5 5 ἰετα ρογα- 

γε, Ομοα κοἰϊίοοι ΜΠ. Τιι{{πιι5 συπιπιθπιοταὶ ἵτὲ 

ἐϊϑνὸ ψιίεπι εἶθ Θοπὶ ἰδ διεὶς. σοπιροϑι ; οππὶ 

υἱποϊοπιὶ αὐἰοϊοςοοηίος, {ἰδίαγιίηι, οατιίτι ἐτιϑεϊσε- 

οἰἷ, πιιεϊϊονὶς ριιϊοιθ Γογὸ5 ΠΓαπβογεπῖ, αάπιο- 

πεῖς 56 «ἰ ἱοίτιαιι τὶ ἐροτιοιιην οαποτγοὶ Ῥγιμα- 

δΌΓΩΣ αἰϊοϊίπιτ' ; φιιοί οτίη ἐἰ α [δος 56ι, ἰαναϊται6 
πιοίϊονιπι εἰ σγανίαι 6 σατιθτεὶς ᾿ἰογιίνι {μτθτι-- 

ἐοηι μοι ἰαγίϊαηι, σοτιϑοίία 556. ΝΘαΐοΓ οχ Π5 π|0-- 
ἄαπη {556 Πογ πὰ ἰγ 11, 46 πὶ ρυ βου ρ5ι ΡΥ- 
1παρογὰδ Σ ΘΟηγ απ ἰάτηθη οὐτη Ποὺ θά 511 δα- 

ἀϊιαπιοηίο, 4 ἄς Τλαγῖο πιοάο ΑἸμοπιιβ {1}. 14, 
ΓΡ- 024, Ὁ]: ἣ μὲν Δώριος ἁρμονία τὸ ἀνδρῶδες 

᾿ 
ἐμφαίνει χαὶ τὸ μεγαλοπρεπὲς, καὶ οὗ διαχεχυμέ- 

γον οὐδ᾽ ἱλαρὸν, ἀλλὰ σχυθρωπὸν χαὶ σφοδρόν, 

Τογίοιι5 Πιαγηιοτιῖ.θ πιοίδις οἰγί θη ΡΥ 56 [γὶ 

ΕΓαντίαίέπι οἱ πιαρηιοοπίϊαηι,, ποπ εἰἰξἤεριι 5 
αι Μιϊϊαγίοτ, 5 ἰοιγίσιις οἱ ὑδ]οηιοηδ; εἰ 

Τμιοϊδηιι5 ᾿ῃ Πδνπιοηϊάς [ο. 1.7: τῆς ἁρμονίας 
ἑχάστης διαφυλάττειν τὸ ἴδιον, τῆς Φρυγίου τὸ 

ἔνθεον, τῆς Λυδίου τὸ αχχιχὸν, τῆς Δωρίου τὸ 

σεμνόν, ΘΟΤΙ ΣΟΙ αΤΘ οἰπριίονιιηι σοποοηπίμιίην 
ΡΓορτίθίαϊος, πὶ ῬΠν)γ 5ῖο φιϊάάαπι αἰζοτίεηι, 

ἐπὶ 1, ἀϊο ΜΒ αοοϊιοιιμι {ἀγότγομι, ἐπὶ Π)οΥτῖο στα- 

ρνἱταίόηι. ῬΊΙηα 5. ἀσηλιτα {1}. ἃ, οαρ. 32, δαῖαν- 

μππὶ [)ογῸ τηῦγοῦὶ ρὨιΠποπσῸ 50.101, Φογ6 πὴ 

Ρμγυρῖο,, ὁχ Ῥυιμαρονω ἀοοιγιπᾶ. 

1014. Ο. 6. «ἱἰ δα ψι διε τϑπίτο Ἴ ΝΠ οἱ 
ἸπίουΡΙῸ5, υϑηίγὶ αἰ ἐεηιοτὶ δογνίνο. ἰὐϑιϊαϊα 

Ἰοφιαιεῖο Βά5}}10 δα ᾿πε ἰοαπ 5. γψοποιθὰβ {016} - 
Π65, τι 5:10 ἃ ἀπποίαιιπι ὁδὶ ἴῃ ρᾷ5. 34, Β, 5: 

4αίθιιβ αἀ 6 πο Β.511}1π οὰρ. 1 Εἰξαῖα ρας. ἀθῦ, 
Α, ἵ, τῶν χατὰ γαστέρα ὀρέξεων χαὶ τῶν ὑπὸ γα- 

στέρα. Οτορονῖ Ναδίαηλ. Οὐαῖ. 160, μᾶς. 950 - 
μὴ χαχοὶ νομιζοίμεθα καὶ δοῦλοι γαστρὸς , καὶ τῶν 
ὑπὸ γαστέρα. δ΄ ποη ηταἰϊ δα ὶς εἰ Θηλι", αο Ὁθ1- 

ἐγὶς, εἰ δογιίπι {πι0 σιν Φοπίγ διιπὲ πιατιοίρία. 

Οτοροῦῖ ΝΎ ββθηὶ ἄς Υ Ἰρο παῖς ρᾶρ. 501 : χκαθά- 
περ πρὸς τὴν νομὴν τὰ βοσχήματα μόνη τῇ γαστρὶ, 
καὶ τοῖς μετὰ γαστοὸς ζῶν ,ἰατιητίαπι «ὦ ραντεζιεηι 

Ρόοιος υδπιγὶ σοἷϊ, οἱ ἰδ ψιί ροσὶ υϑπίγθηι 

ϑιιταὶ ἀραϊίιιι5. οἷνίι, δῖ. πηα] πὴ γουΊοιΟ. , Φᾶ τὶ 
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σαπὶ ἱπιουρτοῖο, οἰδίογί 416 σδπιγὶς υἱζίτιν οοπ- 

ϑοηιοπίίνιιδ, οἱ [ογίασσο ἀρι{πι5. Ιορογοῖαγ μετὰ 
γαστέρα, 4ιιο ΑἸ} ἀπτοίογο5 ἀἰσιηι ὑπὸ γαστέρα. 

Ῥαρ. 183. Β. 7. Επϑοοκιίάοηι.} πιοπάἀαπάμμι, 
Ἐχοοεσιίά ἰΐμπι. ϊοσοπο5. 1 αδγειι5 : Σόλων 

᾿Εξηχεστίδου Σαλαμίνιος. ὙοΥσι5 41 οἰϊαξιν , 

Οὐουπαγὶϊ [να πὸ γο σιι ΟΧΡΓΟ55}15.),. ἰῃίοῦ. ΘΟ] 5 

δαντηΐπᾶ ὁδὶ παυπιοιὸ 71, ἰπίον Οποιηΐοα ΤΠ οορηὶ- 
εἰς 97, φιοά νὸνο βοφυΐίι ἀἰδιϊομαπι 1151. 

Ρὰρ. 184. Α.. 11. δἰ φιιοπιαπιοάϊεπι. ΠῸς 
τυιποδία Γἀδγαηΐ ἃ ᾿πιουριοῖο, 7 προγαϊῖ, πιο ὁ 

Ῥοϊγροάϊς, ψιιὶ σοἴογθιι (6ΥΤῚ ψιαπὶ αἰἰβογὶὶ 
τοάάϊι. ϑεὰ ἰδία. Ῥ᾽αϊατο 5 μπθο θά ση πὶ γἱ66 - 
αὐ ἀοου 556... σαιι5. πο σοῦ θα δαὶ ἴῃ ΠΡΙῸ 1)6 
αἰξουπιϊπο ἀἀυ!αἴου 5. οἱ ἁπηϊοὶ μὰς. 52 [κ ΟἿ] : 
τὰς δὲ τοῦ χόλαχος ὥσπερ πολύποδος τροπὰς ῥᾷστα 

φωράσειεν ἄν τις, αὐτὸς ἐπὶ πολλὰ δοχῶν τρέπεσθαι. 

Οὐἴογιπι αὐἀιϊαιοτὶς ὐϑἰμιὶ μοϊγρὶ πειιιαιϊοτιες 
εἰ ἀθργε]ιοπείεῖ, ψεὶ σοίρσιιπι οἰπυιίαν σατο 

παιιαγὶ. Ἐλ' τὰ Προ ἐς ἀπηϊσονιαι. τι} 1πΠῸ 
[ν. 107], ΤΙιοορηάϊς ργοίοιε μοο αἰ λαμ : 

4 
Πουλύποδος νόον ἴσχε πολύφρονος ὃς ποτὶ πέτρῃ 

ὙΤῆπερ ὁμιλήσῃ, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. 
Ῥοϊγρμοαὶς πιδιίεπι υδγϑιεϊ σιιπιδ, σιν οὶ 

Ουὲ νυ ργωνοι σὲ σἰπείδεπι ἰαρίαε, 

Ἐχ τηϊτῖο αἀἰδείομ! μὰ 5. ργονουθίαπι. οοηῇαν 
ἘΑ5Πιι15,. ἱπ}Π  Υ]10 : ΠΟΖΙ οηΐμπι Φρυ ἀιιοίο 8 
ἴῃ Ῥγονθι θέν ψιάοίι. ἀ}} 1556 ,Ἶ νογιπὶ αἰ τοῦ 

Φ[Γογεὶ δο]οῖ ἀρὰ αταοος,, αΐ οοηβίαι ὁχ Ποσο- 

πίαηο Οδπινα 7, 7 : πολύποδος ὁμοιότης. Πρὸς 

τοὺς ἐξομοιοῦντας ἑαυτοὺς οἷς βούλονται. Ῥοϊγρὶ 

σἰπιϊ μάο. 1 ἀδϑὶπιϊατιῖδ5 56 ἰἰδ, ψείνεις υο- 
ἐιμονῖπι. ἘὼῚω ΟΠ] οίαποῖ5 εχ δια ἐθηι. ὥ, 98. 

Τρ. (. 9. ψιιὶ Ἰοπ  ἰοείπια. Οοννῖσοπάαπι ἴπ 
Οταοο ἃ ῬΙῸ παρ᾽ ἡμῖν. Τηΐογρτοβ. ταπίιηι ο(1-- 
ἄοναι, δ͵αιδιωξαΐοηι {ἰἰ{ιιι5, φιῖ παϊ ἀππος ; 
δὲ ρᾶν]ο ροϑὶ ἥδὺν δὲ προσδοχᾶν, οἰΐμετ υἱίαηι, 
ἡμοιμπαϊιαίοπι ὑθγὸ {ἰἰ{λιις δα ροοίαπαμν 6556 

δὰ διε τόγίπι οριἱπιάγιεπι. 801 πο νὰ]: θα- 
51ΠΠ|5..) Βροι Πα τ1ΠῚ 6556. ἃ Τι ἀσρογα 5ιπηὶ, 

οοπϑιοιιαϊπο ἤαπι πη. }}1ὰ. Οἴοονο 2, Ταιβου! [ο. 10], 
όντο ἰαϑογόπι, σοτι  Θηλ 66 υἱἴπιτι5 σοποιιοίο 

εἰοσοιῖ. Τίοπι [ς. 1171, (ὐοπισιιοιεἰϊτεῖς τπάσπα οἷς 
6εῖ. Ῥογποοίαπε νοπαίογος πὶ πῖνο, ἐπὶ τπογιῖ-: 

διι5 τιτὶ 56 ρακί. Ῥπρίίος οαςείνιις σοπιιιὶ 
πὸ ἱπροπιίδοιτ πιΐάοπι. ϑΆ]}υ5ι. ἴῃ Φυρυσινα 
[ς. 81], βΒοπθίασενο θὰ σοχιοιοίμαϊπο ἐπι πιαίιι-- 
ταπι ὉΓ {ιι. Οαιογυτη πιο η  Πλ}115. ἀιιοἴ ΟΥ̓ ΠῚ 
Ῥιοαίατι ῬΙυτανοίνις ἴῃ ΠΡγο ἄς Ἐχϑ Πο ρας. Θ02 
[ρ- 1069 εἅ. δι6ρ}".1 : τὸ καλὸν ἐχεῖνο παράγγελμα 
τῶν Πυθαγορείων " ἑλοῦ βίον ἄριστον, ἡδὺν δὲ 

Μη 

αὐτὸν ἢ συνήθεια ποιήσει. Τιἰονιπι {ἰὼ Ὀ.- 

«παρογθογιπι ργϑοθρίμι,, 1)εἰϊσε υἱέώ καϊίο- 

πιθπι ορίϊπιάπιν 5διίανθπι θαπὶ ἐοπδιοίμάο {αοϊεῖ. 

ΒΕ ὈΙΝΕΙΒΙΒ. 

[ϑιυνχίο ἀονοπειν 4πὰ5 ππσυβαις δῷ πυπὸ (Ὁ 
Ἰοροη 5. ΠΠ0γῖ5 (ὐοηεΠ ἔτιπὶ γδοίαι πὶ ἀπο ηΐ5. ἴῃ - 

Ο᾽ δᾶ. ΒΡ] ον ἐπῖῖ5. ἀποίογιπι ἃ Ἰ)αοο ἰαυάαίο- 

χαπη ἐπα Ἰσα το Πμο5 ἀσοιγ 0105. 

Ραὰρ. 590. ΔΑ. 10. φιοπίαπι (απιθπι.} (οπἰαπὶ 

γῸ} οὐϊείομο ρυΐουὶ Βαβι ΠΠοπδὶ γὙ 6} αἰΐαυο 11} ρου δῖ 
1}}}} Οὐ οο πα ΠῈ ΒΟΥ ΡΟ τ15115 ΓὈογαϊ ἸΠΙΟΓ ΓΟ, ἰπ 

410 εγᾶϊ, τὴν πολυπραγμοσύνην ὁ λογισμὸς τοῖς 

τοιούτοις λόγοις τῆς ἀποχρίσεως, Ἰάοίτοο νογίογαΐ, 

7 εγμπιίαπιοτι ἡτπιοτῖαπι πθὸ ταϊο πὸ σὐρί αἰἴο 

ἰαἰΐνιις τόπον αἰϊοτιῖς τὙογϑὶς {πὸ οπγιοσἰ αἰ 

δαιὶς [αοὶε ϑοὰ ἴῃ ροβιουϊοῦὶ θα 51} Π0ηδὶ οὐ ἴῃ τόν τϊα 
Αὐρυπίαπα. Πα} 115. ΠΟΙ Πα ρτορτία Ἰορίτι", τῶν 
λογισμῶν ὁ τοιοῦτος λόγος τῆς. Εὸχ 4π|ὰ Ἰη0ΠῈ 1Π15 

ΟἸΪπὶ 5. Ὀ5ιΠτ1 Ρο556., ἡποπίαπι οοσίΓαἰἰοηιιηπ 

Εἰιγοσίἑαί ἐπι ὁ μδπιοαϊ τϑεροτιίοπὶ νέῦνα ποὸπ 

δοίαπι, σα ἱποζίἊανίϊοπι οἹογίαπι οοη [ισῖο 

Ρὰρ. 591. Β. 3. ὑυφαπιπιαίιν.] Πα, πονὰ 
ἱπο]ιοαία ρευϊοᾶο, ἀἰ γίδοναΐ ἃ μιν ο ΘΠ ΈΠ] 115. ἰπίου-- 
ΡΓῸ5, δοπίοητα πο ἀΡ 50} 14. οι 6 ηΐοιη οἰΤἀπὶ 
Ρουϊοά απ γοδεϊ αΐπηι5, ἴπς 4τια δοσίρίαμα. Πα ιτ 
νοι Βαβι] οη5. ἔσχε τὸ ἀχήρατον, ργορίογοα ΨΟΡΙΝ 

Ἰησοῦ ρΓο5, ἐπιπογίαϊ ἑ(αἴόπι ἐμ εἰμον!, αὐ σθοοῃ - 

τίου ΒΔ ]Π θη. οἱ Αὐιριδίαπα, ἐδύνατο τὸ ἀκήρατον 

διασώσασθαι, οοπ]ιποίίοι ἱπιπιογ αἰ αἴθ ρο- 
Ἱμογὶς σοπϑόγναγθ. ΟΥ̓ μαΓῖα5. πλΐητι5. ἀρίο το ]- 

ἄϊι, ἐα σοοϊθίαίε αὐ 7εῖτι, οογτπρεϊνἐϊαίθηι 

δοπσόγψαγὸ ρμοιτεἰϊ Ὁ Αἱ Ῥοίγιι ΝΑΠηΐι5. οριϊπιο, 
ὁχ οοπιπιπῖοτιθ οιιι [260 ἱποογγπριὶὶ ἐἱιας6πὶ 

οὐ εἰτιεῖι Ὁ Οὐια σοαιππτν αδαιο αὐ Πποπὶ ρουιοάϊ, 

ὙοΪαἰουγάπι5 ΠΟῚ ΘΧΡριοδϑδογαΐ. 
Ρὰρ. δ98. Α. 4. αὦὦ ει ιι5.} ΜΊπα5 ἀρῖα [τ 

ἱπίουρυοίαιϊο νυ! σαῖα ᾿ι} 115. Ἰοοὶ, δὲ ἀρία οοη}1|- 
βαϊὶ οὔήοϊο ονοισιάο μπίαία,, μὶ ὁἐ υἱγαίας. 
Αἰ{αΐ οἰκονομία πος Ιοοο ΠῸῃ σΟΠ Πρ} 6 οἰ οἴ τη, 

γ0} πιαιυἰδίαιη !α5. ἀοιηιπι τοροη 5. βἰρηϊῇοαι., 
5041 πιγ 5 ογ ὉΠ) ἱΠοάγ Πα ΟΠ Ἶ5., ε1 (ΟΕ Ἰ55ἰπῖιι5. Π}}}-- 

Ἰΐτι5 αἀπιοποὶ Πἰν. 1 ΟΡδογναιίὶοπιιπι ἀρ. 40, τὴν 
τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρώπησιν. ΝοπΠηιΠΙ]ιιᾶ μι Εἰ Ἰὰ πὶ 

ὨῸΠ 50[ἀπ| ἱποαγ Δ 0 Π6ΠῚ 50 ηδῖ, 566 ἐπ ρδηδαῖο- 
Ποπι, ἃ ἀἸδροβιοποπὶ, ἀρια 1 αιπο5 Ραΐγοβ, αἱ 

τοῖο δηϊπι γουτῖ ἴῃ ΝΟΙΙ5. 5015 δα ΟὐποΙ πα 
Νίοαπιπι Υἷσ οὐ “1551 πλ15 ΠΛ θογίι5. Βα Ὄγαοις, 
οἵ 111 ροβὲ διῖπὶ, 411 5115. Πιοι]γα Ιοη θιι5. Ῥαῖνο5 
1 Πδιγασιηΐ - Φαῖθι5. γου 5 ποη δοϊαπὶ Θαγηὶ5 
ΠοϑίΓᾶΣ 5:1 50 ΘΡΓΪΟΠΘΙΙ, 506] οἱ το Πι1ἃ5 ρᾶγίο5. οἰ ΠιοΙ 

Πιοἀοιηριοτῖε τοϑινὶ ΟΡ 51 Τλομηΐηὶ ἀοδίβπαηὶ, ας 
Ραἀϊοαιίομοπι, Ῥαϑ5 ΟΠ ΘΙΠ,, ΓΟΘΕΓΓΘΟ ΟΠ ΟΠ οἱ ἃ5- 

δοῃδίοποηι, τὰ Ιου τον ΔΒ. } 15 ἴρ50 10, 2 ἀἀ- 
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ΥΘΡΒ.15. ἘΠΙΠΟΙΊΠ), ἰοπιὺ 1, ρᾷσ. 940, Α,4: 

καὶ τοῦτο παντὶ γνώριμον, ὅτι οὐχὶ θεολογίας ἡμῖν 

παραδίδωσι τρόπον, ἀλλὰ τοὺς τῆς οἰχονομίας λό- 

γους παραδηλοῖ, οἱ μοα τεγυϊοιἰψτι6 τιοίτιπι δὶ, 

φιιοά τιοπ ἐποοϊορίω πιονῖς πιοάτι ἱγακὶξ, ςο 

εἰϊεροτιδαϊοτιϊς ταϊΐϊοπος ἀρογὶξ ; «(μιαϑὶ ἀϊσογοὶ 

ῬΆ51}115, ΠῸἢ 4110 Ρδοῖο ΠαΐαρΑ ἴον 511 Ποιιβ ἰη- 
αϊοαῖ, βο αι γιίοηο Ποπη0 δοίη γθοιηρίου 5 

ΤΠΠΠΟΙῸ ἔππραῖαν. ΟΠ  γβοβίομηιιβ ΠΠ}0. ὅ Ὅὸ ἰη- 

ΠΟΙ ΟἰΙΘΏ51011 Π)οἱ Παϊ. ρα σ. 383 : ἄχουσον γὰρ, 

πῶς καὶ οὗτος τῆς οἰκονομίας ἐμνάσθη, «ταὶ δπῖπι, 

410 ραοίο οἱ μῖὸ ἱποαγηαιοιῖς πιθηιϊπεγίξ; οἵ 

ἴῃ Β54]. 148, ρᾶρ. 587 : ὃ Μίονογενὴς τὴν οἴχονο- 

μίαν τὴν θαυμαστὴν ἐχείνην χαὶ φρικτὴν ἐπλήρωσε. 

ἐὐπιϊσογξιις «ἀπεϊγανίϊεηι ἐΠ]απὶ δὲ οἰπροπάαπι 

εἰϊερθτιδαζίοτιομν ροτγορῖῖ. ΟἸδπιθπα ΑἸοχαπάν. 9 

δίνοι. : τὸν ᾿Ισαὰχ ὡς χαθωσιωμένον ἱερεῖον ἀλλης- 

γορήσας ἐξελέξατο ἑαυτῷ τύπον ἐσόμενον ἡμῖν 

οἰκονομίας σωτηρίου. 715απὸ ἐατιχιίαπι οἱοξϊπιαπε 

οοπδθοΓαίΐαπι αἰοσονῖοθ οἰδὶ εἰοϊοοὶς 17 πη {ι- 

ἐμγιγη, 5 αἰπιατὶς αϊςροτιδαϊϊοπὶς. 

1014. Β. 0. φαγηθηι ἐἰίαπι ΤΠ) οἰ. Ἐπιοπάαγίπηι5 
Ἰοοιμπι ΟΡΤΟΙῸ ΒΟ  τ15 ΤΥ ΡΟΡ Αρ ΠΟΤ ιι πὰ ἱππιπ ταί μη, 
4ια πηι ἰΠΙΟΓΡΓΟΓΪ5 οὐ] ρα : 7 εἰραγαμι {ἰΐαπι δονι- 

δίζίπιο 76 Θάγπθπι ορογίουαξ, Ἐουίαβϑο ἱπιογργοία- 

ἵπ|5 οναϊ, 16  [εσαπι οοτιδιϊτμθνο, ΝΟ ιιοί ἱρποία 

ἔμονὶ: ΒΆΝ]ο νὸχ θεοτόχος, 4ιιὰ τι5ι}5 ὁδὶ ροβίθα 

πῃ μαὸ δαἄθπι Ποια Πα ρᾶρ. Θ00, Α, ἀ : ὅτι ποτὲ 
ἐπαύσατο εἶναι παρθένος ἢ θεοτόχος : ιἰδὶ 5ιιπὴ 

οἴ 11 Ραϊγοὸβ ἘΣ ]νοδῖηο ΟΟποΟΙ]Ιο ἀπ ϊιιογθ5, αὐ 

ΑΕ Παβῖι5., ΠΡ, ὁ οοηΐνα Ατίαποβ, ρὰρ. ὥ76, 
τοῖα. ἰοοιιπὶ Δ ἀ5ου "Πα πη, ΦιΘΠ απ νὸχ Ποἰ ρᾶγ 

4}0 ἱπίουρ γαῖα οπιδδᾶ οδὶ : ὕστερον δι᾽ ἡμἃς σάρχα 
λαύὼν ἐχ παρθένου τῆς θεοτόχου Μαρίας ἄνθρωπος 

γέγονε, ροδίοα αἰιΐθι ῬΓΟΡΙΟΥ πος αϑϑιπιρία 

ΠαΡ6 δὰ ἤϊαγια υἱγοίτιε 1)είραγα Ἰιοπαείτιοτα 

556 ζαοίιιηι. Θεοφόρον ἃυΐοπι 7) οἰ όγαπι αἰχτὶ 
Ὀλποα ΟΠ ΥἸ51., ΤαριηαΔιηοάτιπι οἱ ἴπ Πἰργοὸ δὰ 
Αἰ ΠΟ οἰ ππὶ ἄς δρίτῖτα βαποῖο, οἱ ἴῃ Ῥ54]. ὅ0, 
γαρ. 192, Β, 9, ὑπόδημα δὲ τῆς θεότητος ἣ θεοφόρος 

σὰρξ, δι᾿ ἧς ἐπέδη τοῖς ἀνθρώποις : φιια ἄπο Ἰοοα 

οἰϊαπίιν ἃ Τ]οοάογοῖο ἵπ ΤΟρυῸ ΠΘῃσῖοπο ἀπαῖ]ιο- 
τ] 151} ὅ, γὰρ. 558, τοιη. 1 (ΠΟΙ ἴον. οι. 

Ἀοιπαμ. ΟΥ̓] Π5. ἃυΐομι. [πῃ τοβροπβίοπο ἄσοοῖ 

ΟΒ τ βίμσμη 6556 Π)λδιμ 51Ππ11}} οἱ ἸοτηῚ ΠΟ ΠῚ, ΠῸΠ ἰδ ῃ- 

ἴαππι ΤλΟἸ[ὐυυτης Πομπθπι., ἄνθρωπον γὰρ εἶναί 

φησι θεοφόρον αὐτὸν, ἵν’ δρῷτο χαθ᾿ ἡμᾶς τοὺς 

ἕναυλον ἔχοντας διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὸν τῶν 

ὅλων Θεόν. Π]οπεῖτεοιν ετεῖνγι 1) δἰ ἤδγιεπα δια ἐς 56 

αἰϊοῖξ, ειὸ υἱάθαίτι σἰπεῖ 5 τιονῖς φιιὶ ρϑν" Ξαποίμηι 

δριγί ιν, 1ότεγα Οπηιτίην ἰιω νομαῖς ἴτὸ τοῖς 

Ζιανιιπηίοπι, Διυμαηασιῦ ὅδ. ἀδ Βεῖρατα 

ΝΟΤᾺ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΌΘΕΙ 

Ρᾶ6. 818 -: λέγομεν ὅτι οὐ θεοφόρος ἀνθρωπός ἐστιν 
ὃ Χριστὸς, ἀλλὰ σαρχοφύρος Θεός. Λῆοτι Ποίξογιιπι 

᾿οπιΐσεθηι 6556 (ἢ ιγίϑειιη ἀςϑογίπιιις., σϑ Πομηι 

Θαγι ότι. Ἰλαπυμαῖιμ ἴῃς (πο ]Πο ἘΡΒεβῖπο, 

ΔΠΑΙΠ ΘΠ Ϊ5πῚ0 ὥ., Πα γόχ, θεοφόρος, 7)6  [ἘΓ. 

ἰἈπιιιᾶπὶ ΡΓΟρτὶα ΝΘΒΙΟΓΙ ΠΟΥ ΠῚ., αιΐα ροι {Π|ὰπὶ 

ἀθηοια  παῖϊγε ἰδπίμπι ριἀἸοαΐαν Πλοῖ5 46 Πομηΐπο, 

δἱ 5 σηϊ Ποαῖαν βαρροπὶ Ποιηΐποπὶ ΘΟΠπβι Γαΐατη οἱ 

51}}05]5:οηΐοπι, 411 ἴῃ 56 ἴδναι θα πι,., τιηάς 1η4]- 
οδϊ αἰἸδιἸ ΠΟΙ] ΟΠΘ π 51 ρροδιογιιτῃ. οἱ πῃ Π6 πὶ ἃοοῖ- 

ἀθπία]οπὶ., οἱ ἀοοθὶ ϑιαγοθ ἴῃ ὅ ρᾶγίοπι Οἰιαϑῖ. 
16., τί. 1, βθοὶ. ὅ. 

014. ἃ. 8. Ματγὶα υἱτοὶπὶι. Ὕοχ παρθενία 
ἄεογαί ἴῃ ἀοθιι5 Νῖ55. οοά οι αι5., οἱ ροΐου!ς Ἰοοιι5 

ἃ σΑΓΟΙ 8, 51 Πουπὰ ὙΟ] 556. ᾿π|0 1} Ὰ ΠῚῚ5. αἵ 

ἀἸΑθο] απ Ἰαΐογθὶ ἱποαν παι] 015 πη υ βίθυ απ. ΝΆτ 
οἱ 1ἴὰ Ἰοχιυυῖι5. οδὲ ἩΙΘΓΟΠΎππι5 ἰπ 1 ΝΔΕΙΠαὶ : 

Μαρὶγν Τρφπαίϊιις οἰΐαπι ηιατίαπι αὐάταϊε σατι- 

δαπι, ΟΕ ὦ «ἰθεροπϑαία σοτιοορίτι5 εἰ, ραγίτι5, 

ἐπιφιιίθτιδ., Ἔ7πις οοἰατθίτιτ αϊαϑοῖο,, ἄπιπι δτεπε 

Ῥμίαξ ποπὶ δ υἱροῖπο, 5ϑα εἶδ μαόοτὸ βετιεγαίιπι. 

Αυλιηχιιαπ οἱ θοάθι 165. γον ον τι, οαπὶ δα 
ἙΘἸαπατ ρυ τορι Ὑἱγρ  ἰ αΐθιι 1 ἕδοία πη νἸἄου 

ῬΟδδιῖ., ΠΟ 501}Π|0εὲ οχ δὺ (]ιγιξίιπι ᾿ΓΟΙῚ55.Πὶ 
ΨΘΏΪσ56. ἃσΠοβοιοῖ, συ ὃς Ὑἱγοῖπο ργο  Ἰ55οῖ. 
Οὐτη οὐσο 511 δὰ νὸχ ἴῃ υἰράσιο Β451Π6ηϑὶ οὐ -- 
τἰοπ6., ΤΟΙ ποτὶ Ροϊοθὶ . οἵ 51π|1}} Οὔ Βογ γα θ᾽ τιν 

1Πτπ ὃ ἀπεϊαιιῖβ ῬΑ] 15. αὶ μἴο οἰζαϊαν, σπὰ-- 
{ὐαπὶ ΑΒΘ οπιιπὶ ὙἹΔονῚ ἃ}0 ΗἸΘΡΟΏγτηΟ οἰ αί τη 
ΕΧ δορί ϑίοία ἴογβαπ αἰ ἴιιὰ 4τι85 ποὴ οχϑίαϊ : ἴῃ 115 
4 5 ρογβιθε Ἰοσίτηιιβ, δα ΡΠ] ΠΡ ΡΘΗ 565 δἰπὶ βουὶ-- 

Ρ51556 ἀν υβιβ ἀἸάΠΌ]}τιπὶ αἰββογθηΐοπι, πολλὰ γάρ σε 
λανθάνε: ἣ παρθενία Μαρίας, ὃ παράδοξος τοχετός, 

πεμΐία 16 ἰαἰιογιιὶ, Μαγία οἱγαϊπίίας, δὲ αὐ- 

ταὶ απάτις {116 ραγίιις ; εἴ ἴὰ ἘρΙδὲ. δα Ἠδγόπειη 

ἀϊδοοπιπι, χαὶ ὃ παράδοξος δὲ τοχετὸς τοῦ Κυρίου 

ἐκ μόνης τῆς παρθένου, οὐ βδελυχτῆς οὔσης τῆς 

νομίμου μίξεως, ἀλλὰ θεοπρεποῦς τῆς γεννήσεως " 

ΗΡΘΕΣ γὰρ πὴ ἀρδλπνν μὴ τῇ Κα ΠΣ πὴ 

χρήσασθαι γεννήσει, ἀλλὰ τῇ παραδόξῳ χαὶ ξένη, 

ὡς δημιουργῷ. “1 πιϊγαπάϊτις {16 ρατίιις Ποπιϊπὶ 
δα δοῖα ΓἸγρίπε ᾿ ποτὶ ψμοα ἀθίοδίαπιάα ει ἰοβῖ- 

πιὰ οοπιιπίτιϊο,, σοι ηιοί 6) 5πιοάϊ ραγίιις 

ἀδοογεῖ ει. Πεσοναξ δμπΐπι ΟΓΘαζΟΤ 7. τεῦτὲ 

δοπδιιοίο, ξϑὦ γεγεργίπο οἱ αὐἀπιϊσαπᾶο τὶ 

Ράγίι, τιροίθ οὐ δα ΟΥ̓ Ὁ. 

Ραρ. 599. Ε. 4. ἀϊάναοθπια. 1 Νοα αἱ Ἰηΐον- 
ῬΓῸ5. γοίοραϊ,, ἐγαοίπιας φιϊηαφιας. 8515. Θαϊπὶ 
δουρί Βοιοιοη. 59, 99 : δώσει τῷ πατρὶ τῆς 

νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα ἀργυρίου, ψεϊπημα- 
σἰπία εἰϊάναοίιπια αὐϑοπίϊ. ψυΐραια [ματῖπα,, 

φειιφιαρίπία δἱοίος ἀγϑοπίϊ. Ἰορναῖοο αἀ γε- 
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Οῦπ. ιίιημαρίία ἀγεεηίθος τ πᾶπι ὩΏ ἰά 
βοπαι, φιοὰ (οπορὶς 30, 10, δίδραχμον, εἰ 

Διυάϊουμν 3, 417, ἀργύριον, ἀγρόπέσιαπ ϑερίμα- 
δἰηία ψογίογιηι,, οἱ Νιιπιογογιπὶ ἴ, δῦ, σίκλον. 

οἰοίμην : ιοπιδἀπιοάϊιπι νος γοῦβὰ Τ᾽ Εχοάὶ 
50, 9.4, ἱπιογργείδιι συηὶ σίκλον, εἰ Οφη65. 9, 

16, δίδραγμον. Αἰαιι 5ιοἴυπι Ἠορθγάιαι ροθάιι5 
ὡήμια556 αυιδίιον ἀγαο μπιάγιμῃ σογίιμη ὁδί; Ζιοπιο-- 
ὁ ογβοὸ ἀϊάγδοινμνιβ ἃ ΠΙᾺΝ ἀρρο!αιαν ἢ 1υ5ο- 
Ρἷμιβ 1}. ὅ᾽. Απιίφυϊι. οἂρ. 9 : ὃ δὲ σίχλος νό- 
μισμα Ἑ ὑραίων ὃ ̓ Αττιχὰς δέχεται δραχμὰς τέοσ- 
σαρας. Οεἰοηΐι5 γογεῖς., δ᾽ ἐοίμις ἀπίεπε τιπ πεῖ 
ϑόπμς δε ἀρ Πεῦγαος., φιαῖος σαπὶ (είγα- 
εἰγαοϊππὶ “1{ἰἰοῖ. Βια τα ἀυιίοια. ἡ εντθογιπ 

πα ΐσηια μαίμου" εἰγαοίιπιας «{{{πας ἐανεης. 
Ῥναίοιοα Ηϊογοπυπιι5. 'π οαρ. Ὁ, νογβ. 3 216γο- 
μαῖα, “ρρεπαϊ οἰ σίαίοεγες βορίοπι δἰ ἀδξοθνι 
ἀγβόπίεος.,, Ἔχροηΐῖ, ἐά δέ, ἀἰθοεπι εἰ σϑρίθιη 

δἰοῖος ; οἱοῖιι5 ἀπίοπι υἱρσίπίὶ ονοῖος παύει; 

οἱ φυοά ϑοριυαρίηϊα ἀϊχογαηι 1 Ἀοσυπι 15, 9Ί, 

τρεῖς οἱ εἰς τὸν ὀδόντα, ἐγὸ5 5ἰοἰϊ ἐπ ἀδπίοηι, 

ΘΥΠΠΙΔΟΒιι5. ΘΧρΓεσδιῖ, τρεῖς στατῆρες, {γὲς σία- 

οτος. Ἀΐ εχ Βιυιάζοο οοπρίαϊ, ᾿ἰρ. 4 ἄς Α556, 
δίαίογοιι {1556 ἀγροηΐθιπι ροηάογο ἀγα πη ΓΙ ΠῚ 
“ααίιοῦ, {ιοπὶ οἱ Πρ γαὶ βίο! απι γοσαθραπὶ : 5οᾶ 
φαοπίδιη οἱ ἰάοπι Βιιάσοιι ἰοδίαταν, ἢν. δ, Αἰτίοιιϑ 
ἀΌΓΟΙΙ5, 4 δἰαΐογα (ὐθοῖβ οἰϊαπὶ ἀρρο!]αΐαν, 
Ροπάονα εἰϊάγδοϊν πιιβ ογαΐ, οἱ ἀὐιοῖον δὲ ΡΟ] π 
110. Ζ, ἀδ σϑγυιπ νοσα]ι}}5, ὃ δὲ χρυσοῦς στατὴρ 

δύο εἶχε δραχμὰς Ἀττιχάς, ἱπάο ἔογίαβδο ἀγθίἑγον 
[λοΐυπι 6586.) αἱ ϑοριυὰρίηϊα, ᾿ΓῸ δοϊο γεὶ ἀγρθη- 
ἴεο ἀἰάἀτδοβηπτπι ἀἰχογίηΐ, νοὶ ῥγὸ βίαϊογθ, Ἰΐσεὶ 
υϑθηΐδιιβ δίδίον ΠΟ ἀπδτιιπὶ οσϑοὶ ἀγα ππάγιιπι., 
56 φιδίμον, ΑἸΔΙ οαιιδᾶπι αἰ ν ΟΡ ΘΑ ΠῚ 5.150] ΟαΠίαΓ, 
ιιοά πἰπιίγαπι πργὰ ΑἸοχαηάγῖπα ἀυρ]α οσβϑεὶ δά 
Αἰεΐοαπι, δο ρτοῖπάο ΠΧ Χ, φορά ἰὴ σταϊϊαπι ΡΟ 6- 
τὶ τορὶ5 Αὐργριὶ ἱπιογργοίαγοπίαγ, αἰ ἀγδοπια 
[0105 Δρρο  ]α556, {ιΐϊ τούογα 4υδίιογ ἀγαομπια- 
ταπι Αἰ οαγαμη ροπ 5 τ παγοηΐ, 

1014. Ε᾿. 14. οιἰϊαπιοὶ ἰιοο.} ἴπο, σϑγιιπιίαπιοτι 
φιοπίαπι δογιιπι χιῖ (Ἀγίσίιιπι αὐπαπί, αἰγὸς 
“έγγα πον ροϑϑιπὶ, φμιοά [εἰ ( ἐπιιγὶς ἀδείοτιὶξ 
6556 υἷγρο. Ῥαυϊο ροβὶ οἀ Ἰοπὶ Β 45:16 5] δ ἀ ἃ - 
Τλ5 οχ Λυριιδίαηα τὸ διηνεχὲς σημαίνει, ρέγρθ- 
ἐμϊταίοπι ἱπάϊοαϊ. Ῥοντο δα (ἀοπὶ ρειτἴπεγο μοα- 
τἰδδίτμαμῃ Ποὶ (ἀσπ  γίοθπ νἱγρίποιη ἴῃ ραγία ἔαἶ556 
οἱ ροβὲ ραγίωπι., οθηδίαϊ οχ (ποι ο «οιπποηΐοο 

Οὐπβιδηιϊπορο! πο οοηδβα]ι, 8, οαη, Ὁ, υθὶ ἀει- 
παρθένος, 5ΘΠΊΡΕΓ Ὑἶἱγαὸ ΔρροἸ]άΐυν,, οἵ ἃ Τατα- 
50 Ῥαιγίαγοα 'π Ερίβίο!α δὰ βιυπιπιοβ βᾶςογάοίθβ 
ἴῃ Τ ϑγποάο οἱ Οσποι!ο 1 ]ναϊογαπθηδὶ σοπβυ αί. 
5, οαῃ. ὅ, εἴ ΟΧ 60 ἡτιο ταπηατιαμι Πωγοι οὶ ἀατη- 
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παι δἰ ηΐ, φαΐ ἰὰ πορα!αηι, Δπιἀϊοοιπανίαδηὶ ἀριὶ 

Ἐρὶρ)ιαπίαπι Ἠωτγοϑὶ 18, οἱ εἰν! ἀϊδηϊ ἀρυά Αι- 
δυδιίπαπι ἂς Ἠατοϑῖθι5. ο, 84. Οὐοά νόγὸ ἔς 
αἷϊ Βαβι τσ, Ὡ18}} ἀοοιγίῖπα: ρἱοἰαιῖδ οὔιοοτγο, δὶ θη 

ποράδ56 πυριϊα! ἰὰ ορογὰ Υἱτὸ οαίδμῃ Υ ἰτρίπεπι ἡι5 
διιδρίοοίαγ, πο μος ἀἰοῖε, φυαδὶ ΠΡογαπι δὲ αὐγαπ- 

Υἷβ ορίπαγὶ, βοὰ ἴὰ μΐ8}} τείογγο δὰ πιγδίδγίαπι 
ἃ» Ἰέβαῖα ργωίοιυμι, ἀθ 4 ἀρεθαῖ, οἱ ἴα δὰ 
{Π{π|5 Ἔχ ρ  ρατίοπομι ποι ἀηχίο οοπἠ ππρομάαπι 6556 

νἱγρίηἰϊαΐοιν μοὶ ρατίαπι. Ῥογγὸ δθβοϊιίς δὰ ἔ - 
ἄοπι οἱ ρἰοίαϊοιπ (ἃ ρογεϊηοιο τπαπ!ἴοδίο ἱπάίοαν!ς 

ΡῬτοχίπιο βοαιιθη  θι15. γουθῖ5., οπι δα θ᾽ παῖς μος 

{ἰἀ6] υτι ἀπιγο5 ἴογτα ΟΠ ΡΌ550. Πὰ Ἰοσῦπι ἰνηο 

τποῖιν Ἀ. Ρ. (αθτῖοὶ Ὑ ἀβάιος ἴῃ ὅ Ρ. 5. ὙΠοιμα: 

ἀἴδριυίαι. 121, ο. ὁ, οἱ Ρ. Οδηϊβίνϑ 11». 2, οαρ. 10, 

ἐς Μαχγία 1)εϊρανα. 

ὈΠ ὈΙΝΕΙΒΙΒ. 

Ραρ. 600. Β. 11. Ζαε]ιαγίιδ.) Ἑαυάοπι παγγαὶ 
Ἰηϑίοναπὶ ἔγαίον ὁ}1|5 Οτορογίὰ5 Νυσδθηι5 Πομ!. 

ἐς Ομιεῖϑιϊ Ναιϊνίίαις ν. Τ7Υ̓ : οὗτος τοίνυν ὃ τῷ 
προφητιχῷ πνεύματι πρὸς τὴν τῶν χρυπτῶν γνῶσιν 

χειραγωγούμενος, τὸ τῆς παρθενίας μυστήριον ἐπὶ 

τοῦ ἀφθάρτου τόχου κατανοήσας, οὖχ ἀπέχρινεν ἐν 

τῷ ναῷ τοῦ ταῖς παρθένοις χατὰ τὸν νόμον ἀπο- 

χεχληρωμένου τόπου τὴν ἄγαμον μητέρα. Προ ἰρὶ- 
ἐμ ρτορ]ιείϊοο φρίγίίι ἀεὶ οσομϊογιιπι σοσηίεῖο- 
πθην εἰμί, οἰπὶ οἱγριίτι αἰἷς τη γίογίμασι ἔπι 

Ραγίιε ἱποογγρίο ποτὶ ἱσπογαγεῖ, ἵπ ἰεπιρμὶο 

ἱππιρίαπι πιαίγετι αὶ ἰἴοοο υἱγαϊπίνιι5 ΡῈΓ ἰοβόπι 

αϑοϊσπαῖο τιον σοπιονῖι, Τάοιη ἀρια Οτίσοποπι., 

γαοι. 30 ἴῃ Μλτα]., οἱ ἀριά ΟΥγΉ] πὶ αι γοῦβιιβ 
ΔΕΒ γοροπιουρ  ἶϊα5 Ἰοσίταγ, Αἱ 5, ἨΙογοηγτηι5 
ἴῃ 35 δαιϊι!ν. ποθ δἀπιοάμιη ἢἀ6 αἰ σηαμι 6556 
Ἰηημῖῖ, 411 Ζαοϊιαγίαπι ραίτοπι Τ]οαμππῖς ἱπίοῖ- 
ἐϊσὶ σνοἰμπί ἐα φιϊϑισάκαπι ἀροογγρ]ιογιηι 5οπι-- 
τιϊὶς ἀρρτοναπῖος, ψιιοά ργορίογοα οσοῖσις οἷ, 

φιιῖα ϑαϊναίοτὶς ργιααϊοανογὶι αὐἀνεπίμτπι: ἤος 
για ἦ6 ϑογὶριιιγὶς τιοπὶ πανὶ «μοίοτί ἴση, 
δαάεπι {αοὶ αϊο σοτγιιοπιτιῖζιν, “πιὰ ργοναίιιτ. 

Ἰάδθιπ σοπδοηξ Το γ πλλ5. οἱ ΤὨΘΟρ  γ] κοῖς. ἴῃ 
Μαῖ. Ῥοιγαβ οἰΐαπι ΑἸοχαπαάσγίι πε αἰΐαπι οσοαβὶο- 

ΠΟΠῚ Ῥτοΐοτι ποοῖβ δι μαγῖα ἴῃ ἘΡδίο!α οαποηΐσα : 
ἀποστείλας Πρώδης ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς 

ἐν Βηθλεὲμ, μεθ᾿ ὧν χαὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ γεννηθὲν 

ἕτερον παιδίον ζητήσας ἀποχτεῖναι, χαὶ μὴ εὑρὼν, 

τὸν πατέρα αὐτοῦ Ζαχαρίαν ἐφόνευσε μεταξὺ 
τοῦ ναοῦ χαὶ τοῦ θυσιαστηρίου, ἐχφυγόντος τοῦ 

παιδὸς μετὰ μητρὸς ᾿Ελισάδετ. Ἡϊίίεπς Πογοίίος 
ἐπίετ [ἐοἰϊ οπιτια5 ἐπ [απίες ψιιὶ ὁταπί ἔτι Πειιίδεπι: 

οἰπι φεῖνις δὲ αἰΐαπι ῥγίιις τιαίμπι ἐπ{απῖσηνι 
οἴ ἐπι ογ [δοίτιστις ἡ ςἰἰδδοῖ, Θὲ ποι ἱπινοπίσσοί, 
Ραίγεπι ἐ}1ι5 Ζαο]ιατίαπι ἐπίον δοῖξ ἔπίογ ἐδηι-- 
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Ρίμιπι εἰ αἰίανο, σιίην ἐ [ιΒἰ55θὲ {{{{π|5 διιπὶ 
γιαίγε ΕἰΐτανΡει. 

ΤΡ. Ὁ. 8. Εε εὶ υἱδίοποπι.Ἴ Ἀοδυτατὰ5. ὁδὶ 
ἃ ΠΟΡῚ5 Εἰς ἸΙοοιι5 6Χ ἱπιορργοίδιϊοηθ Πνατπὰ ΠΧΝ : 
πᾶπὶ ἱΠΙΌΡΡΙῈ5 Ὗ αἰσαίε [μα Πη88 γ Θγ θα ΠῚ ΠῚ15 Π6-- 

Θοϑβανα 56] 116 τϑιπυδγαὶ : Εὲ υἱδίοτιος Οπιπῖ- 
Ῥοϊοπίϊς υἱάϊε, φιιὶ ἀογηεῖί ἀρεγίος μα θης οοτι- 

ἴος. Τ“Ἰάθῦο διιηι, σϑά ποτὶ πιοάο : ἱπίμανοῦν 

ἐπι, 5θ ἃ ποτὶ ρσορθ. Οὐθοα οἰϊαπι οχ Απιριιϑία-- 
πὰ ΘἀΠΠΠΟπο. οογγδοία διιηΐ, οὶ ἀπίοα ἰΘρΘΓΟΙΙ 
ἸΠοϑἃ Ἰπἰδρριιποίίοπο Θεοῦ εἰδὼς ἐν ὕπνῳ. Τλά οπι 

ΡΙάπο βαίίοπο μᾶς. οι, Ο, ὅν, ΘΧραποι5 Υ αἰραῖ 

Τιατῖπαν νυ 15 ̓η το Ρουθ Ποπὶ ἰοχτι5 ΓΙᾺ Ν,, κὰ}- 

5ΠΠ|Π|115. 

Ραρ. θοι. ἢ. τι. πηι οπὶπι αετ' γθάισιάα!.} 
Μ]6 δηΐοα τπθηΐθπὶ οἴου ἰα Ἔχ ρυ πο θαηΐ ἰδία : 

αἴ ἱπαισιάίαπς οἴσοα ἰογγάπι ΦΘΓ ἵτὶ δ γοτάπι 

εὐἰϊραγίθηι αἀϊ[ποκάϊτιτ, φιιακὶ πι αἰτίαι ἡτίαπι- 
ἄαηι ἱσπὶ οιρἰθεϊ ργθϑοπς. 515. Ασίδιοῦ. 10. ῶ 
ΜοίθοτΟ!. ο. 7: ἅμα δὲ χάτωθεν συμπίπτει ἄνα- 

βαίνειν εὔκρατον ἀναθυμίασιν, ἀστὴρ τοῦτο γίνεται 

κομήτης. (ἴηι ἀπίοπι αοοἰάἀογϊξ, τι αἷν ἱπζογῖο- 

τίϑιι5 αϑδοοπάαί διμαϊαιο ϑόπθ ἰοπιρογαία, Πὲ 

διοἶϊα οοιπαία. Ῥαυῖο ροδὶ, ζήτησιν τοῦ γεννηθέν- 

τος ἰορῸ, ποὴ τῆς γεννήσεως, 4ιιαΙΠΟθΓῸ πὶ ἀο] ον ὶ- 

Πγ115 1ΠΠι4 ᾿πιουργοιῖβ, αὐ ἐπφιιϊσοπάατα Τλοπιϊμὶ 
ξεπεοϑβῖηι ρϑΓπιονῖί. 

Ρὰρ. ὅο». Β. 2. (οπηιηειίσιθ 65. ΤῊΓΟΓΡΓΟΣ5 

Ἰορίβδο ν᾽ ἀθιαγ χαινῆς χτίσεως, πὶ νου , 27 6- 

δίπ ηι ἤοο ἱπιθθπ5 πον οΓθαϊϊοτιῖς, πὶ σι οείϊα 

ατγοϊιαποοῖος αὐ Ζαο]ιατγίαπι. Τὰ Ἀπρ]1ο. Ν55. 

εγαὶ 4}1ὰ Ἰθοῖϊο, αὕτη ἐν ἑαυτῇ τὰ ὑπερχόσμια 

πρὸς ἀγγέλους πέμπει. Ῥαι]ο ροϑὶ ὙΠΒΟΟρ]Π δ ηΐα 

ΘΟΠΜΠΠΟ ἴπ|5. γουο5, ιιπὶ Τ᾽ ΘΟρ] Πα πἰαπι, αἱ Ερὶ- 
Ρβιδηΐα, ΕΡΙΡ Δ Ποῦ, πδιισραοι αταοὶ, ᾿ρίρμα- 

ΒΔ πὶ Γι ΑΓ] ἀρ ρΟΠ]απι. Ῥοβίγθηιο {Ππ4 ἱπηπιυίαν - 

τηῖι5, (ορίία (ὁ ἱπιοατπαίίοτιο Π) ον ππαρτι- 

66, ΠΟ ΘηΪπὶ μεγαλοπρεπῶς, 5.6 θεοπρεπῶς ε(1- 
ἴυπὶ οϑὲ, ἐπέθίϊθ ῥγοιιΐ 1)60 σοπνοπῖΐ, ααὶ, τὶ 

1260 αἴτιαι, ἐδὶ, ππροϊϊμίαπι ἱπιοσαττιαίϊοποηι : 

ἐπίοὶ Πρ 6 αἰνιτιαἰθηιν ἱπιτπασμίαίαπι. ΟἸομμθη5 

ΑΙοχ. Υ ϑίσομι. μὰς, 2397 : θεοπρέπεια ἕξις ἐστὶ τὸ 

πρέπον Θεῷ σώζουσα. (μἰμιις Π εἰ πιαϊδεζαιὶ οον-- 
νοπίθιι5, δὲ Παὐϊειι5, χιὶ ἰώ δοπδοῦναὶ ημοά 

1)διιπι ἀδοοῖ. Ἐϊ ταγϑιιβ, τὸ παραδιδόναι δίδοσθαι τὰ 

παρὰ τὴ ἀληθείᾳ ἐπικεκρυμμένα, ΡΟ556 ἱταΐάθγο 

ΡΓοιιί 1)6ὶ οοτιν γέ για] 5 αἰ ἐα ει ἀρ νό- 

τί ταίοπι οσοιἴα [μογατιῖ. ΟἸνγϑοβίομηιιϑ ἴῃ Ῥ58]-- 
τῆι , ρὰρ.. 90 : τί δέ ἐστι τὸ, ᾿Εν ὀργῇ σου: Καὶ 
τοῦτο πάλιν θεοπρεπῶς ἐχληπτέον. Ομ δεὶ ατι- 
ἐθηι, [πὶ ἱγα {πα ἢ 1ἃ ἡ μοιιο ἴα τι σιις ἀοοὶ- 

ΝΟΤΑ ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΌΘΕῚΙ 

Ρίεπάμιηι 651, μὲ 1260 ουτινοτιῖξ : οἵ μοπι. 236 ἴῃ 
6 μη65. : θεοπρεπῶς νοῶμεν τὰ λεγόμενα, χαὶ τῇ 
ἀσθενεία τῆς ἡμετέρας φύσεως λογιζώμεθα τῶν 

λέξεων τὴν παχύτητα. Πειϊοϊἰἰσαπιις, τιὶ αϊσπιιτα 

δδΐ (δ 712)60 ἱνιοἰἴρογθ, δὲ ογάσδα ἴθ νεγϑ 

ταί ποσίν ἐπι τταϊίαιϊὶ αὐδογὶθαπιις. 

Ῥαρ. 186. Ο. το. Νοππο ἰγαίις.Ἴ Δα] τιπι5 
ρυδὶ τῷ παροξύναντί σε, ἐχ ΑΠΡ]]οῖα ποιμὴν εἶ. γο- 
᾿α θυ  Πιι5 ΒΟ ρϑογαῖ, (αν 6Γ 50 αὐ ἱγαοσιιπάϊαπι 

πιοίτι5 ργοὐῦτὶ στγαΐϊία διίηι, ψιιὶ 16 ἰϑῖϊ. ρμαςίο- 

γθηὶ ὑοο65, τι Πα ϑτιίοην τιϊδὶ ψιοίά αἰ υἷ- 

οἴματι αἰζίτιοι φιιοιϊάπιιηι, ρόγαηι εἰ οἰαναπι 

Τϑηιῖ556 ἰαπιητίαπι αἰιτπα οεθοιϊα σοκίατιίθηι. 

Οἰιᾶπὶ διιΐοιη πήραν ἀνημμένην πο ἀρρε}]αὶ Βα-- 

5115, τὴν χάδον ποιμαντικὴν, ρέγαπι ρμακίοτα- 

ἴδηι νοοαῦ ΟΠ γϑοβίοιπιι. ΠΌΠ}}}. ἴῃ οπ65. 40. 

Κορύνην οἰΐαπι ὙἱΓσᾶπι 5018 Πὶ ΡΑβἰογΆ] θη ἀρρο αὶ 

ΜομΑ σας ἀρὰ ΤἬδοογίτιπι [40]]. 9 : 

Δάφνιδι μὲν χορύναν, τάν μοι πατρὸς ἔτρεφεν ἀγρός. 

Ταρ]ιϊεϊ οἰαναπε, φιιαπε πεϊ]εὶ μας απ: εν ρερενῖξ. 

Ῥουτο Ναπιδ 5 ΠΠΑΓ ΥΤΙ5, 411 Αγ πη Πηρο- 

ΓΑΪΟΓΟ ρᾶ55:15 δδὲ ( ϑασθα Οἀρραάοοϊξ, πιοιπουϊα 
ΘΟ ορυαταν ἴῃ ΝΙΘΠοΙοσῖο Οτϑοογαπι δα ΤΥ ΝοΟΠαβ 

ϑορίομηθ 15. ἴῃ Ναν ἐγ τοϊορῖο οιμαπὸ ΧΥ ΤΠ ἀπ- 

διδεῖ, ΑΒ οἱ 5. Οτοβονιιβ. Ναζίδηζοηιδ5 ἴῃ γαῖ. 

π᾿ πονάιη ΠοιηἸΠΙοᾶτη (6 60, οἱ ϑοζοιηθηιιβ [1}0. ὅ, 

ς. ὃ, ΠΙβίονιαγιπι ΕΟ] ἐϑ᾽ δι οάσαπα. ΕὈτγίΠδἴ5 

ἴῃ Αοιῖ5 5. Ἀδάθραπα!β, 111». ῶ, το! 4ιιῖα5 ο}1ι5. 4}1- 

{85 1ῃ (ἀΔ|Πλπ| ἰγα πβ]ααβ ἔμ 556 ἰϑϑίαταν. 
Ῥαρ. 187. Α. 2. “Ἢ φι6 οοπεμδεγπαϊίαηι. 

Νόοη μαπίογιιη, αἱ ἸηΐοΓρΓο5 οἀιάἀογαϊ, οἱ ἴῃ ππᾶγ- 

δ᾽πθ γο} ἴρ58 γα] φογγθοίου. ἀΙΊ4υ]5 ἉΠ ΔΙ Δοναὶ τῶν 

συννόμων,, ιιοά οἴϊαπι 46 60 ροίεδί ᾿π|6 161, φορά 
ΓΙΧᾶϑ [γαΐγιπι ΠΟΡιογιιπι ἔογσθ πο μοι. Αορτο-- 

Ρυὶο φυϊἀοπιταῦρος σύννομος, ἰδιιτιι5 οὶ, Ζαὶ 15 θη 
Ῥᾶβοιν 5 ἈΔ τιν; 564 ποι ΡΠ ουῖοα ἀ8 Βοια  Π  Βιι5 πδιιτ- 
Ράϊαν, 411 ἀηὰ ΘΔποδεὶ ἐπουῖηι. Οσοσονῖι5 Ναζίαῃ- 
Ζθηιι5 Οταῖ, 20, 46 [θ451}10 ποβίγο σγουρὰ ἴδοι η5, 

Ρᾶξ. 334: ἀλλ᾽ ἐπιμείναντά με ταῖς ᾿Αθήναις χρόνον 

οὐχὶ συχνὸν, ποιεῖ τὸν Ομηριχὸν ἵππον ὃ πόθος, καὶ 

τὰ δεσμὰ ῥήξας τῶν κατεχόντων, χροαίνω χατὰ 

πεδίων, χαὶ πρὸς τὸν σύννομον ἐφερόμην. διεά 

ποτὶ ἴα πιῖιο μοσί ἰθπιροῦθ 1 ἐ]ιογιὶς ροσίθα 
Θοπιπιογαίτι5, τ ργ ἀπῖπὶ ἀθείἀθυῖο δηπίιπι 

ἐἰμιπι ΤΠ οπιετὶοιιπι ἐπε τοτ, με [Γαοξϊς τι Θογιίπι 

α ηιιῖδιις τοιϊπιονατ οἱποιίϊς, σαπιρὸς ρμεάϊδτε5 
Ριιῖξο, αἰφιι6 αα Ξοάαίεπι πιϑιιτι ἱπιρθίι ἔδγου.. 

1014. Ο. 3. Εβρο 5ιιπὶ, δὲ τιοπὶ τπτιίαῖιι 5.1 ἈΡ 
μΐβ γουθι5 ἀ54ὰς δα 111, Πο)ίοϊε οριιγῖος, οτμηΐα, 

ΡῬΓΘΙΟΡΠἰ5δᾶ ἃ]} ἸΠογρνοίο, χοδιϊζαῖα βυπΐ, ῬΓΙΟΣ 
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᾿. Ἢ οἰϊαϊογ ἐχ Μαϊδομία οαρ. 3, 6, 01 Ὑ αἰραία, 
ἐπῖπι Τοπεῖτεις, δἰ τιοπὶ πεῖ : ῬΟΒΙΟΓΙΟΙ 

εδὶ οχ Εϑβδία: σὰ. ἡή, 2)ή : ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν 

μόνος, χαὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν. Ε τιοπάϊ εὐἴιιπι 50- 
ἐμ, εἰ Πγπιανὶ ἰεγγάπι. Ῥάυϊο ροσὶ ἢ), ὃ, ὡς οὐκ 

ὄφελον, ἱπιεγρτοίαϊιϑ ἐναΐ φιαβὶ Ἔβδοῖ ὡς ὠφελοῦν- 
τες : φαωὲὶ ποπὶ πὶ ργοσίπί ονίϑιις μαξίογος ἀριιπῖ. 

Ῥαρ. 189. Ὁ. γ. Τπιηιιαϊϊεαίοηι.} 1.66 1556 νἱ- 
ἄειυν τὸν ᾿Ανόμοιον ἰῃίεγρΓγοθ, 411 βογίρϑὶῖ, “πο- 
ταμπι ργιϑάϊοαπι, ἤοο δεῖ, Εἰϊιπι Ῥαιγὶ ἐπ-- 
ἐηιιαῖεπι: αἱ ΒΑ5}16η5]5 εἰ ΟἸϊνα. Ν5. τὸ ἀνόμοι- 
ον, ἱπαημαζεαίεπι, ἀπά ς (Ογπαγίιβ, λὶς φαῖ ἐπ- 
«ηιιαϊϊαίεπι ργιδαϊίσφατι. ϑ6α εἰ Ἀποιποὶ νοοδη- 
τὰν ἱρδὶ ̓ ιδγοιϊοὶ, πᾶς ογαῖῖο βοχία ΟΠ γυβοβίομηϊ, 

πρὸς ᾿Ανομοίους περὶ ἀχαταλήπτου. ϑΟΖΟΠΊΘΠΙΙ5 
11. 4, οἂρ, 98 : οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Αχάχιον χατὰ πάντα 
οὐσίαν τε καὶ βούλησιν ἀνόμοιον εἶναι τῷ Πατρὶ τὸν 
Υἱὸν, καὶ ἐξ οὐχ ὄντων γεγενῆσθαι ἡγοῦντο. Συνε- 
λαμβάνοντο δὲ τούτοις χαὶ οἱ τὰ ᾿Δετίου φρονοῦντες 
᾿Ανόμοιοι χαὶ ̓ Εξουχόντιοι. «Ζεαοἰαπὶ Ὅόγὸ Ε ϊίμτη, 
Ῥαιγὶ {πιπὶ διε ςἰαπίϊα, ἐμεπὶ υοἰμτιίαίε εἰϊςοπιῖ- 

ἴδηι 6556, εἴ θὰ πιλιῖϊο οτίιιπι ἐοοοϑαπί. Ομ 
ἤμιόγὸ σιινοϊϊο ,Ἱθεϊὶ ςεοίαίοτος αἱ ποπιαὶ εἰ 
Ἐχιοοπιῖϊ : 55 ἐπΐπὶ βου θοπάϊιπη, πο “Ζ)΄ποπιῖα- 
πιὶ. Τηΐογργο5 ΝΙσοροῦὶ ΠΡ. 9, οαρ. 49, νοιεῖ, 

ἀνόμοιοι, ἱπιδηιιαῖες, θὲ ποτὶ δα ςἰσίἐπίϊαϊες. Ἐρὶ- 
Ρμιδπὶϊ δαΐοπι ἰπίογργεβ Ητοσὶ 760, “ποπιοὶ, ]ιος 
δεῖ, ἱπιδηιιαίος οἷν εἰϊδοίπιίίος. Τιαηυιθ θα β᾿ 5 
Μμιωγοίϊοιπι σοπρε  ]Δη5 ἂἰϊ ρὰρ. 190, Π), 9. : ἄχουε, 
ἈἌνόμοιε. 
Ῥαρ. τοι. Ε᾿ τ. ὅμπὶ ΕἸ ιις ἱἀοτειαίεπι.} Ἐχ- 

Ῥυηχίπηι5. {ΠΠι4 Ἰηιογργοῖῖβ, δἴαπι Ῥαιγὶ Εἰς 

σἰπιϊϊὶς σι. Νουα οηΐπι τπθάο 5ἰ πη]! οπὶ Πα εῖ οβϑθη- 
τἴαπι ραΐογης: ΕἸ] 5 οἱ παίυγαπι, 56 ὑπᾶπὶ οἱ 
δατηάοιῃ ρἰαπο. 54 ἘΠ 15 ἀυΐοπη, οἱ σοῦ οὶ: ΤΊθο- 
ἀοτοῖι5 ἴθ ᾿ἰρτο Ἠατοιϊοαγιπῦ [ιθυ!αγιτη, μίαν 
ὑπόστασιν ἔφησεν εἶναι τὸν Πατέρα χαὶ τὸν ΥἹὸν χαὶ 
τὸ ἅγιον Πνεῦμα, χαὶ ἐν τριώνυμον πρόσωπον, εἰϊ- 
οοὗαὲ Ῥαίγοπι εἰ Εἰ μπι εἰ δρίγι πὶ σαποίιιπι 
τπάπι 6556 ἰιγροσί ασῖπι οἵ ἐτέαπι ρόγσοπάπι, {1 
ἐγία ἐιαϑεγεὶ ποπιῖπα. Ῥτορίογεα ἀἰχὶς 1045. } 15 
δ. 6} δπιιπὶ μὴ ἑνὶ πράγματι δύο ὀνόματα ἐπιτθεγ- 
γόμενον, ποπ εἰενετα Ῥαίγεπι εἰ Εἰ πὶ ἀρρεῖ-- 
ἴαγα τὸπι τπάπε εἰμοντις τιοπιϊπῖνιι5 Ὃυοοσαίαπε : 

ϑιιγΐ δΘπῖπι ρογϑοπ ἄτι. 
Ραξ. ᾿ ». Β. 8. δὲ ἐπὲπι ἱπια εἰοἰίας.1 Πας 

ΡῬτγδιογπῖδδα Γἀθγαπὶ ἃ} Ἰπίογργοῖθ ὑσάιο δὰ {Π|ὰ 
γερὰ, εἰ εοπιίσαγίμηι ἱπισθηίτπι. Ῥοντὸ ἀγεννησία 
ψογιταν ἃ Οὐγπαιῖο, ἐπσεπίία πιαίιγα, γέννησις, 
ξεπεγαῖϊο ; δὰ ψουθυπ οϑϑεῖ, ἐππαςοι ιϊας εἰ 
πιαιϊνίίας, ν6] σοπογαῖῖο. Νὰπι οἱ ἀγέννητον, ἐπ- 

παροϊνίϊοπι Ἰπιογργοξαίιγ 5, ἩΠαγίυσ ἤὰς Πἰθτὸ ἄς 
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ϑσποάῖβ, ργοΐογθης. οοηζοσδίοποπι Πάἀοὶ ἴῃ ϑυποῦο 
δ γιπίδηδὶ ἀρριοθαίαπι : ϑὲ φιιῖς ἱππαΞεϊνιίοηι 
ἴειπι, σεἰ μαγίεπι ἐς ἐς Ματγία παίμπι ἐ556 
αμέῖει ἀΐσογο, απαίδοπια οἷὲ ; ααοά Αἰναπαβῖι5 

ἴῃ πῦγο ἀς δ υποά!5 ἢ Ἔχ μῖθεὶ Ογαος μᾶς. 692 : 
εἴ τις τὸν ἀγέννητον ἢ μέρος αὐτοῦ ἐκ Μαρίας λέ- 
γεῖν γεγεννῆσθαι τολμᾷ, ἀνάθεμα ἔστω. ϑετίρδὶ 

γεγεννῆσθαι, ΠΟ, Οἱ ΘχουδΌ1η 65ί. γεγενῆσθαι, ᾳυοά 

3ρΡἴ1ι5. οχ βέπηο, εὐπὶ Ἠπ]ανῖὰ5 παίμπι γεγίαϊ. 
Ἀριυὰ Ψυκιίηυμ π΄ Ε νογβίοπς ἀοσιπαίυτῃ Ατὶσίο- 
16}1|5 5εοῖ. 13, ἀγεννησίαν οὩἾο {ἸἢὈ1, ταῦτα 

ὈῈ ὈΙΥΕΠΞΒΙΒ, 

περὶ ἀγεννησίας τοῦ οὐρανοῦ ᾿Αριστοτέλης. ας 

«ἀτιςιοιεῖες ἐδ εαἰο ἱπρεπίίο. ὙΒΘΟ]ορῚ εἰϊᾶμα 
50 ΠΟ] βίο ἀγεννησίαν ἱππακοϊδιϊαίετα ἀρρεὶ- 

Ἰαπὶ : Φυδπιοθτγοιῃ Β. Ρ. Ψἀσοθι5 Οτείβογιιβ ἀοοι!5- 
5, πηι5 Οὐ π5 ποϑιγὶ Τ ΘΟ] ἴῃ 60 ορεγε τε- 
ΒΌΓΙ ΝΎσβοηὶ ἀἄγογϑιιβ ΕῸΠοματη, σά πὰς ἴῃ 
μᾶς ἄγρα 50} ργῶϊο Βάθβθεὶ, γθοῖθ υθγε ρᾶρ. 127, 

τὴν τοῦ ἀγεννήτου προσηγορίαν, ἱπσεπίιὶ σοι ἰπ- 

παροϊ δὶς ἀρροϊϊαιίοπεπι; εἰ μα. 149, ποῦ ἢ 
πολυθρύλλητος ἀγεννησία ἐχείνη ; μῶὲ ἀεσαπίαϊα 

ἐ11α ἐιπακοὶ δ ας ἢ Τϑαγραπι εηὶπὶ ΤΒοοορὶ ἐπ- 
πιαςεἰ νι ιαίεπι, εἰ τὸ ἀγέννητον, ποι δα εϑβερη- 
ἀἰάτα δι οββθητῖα: τποά απ γεὶ ργοργιοἰαίεπι 5] ηϊ- 
[Ἰοα πιά πη, φυλπὶ γοσαηξ ποίίοποπι, 5οά οἱ 5ἰρηϊῇ- 

οοἴ ΡΕΓβΟη: ΟΝ  Π54116 ΡΓΟΘΟσΒΊΟΠοπὶ, οἱ Ιάδιη 511 
Ἰπσοηϊίις, {04 5] ᾿ρ51"5 διιοίογεπι αὐ! ργίηοί-- 
Ρἴαπη ποὴ Βα οη5. 

Ραρ. 195. Β. 1. Τιαπιοπιπι. Ἠθχαπιοίογ γογ-- 
5115 6ϑῖ, 4ι6πὶ Ποβ, ΕΤΔ5Πηι5 ᾽π ργονογθῖο, “τε- 

πα Ξιιρεγαΐ, ἐαρυῖτηῖ μος [ Αιῖπο, 

επεαγα ες ρείασὶ, εἴ πιιπιεγιις παϊεῖ ποίας ἀγεπα: 

564 οὐπὶ «441 πος ογάοι]ο Πεὶ βαρ οπίΐαπη ἱποίϊα-- 
ῬΠοπὰ σομαρτο οπάϊ,, ποὴ σἱἀθειν ππθπηϊηίσϑθα ἀἄω- 

ΠΙΟΠἰ5. ἤδῃς ψΌσΟΙμ [ιιῖ556 ἃ ΡΥ Βα δμηΐσϑαπι,, αἵ 

βοῦῖθι: Ἠογοάοιι 11». 1 : ἐν δὲ Δελφοῖσιν ἡ Πυ- 

θίη ἐν ἐξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε - Οἶδα ἐγὼ ψάμ- 
μου τ᾽ ἀριθμόν. ας ἈροΠ]ο Γγ 5 ἃ Ογαϑο πηϊεϑὶβ 
τοβρομα τ. ϑουΊρδὶῖ ἴάπιεπ Ασομ  πποάος ΠΠθγιπι ἄς 
ΠΙΙΠΙΘΙῸ ἀγοηᾶ; πηαγὶ5, ἐο 40 ΟἸανίι5. ποίει ἴῃ 
Οὐπημποηἰαγ 5 ἴῃ ΘρΒγαμη. 

1014. Ο. 7. ξὰ τἰπα μας.] Τιοβογαὶ ᾿πίογργος 
ἤογίασβο ἴῃ Νῖ5. πάντα ἕν ἐστι τὰ ξεινότατα, εὐτη 
βου Ρεγοῖ, ἔὶ ἀπὰ παπιφιθ πὰς σὑοοδ οπιπία 
μπιιπὶ διειτιὶ μογνογδίσδιιπθ: αἰϊεπαίίο α ἴ)6ο. 

Τίοπι ραυΐο ροβί, τὴν ἄνοιαν ἀνέλεγχτον, γογίογαί, 

μὲ ἐϊογιιπι σε ἱπομίραία υἱάφαίιν, αυακὶ 
ε55οῖ, ἀνέγχλητος γε] ἄμωμος δοχῇ. 

Ῥασ. 604. Ο. 6. Εχοιιδαί 56. Νοῃ τοβροπάει 
50}1Π|, Οἱ 5ΟΓΙ ρβογαὶ ἸΊΌΓΡΓΟΘ : Θασιγσοναὶ οοἶο- 

εὐ πιῖς. Κεσροπάει αἰἴεπι (ἰδὲ Ποπιΐπιις. Ἠϊ5 
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Βουηαπα 5ιηΐ 1 ΟΥΈΡ ΟΝ Νυββοηὶ ΒΑ51ΠῚ βο- 
τπαηὶ ἔγαιγ 5 ον Ποιὰ 46 Ῥοηϊτθαιῖα, οἰ} 5 ατῶ- 
οὐ5 Ἰοχίαβ οχ δοάοπι ργϊο, 400 Νοίω δῖα παπὸ 
Ρυϊπιυπι ἴῃ Ιασοπὶ οχῖϊ, μᾶς. 170 : εἶτα ὡς δυσχό- 
λως εἶχεν ἀφυπνώσας πρὸς τὸ συμβὰν, ὀνειδίζει, 

χαὶ μέμφεται, εἰ μὲν οὕτως ἐμπαθῶς ἐπιστυγνάζει 
τῷ μαρανθέντι λαχάνῳ, ὃ δὲ Θεὸς οὐχ ἂν ἐπεχλάσθη 

τηλικαύτη πόλει ἐγγὺς ἐλθούση χινδύνου. Οκεῖ οἱιπι 

δαρογγδοίτις τὸπὶ (ΡαΓΘ [εγγοῖ, τοργε]ιθτιϊέπτ', 
φιιοα οἵιππ ἴρ56 υἱγατεζιπετα δα αγιεῖ556 ἐπα ἰβ τιθίτιτ", 

γοἴϊε 1 εισι ργορίπσιο απίω οἰντιαξῖς ἐπε οτεζι 
ἐοπατπονοτὶ. Ταπι 1Π|4 ΟΠ γγβοβίοπιϊ, Ηοπι]}. 8 

ἄς ἱποοιρυθῆθης. Ποὶ παῖιγα μᾶς. 904 : ἄχουσον 
χαὶ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ λέγοντος, ὅτι δυσωπεῖται τὸ 

πλῆθος, μετ᾽ εὐνοίας αὐτὸν παραχαλοῦν. Πρὸς γὰρ 

τὸν ᾿Ιωνᾶν ἀπολογούμενος διὰ τοῦ φυτοῦ τῆς χο- 

λοχύντης φησί. 7 ϑιεπι μοηιδ εἰϊοοπίοπι αμάϊ, 

ητπαπα ρορτιῖο οτιπι Ῥαπονοἰθηίϊα ἱπινοοαπίο ρία- 

δθίπτ, οἱ ραγοαῖ. Οἰΐρρδ ψιιῖ 56 Θαοιιδατις ἀαρμὰ 
“οπαπι ργορ]ιοίαπε {γμεϊοὶς ἀγβιιπιθτιῖο σι αμτ--- 
δια ὐόγῦα αἰ [ειτιο πιοάϊμιτι Γαοϊαξ : Τὰ σιιῖ-- 
εἴδη ρορογοϊςεϊ, εἴς. 1014. 1). ὁ. ΠΟΠΏΠΠ ᾿πηπνι- 

ἰαϊα5. οἰϊαϊιγ Ἰοσὰ5 ἐσ 110. 8 Ἄδα. ο. 91, ν. 29, 

δϑουπάιπη Υ υἰσαίαπι Τιαἴϊπαπι : ΔΌσππε υἱάϊειῖ 
μιιηιὶϊ ϊαίιιπι ολαν σογάπι τπὸ 9 Οἱῖα ἐἰσίϊι 

Μιιηιϊϊαιτις δῖ πιοὶ σαιισα, ποτὶ ἐπι σατη πια- 

ἀμεγι ἵτὶ αἰοῦτις 67πι5. Αἰδοουπάνπι ἈΝ, οαρ. 90: 

ξώραχας ὡς χατενύγη Ἀχαὰό ἀπὸ προσώπου μου ; 

Οὐχ ἐπάξω τὴν χαχίαν ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ. 71- 

εἰϊσιϊ φιιοπιαπιοάμιτι, σοτηριιποίιις ἐδὲ “ομααῦ 

α {κοῖς πιοα ὃ ἥοπ ἱπάπιοαπι τπαίπιτα ἐπὶ ἄϊοῦτις 
ἐ]ι. 

Ρας. 608. (α. δ. φμακκειιρζίοοπι. Τηϊουρτο5 61]- 

ἄοναι, φιαιίτιίξονπιία οοἰϊοσανὶξ,, τετράμορφα, 

πὴ τετραπρόσωπα. (ἰδίοιιπι ἢ}. ἀ Βοος. οαρ. 21, 
Ἰορίπηιϑ 4 Ναπαϑβα Γθδ56, χαὶ ᾧχοδόμησε θυσιαστή- 

ριον πάτῃ τὴ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὖ- 

λαῖς οἴκου Κυρίου, καὶ ἔθηχε τὸ γλυπτὸν τοῦ ἄλσους 

ἐν τῷ οἴχῳ, Εε (Θαϊβοανῖι αἰίατο οπιτπιὶὶ ουἱτειεϊ 

εἰοἰϊ ἵπὶ ἀπιοῦτις αἰττῖς ἀοπιῖις ])οπεϊτιὶ, δὲ ροΞιεῖς 
ϑοιερεῖϊ [οὶ ἔτι ἄοπιο; εἰ ἃ Ῥαγα]ὶρ. 53, ἴ, χαὶ 
ἔθηχε τὸ γλυπτὸν τὸ χωνευτὸν, εἰχόνα, ἣν ἐποίησεν, 

ἐν οἴχῳ Θεοῦ, δομίρειίε δὲ οοπηαιϊῖε, ἱπαρίπεηι, 
ψιαπι ζδοῖξ, ἴπ ἄσπιο 7 εἰ. δοά οὐπὶ πὶ ἱπάϊςα 

ΚΊνοΙουΙ ὕσωοο ΠΟῚ Ἰμγθηϊαίτ νὸχ τετραπρόσ- 
πος, ΨΥ δίμη1]6 ὁδὶ ΠΌΒΠΙΔΠΙ [ῃ δου ρίσγα Ἰ4ο]ο- 

Δα Πὰ 6] πη] ΠΠΘΡῚ τηθητοποπη. «{οπορίι5 110. 10, 
οἂρ. 4, Π1}}} 411π4 46. 110 5ου!θῖῖ, Ὠἶδὶ αἰᾶναι δὲ 
χαὶ τὸν ναὸν ἐτόλμησε τοῦ Θεοῦ, αιιξιι5 6εὶ εἴϊαπι 

ἐεπιρίμη [) οἱ ΡΙΓοίαπαγε. ΕΒΓ  ΒΟβίο πη, Ἠοηη. 

Φϑ, 1ὴ Μαινωιμα : χαὶ γὰρ Μανασσῆς μιάσματα 

ἄπειρα ἦν τετολμηχὼς, καὶ τὰ βδελύγματα εἷς τὸν 

ΝΟΤΕ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕῚΙ 

ναὸν εἰσήγαγε. δίαηι δὲ ϑαπακ565 ςοοΐογα πλιά, 
ὁοπαιςὶί, οὲ αὐοπιϊπαπάα ςεἰπιιίπογα πὶ 1) εὶ 

οπιρίο σοπείϊεῖξ. Ἡ]}1}5 τοὶ πάγγαιο δαβίαὶ Τὴ 

ἸλΌΒΟΡΙ ΟἸιγοπῖοο ἃ 85. ΠΙογοπυ πιο γοῦϑο, δὲ 

ΟἸ γπιρίαἬοιη ΧΥΠ. ἤαπασεες ἱπιρίμς ΤΠ Ξαΐαπε 

ἐπιΐον [δοῖξ, οἰαϊμαπιιιδ σίαπὶ ροβιῖξ ἡτψιεα 

)αοῖος παδοπίεπι. Τὰ ἀιιθπι Ἰοοιπὶ 5ογθ π5 Ψ0-- 
5Θρμι5 δα σοῦ, ΠΌΠ]ΠσΠ 6Χ 5115 (Δ ΟΠ5. 5ογὶ- 

115. διιπὶ Πα ον 6 πηοποῖ : ἂἵ ΓΕ ΕΓ Π Ιβϑιππτ5 ΕΡῚ - 
50Οριι5 Ν᾽ ἀβαΐθηϑβὶβ ἄγῃ, Ῥοπίδοιιϑ ὃ μαχαρίτης ΘἸΠῚ 

1Π ΡΙΆΡΙ ΙΝ 5015. Δῖσ5. ΓΘρΘυ [ΠῚ 6556. ἴοϑίατιιν, εἰ 

{πὲ Ῥτοίου: οσ (θάγοπο εἱ ϑι 144 ἴάθπη ϑοδ] σον, 
Ἰπάϊοδηι πες Οφογοίαπ Νοπδοίιπι α Οτιθοο Επι- 

5601 ἰδχίι ΘΧΒΟΓΙρ51556. : ἴατποῖδὶ ΠΟῚ ΠΌΙΠΉ 6 
ἔλοϊθβ, 5ϑ ἰαπίσπη φααΐαον ΠΠ1Ὸ ἸᾺ010 {γα ητπν : 

χαὶ τὸν οἶχον Κυρίου χαταμολύνας, χαὶ τετραπρόσ- 

ὡπον εἴδωλον τοῦ Διὸς ἐν αὐτῷ στήσας. Τ᾽ ἐπιρίτιπε 

“Ῥεὶ ρμοϊμιῖε, οἐ Ζονὶς ἱπιαρίποπι ηιακγι [τοπίδτι 
ἔγι 60 σοπιιῖξ. Οτιοά 51 (ἀδουρῖνβ οχ ἴρδὸ ἔλιβε- 

γο, ν 6] χ ποὺ 451} Ιοοὸ ποὴ ἀοβιμηρϑιῖ, 5. ΗΤο- 

ΤΟΒΥΊΠΙΙ5 ΘᾶΠῚ ἢ ἰ5ίου 8 πὶ ἘλΙβθ απὸ ΟΠ ΓΟΠΙΟΟ ἃ 56 
ψοῖ50 οἱ ἀποῖο ἰπβογ. ῬΟΓΓῸ βίαι απ {4Πὶ διπρό- 

σωπον 515 ἀρρο!]αὶ Ἠοροάίαπαβ 11». 1, διπρόσωπον 
ἄγαλμα, αιοά ῬοΙΠΙαπιι5 νου τ, δ οίρίξοπι ἱπιά- 

σίπιθπι. Τὴ6 οοάθιῃ Ῥ] αἰαγοθι5 ἴῃ Ν πιὰ μά. 73 : 

διὰ τοῦτο πλάττουσιν αὐτὸν ἀμφιπρόσωπον, τεπεῖδ 

ἱ[ηοπίεπι δτεπι Πτιδιιπὲ. 
1014. ἢ. 11. ῬΡεεεσανὶ, ἐπι. Αἀ]δοίαπι 6ϑὲ 

Οὐκοῖς νουθιιπι εἶπεν οχ ΑΒΘ 1οἷ5. Δ[55... οἵ βάι]ο 
Ροϑβὲ ἱπηπαυζαΐωπι 104, ΗΘο ἀριιὰ 56. δοτιδεῖξα- 
νἱξ ποπ ἵφπαγιις δοτεϊαιὶς μαΐογπο;. ϑῖς δηΐπῃ [6- 
δεπάμπι εϑβοὶ, χαὶ οὖχ ἔλαθεν αὐτὸν τὸ ἀγαθὸν τοῦ 

πατρός. 

Ῥασ. 606, ἢ. 1. Επ ρεγϑεχιιοτε.} ᾿Ἀπὸ διώ- 
χκτοῦ 50] ρίαπ Ἔα ΒΙθοΣ ΑΠΘΊΪοι5. Οοάοχ ; αἱ ἀπὸ 
διωχτῶν Ἰδοῖῖο ογτὶ ροΐοϑδι, αὐ πη θα 1Π|8πὶ ΗΙ- 

βἰουϊοοσιπι ἘΠ οοἰ απ αβιϊσογασπ [ΟΖ] Οποπὶ, 4πᾶ 
ἀοδίσθαπι 605 {αὶ τηδοϊδίγατι. ἅΠΠχυο [ἀποῖ] 5αῃξ. 
Ῥ]οιπίον οπῖπι ἀπὸ Βιχαοίων, Εα 7 Ἰοατὶϊς, αὶ 
ὙΊοαΡΙ Ῥιωίδοι Ῥγαίδεῖο Ργωΐονϊο ἔπογιπὶ, ἀπὸ 
ὑπάτων, Εποοπειιῖες, ἀπὸ ὑπάρχων, 41 ρτείο- 
εἷϊ { θῖ5, ἀὰϊ Ῥεαῖογ, ουαβιηοά! Ἰἰοσα Ῥγοΐα]- 

παῖ γαγία ἴῃ Ν οι δὰ 7 Οἰιν γβοβίοτηϊ Ἐριβιοΐδῃν. 

Τά. Ε. ὅ. Φιᾳπίιαξο5.} ΜΊπιι5 ἀρία ᾿πίευργοβ. 

«Τχϊονιαία πιαπιτι δια. Αἰχυὶ ἀξίωμα Θηιιπεϊα- 
τίο οϑὶ γε] βϑηϊοηιία σοπιρ! οἷα ἀρια (ἀἸαἰδοιίςο5, δὲ 
ἐχίγα {απ βοϊθηιίαπι, ἀρ ϊΐα5. νοὶ πιασιϑίγαξιιβ, 
5ιῖς Αἰπθιόσιβ πη [ποᾶπὶ ἢ}. ὃ, ο. 9, πὰπο ἰο-- 

οὐπὶ Μαιμὶ δχροπὶς : Ῥεδίγα εδὲ (γί βει : 
εἰπε αἰϊδοίριεῖο, σιο ἡπιππις υσοανιιϊὶ σταίϊαπε 

ποτὶ τιοσανξ, τε δὲ ἴμ56 οἷς Ῥοίσιις, πιιοι εἰ με- 

ἀπ ανοαὶ σοι αΐοηιν οοποίαπίϊα, Μοὶ ἢεμιῖ- 



ΙΝ ἈΒΟυΓᾺΒ5 Εὐδϑιῦϑ ΤἈΛΟΤΑΤΑΒ. 

᾿ ζαίοηι. Ῥαι!ΐηι5 Ερίδι. 4 δὰ ϑονογιιπι : δ οίγα 
δὶ (ιν ῖδίιι5, 5ϑε οιΐαπι εἰϊδοίρεϊο σιιο Μεαι εις 
νοσαϊμεἰ σραίίαπν ποι πιορανς, οὶ αἰΐ, δρῦν 

λάπὸ ρϑίγαπει, οἷο. Το ὅόγαι. Ὁ ἐς Αϑβιιηριίοῃο, 
ἄχ ροῖνα αἰἰοὶ μι", πιηι τόση οί οσιεηι )α- 
τατον σοπδεϊ{εἰ{ιιν, φιιαἰϊς ἱροὶ οιιπι ΟἸ]ιγῖσίο 65- 
δῖ δοοϊθίαϑ, ὕῸΓ ἴρδα ἀρροϊ  αϊίοτιιπι τι} 5ιογία 
σιοσοογοηιίς. ΟΥΥΊ 5. 1}. Ὁ ἴθ δοάηποιι ὁ. 132: 
φερωνύμως δὲ ἀπὸ τῆς πέτρας μετωνόμαζε Πέτρον 
ἐπ᾽ αὐτοῦ γὰρ ἔμελλε τὴν αὐτοῦ θεμελιοῦν ᾿ἔχχλη- 
σίαν. Δονιθηι αἰίθπι ἐἰὶ ταιιῖαγις αἰΐογο Ὅδγὸ 
ἐρδὶ γοὶ τϑϑρονείοτίθ ἐἰεπι ἀρροϊανίς : οἱφιιῖ- 
εἴθηι διίρον" ἔρδιίιν ὁγαὶ σιίαπι Εἰ οοϊοδῖαπι Πεπάα-- 
ἔπισιιδ, θ5᾽Π1τ|5. ποβίου. 11}. ῷ οοηίτα ΕΣ ὰποιμϊ νη 
γα. 240, Ἐ, 1 : τὸν διὰ πίστεως ὑπεροχὴν ἐφ᾽ 
ἑαυτὸν τὴν οἰχοδομὴν τῆς ᾿Εχχλησίας δεξάμενον. 

Ῥαρ. 08. ΔΑ. 9. Θιώε σειτ .} Απίοα Ἰοσοθα- 
ιν, Θμοῖ ϑιιπέ ψιὶ νοπ αἱ ἱοειἱπιοτιῖο οα- 

γοπὲ ; οἵ αριὰ ΟΟΥπανίι, φιοῖ α ποτὶ οτια υἷα 

ἐοδίϊπιοτιῖα ργιοἰπιογιιπί. Αἰ ἶο μαρτυρεῖν ποη 
ὁδὲ 1οδι πο ΐιτη ρου ον αιιοίν 15, 5οά ρτὸ ΟἹ - 

Δ} 10 

5ῖ0 πηουίοπι Οἰἶνο, γ 6] ρα ἰονπιθηία. Ο]}νὙ5οβίοιηι5 
ΒΟ μμ Πἴάπα “να νυ ραποργτίοαπι εἰς τοὺς ἁγίους πάν- 

τὰς τοὺς ἐν ὅλῳ τῷ χόσμῳ μαρτυρήσαντας, ἐπ 

ϑαποίος ψιιὶ τοῖο ἰογγανμην οὐδ πιαγί γσὶο σιιπὶ 

αἰγεοιὶ. Οὐ]. Βυάαις Υ. Οἱ ἴπ Οὐπιῃοη!αγ 5 
"της. Οὐ, μαρτυρέω ἰπιογρτοίαιαν, σιέπι πιαν ὙΓ. 
Ομ γϑβοϑί. οι}. 11 ἴῃ Ἐρίδι, αὐ Ἐρ οβῖοϑ : οὐδὲ 
μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν τὴν 

ἁμαρτίαν ἔφησεν, Εἰπὲ γάρ μοι, τίνος ἕνεχεν μαρ- 
τυρεῖς ; 7)ιχὶξ πιὸ σαπϑεῖίπθπι ψαϊάίθην τιαγι γγιὶ 

Ῥο556 ποὺ ἐἰοίονγο μεοσαίιπι. Πῖς πὶπι παϊλιῖ, 
ιιαπισιάπι Οὗ οαϊδαπι ὃ5 ΤΠ ΑΡΙΥΓ ἢ νῸ] πιαΓίγ- 
γέμηι διινὶς ὃ 

Ῥαὰρ, 610. Δ. 7. οἑἰοπεῖοι.} Δείξει Ἰοσίταν οἵα 

ἴῃ Μ5. ΟἸϊνα.., ποὴ δείξειν, 410 ρᾷοίο, οπποπ αν 
γΟ]υ1556. ὙἱΔοιι" ἸΠΙΟΓρΓο5, ἄτη ἢὰ 5ΟΡΙ 051} τ: 

Νὸς αἰΐοπι δα ὑθϑίτι μῸ. τπαμεις {γαείϊία ἀροῖ-- 

Ῥίοπίθα, οἱ οι ηΐπιτς οὐ οπάογ χα οἱάοπίιι Ὁ 

Δα Βα] ]ατὰς ΤΠ ΟΡ ΟΡ ΠΙΟἢ5. ποία. Δ] μησὶ νἱ- 
ΠΟΤ 

ΙΝ ἈΕΟΤΊ,ΑΘ. ΕΠ. ΤΆΛΟΤΑΤΑΒ. 

Ἰηῖον ᾿θτοβ ἃ 8. Βαβι} σσηβουρίος Αϑοοιϊοιπι 
πυπποναὶ ὃ, ΠΙογοηγ τη ἴῃ Οαἰα]ορο, ο[ 5416 50-- 

Οἷτιβ οἰ μι οἱ ἀπλΐοιιδ, Ῥοϑὲ ἀπλλ 115. οἱ ΟΠ ΓΘοία τοῦ 

Ἀυπῆίηιι5. οαπὶ Τ αἰ πἸτὰΐο ἀοηανὶξ, ἀλη άπ ἴῃ 
ΘοΙροηάίαι γοἄδοιιπι. Εἰ χϑίαὶ οηΐμ οἀϊτι5 (0]0- 
πία; Αρυὶρρίπω τιπὰ οαπὶ Ἀοσοΐα 8. Βοποάϊοιὶ, νος 
Ταπιθη [}6 ἔπ5 {015 πῃ ΠΟ ῚΠΠι., 1π οὐ π|5 θυ α- 

το 86 τοσαςιιπι 4} {ΤΠ βάτο ἤάγγαϊ Πα Ππ115,. τὐΐ 
το ΔοΠοσιιπὶ ΟΥ ΘΠ 115. ᾿πϑΕ|{π|4 ΘΧΡΟΠογοΙ, βϑαῃοιὶ 
ΒΑ51Π1 Οαρραάοοία;: Εὰρίδοορὶ ΠΠλγιλπι 615 τσ ροηβα 
ΘΟΠΙΡ] Οχτπη, 4 ]}0015. πο ΠΔ ΠΟΥ πὶ «5 01} 15 
55 οἱ οθαῖ, Τα τπ6 γον 556... οἱ οοοίάτια; ραΓΙς 

ἹπΟ Δ 0 5 ἸΠΠΟίοβοογοπί, ϑοχοιηθηι5. οἰΐαηι [1]). ὅ, 
οᾶρ. 1, τεδίαϊι τ 510 Το ρογο ΠΠ γι πὶ «οπι αι 
᾿ἈΑσχητιχὸν αἰοίαιη, 1 οδ᾽, ἀθ νἱὰ ἀοὸ αἰβοῖ ρ! πὰ 
πιοῃαϑιϊοα, [δα5}} 10 Νίασπο Οαρραάοοὶ διε νυ ζα μι 
[εΐδ556, ἰαπποῖσὶ αιιοβάδμι ἀϊσαὶ σΟὨβίαΠ ΟΣ ἀἰΠυτπανὸ 

Τδιιδιαυ!υίτια ϑϑοθαβιϊα: ἴῃ Αὐπποπὶα Πρ δοορι 6}115 
ἁπιΟἰΟΥΟΠῚ {ιῖ556,. ιιο τοροιὶς οἰΐαπι ΝΊ ΟΡ ΠΟΥ 
ΠΡ. 9, οἂρ. 16, ΠΙδιονία Εἰ ροἰοπἰαδιίο, οὐ Π|, 

1, οἂρ. 39 : 5ο “ιαπι ΙΓ ΘΠῸ5 ὁ55οῖ ἃ} οὰ μριῸ- 

Ἰταϊο, «65 ἴῃ 515. ΒΟρα] 15. ΟΠ ιοοῖ, οχ ορίδίο!α 

5} ρδῖὰς 76 οἱ 82, οὐτι, Ρανῖσ. ἀπ. 1018, οο- 

ΒΠΌΣΟΙ ΡοΙοδί ἢ ΠΠπ{ ἀυ οι. σου! {ἰού αιμι. εἰς 

ΔΙΙΟΙΟΓΟ ΑΘΟΟΘΓΙΘΟΥῚΙΠῚ ΡΟΒ ΓΟ ἸΟΥα ϑώοι]α τη ΠΙ ΠΟ 50- 
ἅιιυα, διηῖ, οαπὶ άΒ,Π 10 ροείτ5. ἐγ] ιαηταν, αἴ ἃ 

ἀυιδεϊπίαπο Πππρονάϊογο ἴῃ  δοίαξι ρ1Ὸ ϑυποάο 
Θοιπηθηϊοα ρας. ΘΟ 1 οὐἶτ, ομι. τοπι. 3 ΟΟποΙ Π ἴον. 

Βασιλείου ἐκ τοῦ χανονικοῦ αὐτοῦ βιδλίου. Εἰ ὅπου 
μὲν λέγει δαρήσεται πολλά, αν γΘροΓ πηΐι ἴῃ 

Ἐορ. Ὀυονίου! ὩΟΥ͂ ; οἱ ἃ Ῥ] οιΐο ἴῃ ΒΙ ΡΠ οὐ οοα ητι- 

πιὸ ΟΧΤΙΝ, ρὰρ. 109 οάτι, Αὐραβίαηα: ἀνεγνώ- 

σθη χαὶ τὰ ᾿Ασχητιχὰ, ἤγουν ἀσχητιχῆῇς πολιτείας 

ὑποθῆχκαι, καθ᾽ ἅς τις βιοὺς τὴν οὐράνιου οἰκήσει 

βασιλείαν, Γορίπιτις οἱ «(1 Σοοίϊοα Μ᾽ αϑἰλὶ, Πιος δεῖ, 
πιοπαδίϊοι οἱ μγισορίϊοπος, ἐς φαάαγιηι αιῖ- 

εἶθια ργιθοορίο, ἡμὶ υἱχονῖξ, οὐἰοδιϊ τόρπο αἰϊ- 
ψιαπάῖο μοίἱαίιι" 2 οἵ πὰπιοιὸ ΟΧΟΙ, ρὰρ, 355: 

ἀνεγνώσθη τοῦ ἐν ἁγίοις Ἰ)ασιλείου ἐπισχόπου ΚΚαι- 
σαρείας Καππαδοχίας τὰ λεγόμενα ᾿Ασχητιχὰ ἐν δυ- 
σὶ λόγοις. Χρήσιμον μὲν τὸ βιθλίον, εἴπερ τι ἄλλο 

ἑχάστῳ τῶν εὐσεδεῖν αἱρουμένων, καὶ τυχεῖν τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν, μάλιστα δὲ τοῖς ἐν χοινοδίῳ τὸν 

ἀσχητιχὸν διαθλοῦσιν ἀγῶνα. Ζορίηιις δ ακὶ ιὶ, 

τριδοορὶ Οἰαξαγεὼ Οαρρακοοίω, πιιὶ Ὁ οσαμίτ' 

«{ςοοριϊοογιίηι, ἰἰϑηὸΣ ἄκος. {εἰ σαπ ἰὸς Ομριις, 

δὲ φιορί αἰἰμεὶ, ρίοιαι5 σἐἰϊοςῖς, ἡιιΐ ἰοτ- 

πώ ὕοια εοπδοοίαπι" ᾿ πιαλίηιο ϑΟγῸ ἰΐς,, 
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ιιὶ ἐπι πιοπαςίογὶϊς αὐ ρἱοίαίθηι ϑόταπι θα ογ- 

δοπίι". Ταπι 41 παπὸ ΠΠ εῖιπλ ναγίανιη. 4ι- 

διἸοητηη 6 ϑογΙρειγα ὈΓΘΥ ΑΓ ΠῚ ΘΟΠΙΪΠΘ’ 6, [4116 

Ηἰ5 ἁἀ 115 ΞΟ] αΠ]0η65 οἱ Ἔχ ρ] ΠΑ ΙΟΠ65 ; ᾿ὰ θ᾿] Δ η6 

Π ἴῃ Ποο ΟρΟΡῈ ΘΟΥΠΙΏΓΙ, 4104] ΟΠ τη ΘΧΘΟΓ ρα πη 
ἄυϊ! οχ ἀποθθιι5 νο τι 1551Π115 ΘΧ ΘΠ] Αγ 1}115 ὁχ Ροη- 

ἴο οἵ ὲχ Ὁλρρδάοοϊα 8|14115, αἱ ἀπποίαιιπη οδὶ ἴῃ 641- 

τίοπο οποία ἀπη. 1555, [0].92 : φιια φιϊα αντῶσα 

ῬΓΩΙΟΓ Π 5858 οϑὲ Δα ΠΊΟΉ 10 [ῃ 5: ΠΟ η51] πη] 1551, 

Ῥτορίογθα ΠΠῸ ἃ ΠΟΡΙ5. 500} 1ο᾽ οἴτι" : ΤΠ ΓΘΡρ οί -- 

τόπο μΆ]}065 ρᾶσ. Οἐξ Ρανίβίθηβὶβ Θά] 0η185 Δῃ. 

1618 : Σχόλιον. Ἐγράφη ἣ βίόλος πρὸς τὸ παλαιό- 

τατον ἀντίγραφον τὸ χομισθὲν ἀπὸ τοῦ Πόντου χαὶ 

τῶν τόπων ἐχείνων, ἐν οἷς ὃ μέγας Βασίλειος τὸν 

μονήρη βίον ἤσχησεν, ἀντεγνώσθη δὲ χαὶ πρὸς τὴν 

ἀπὸ Καισαρείας τὴν εὑρεθεῖσαν ἐν τῷ πτωχείῳ τῷ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ οἰχοδου.ηθέντι ἐπὶ τῆς νῦν χαλουμένης ["α- 

σιλειάδος. Ταῦτα τὰ χζ΄ κεφάλαια, χαὶ τὰ ἐπιτίμια 

ἐκ τῆς βίδλου τῆς ἀπὸ Καισαρείας προσετέθησαν. 

(ίουιιπι οὐἹΠ] ἀΠί 118} Θ Π10 ἢ ς αγαοο ΤΠ ατἴπᾶ 
ΔΡΒΟΙ ν ΘΟ 1.57. ΤΠ ΔΠΈΒΟΡΙ ρΓΠπὲ Π.]Π πὶ (ΟΠ Ἰοοπα 
ΑϑΟΘΠΙΘΟΥΠη ΠΑΠΟΙ5ΟΪ ΡΟ Π 1556 1115). 6115 σα] 6 γὰ- 

Υ]ὰ5 ἸοοιΙοπο5 οχ (ὐάϊοο Υ΄. (. (ογαν! Ὑ 0551 46- 

ΒΟ ριᾶ5 οἱ οΟ]]θοἰας ἃ ἢ, Ρ. Απάγοα ϑοΠοιῖο οχ}]- 

Ἰνυΐμαιι5, Ῥ ΤΟΙ Θὰ 5 4ι15 ΝΌΓΙ5 ΠΟΒΙΓΙ5. ἸΠΒΘΡῚΠ ΠῚ] 
1Πᾶὰ Οἴτπὶ ΘΠ ΘΠ ΠΟ ΠῚ 115. Πα πὰ γουβΊ θη 15. ἈπΠΠ- 

Ὠἷ, 4ιιᾶ5. οΧχ ἀπο]ι5. Ν55. ἀθοουρ 51 Π|15 «Ὁ ΟΠ 55 1Π|0- 

ΤἼΙΠῚ Ὑ] ΠΟ πὶ Ῥυ οαπουι τη [ταῖρι πι Υ. (. ΟἸαι ἢ 

Ῥιιοαπὶ ϑοηαῖου 5. ῬΑΡ 5 η515 ΠΠ Ιου τη, 41 ΠΟΡῚ5 

605 ὁχ ΘΕΟῚ 5 ὈΙ ΡΠ ΙΠοοα ρου θοηῖρ 6 ἄορ οπι- 

Ῥϑογιηΐ, 

Ρὰρ. σῦν, Β. 15. συεἱἰπογαία.Ἵ Τλο]ον πλ15, 4116 
ΡῬΓΦ ΜΠ λα Πέιι ἃπΐοα ἃ Ἰηορργοῖο, Εἰ5 0 ἀπιογὃ 

ἰαησιιθο, νι. βιιηΐ νου Υ αἰρσαῖα ναι ηώ, 41-- 

Βιι5 οἴου 11ὰ αντώοα ΠΙᾺ Ν, φυὰ βοψιππίαν, ὅτι τε- 

τρωμένη τῆς ἀγάπης ἐγώ εἶμι. Ομΐᾳ υπἰπογαία 
οαγίιαἰἷς 650 σιίηι. ΘΥ τα  εῖι5. Ὑ ΘΕ δια πι, 
τετρωμένη φίλτρῳ, σεϊπογαία ρλΐισο. ἈΠ ηΙ 

οἴΐαπι γοίαβ. ᾿πίουργοίαιϊο ἰἀητιπὶ Πα ΐλι}}, οᾶγ.. 1 

[) ὁ ̓πϑΈ τα 1|5 πο Δ ]οσιιι, Οὐ μοτΐαώπι σεἱπογαία 

ἐαγίίαί 650. 5τηι. Ῥάλ]0 μοδὶ, Π), ὃ, 505[]} 1115 
1Π60Πτπ|η], το οχ συ]σαΐα πὰ 416. ῬαΪ πη] 41, ὅ, 

50] αι ἴῃ πιιροτὰ Β Οπηᾶ πὰ σον ΓΘο οηο,αεἰ Ζλοιίην 

“γοηίοηι, ρτὸ {ογίοιι, ἰσχυρὸν ζῶντα. Αριυά ἈμΠ]- 

ΠῚ ἰδιη0 ἢ ἸΏ ΠΙΔΠΙΒΟΓΙρίο Οὐάϊοο Ῥι θα ΠΟΙ ΠῚ 
{ταΐνιιπη ᾿Θροθαῖαν ἰἀπταπι ἀεὶ 1) διίνν οὐντεμι, ΤῊ 

αἴ ἴῃ ὁχοιβο αὐ Ζλϑιιηι Γοπίθηι, αιιοπη πιοάτιπὶ 

οἱ ἴῃ ἰοχῖὰ ΤΙΧΧ οὐ οηῖβ προ Ποπιδη οδὲ 

ταπίαπι Θεὸν ζῶντα, οἵ 5ι5ρ᾽οαίαν ΕἸ πη πΠτ5. Νὸ- 

ΗΠ 15 ΗΠ ἰσχυρὸν 6558. Α4ΙΠ|α ; αιιοά ἴῃ ΠΟῦγο 
δἷ1 “γνὲ, 4πιᾶπι νοσοπὶ 5. Η]ΘΡΟΠΥΠΙι5 1 ἃ} Αφαϊ-σ 

]ὰ νοι! ἰσχυρόν. Εβο τἀπηθῃ 1ΠΠ] ΠΟῚ Ἀ55ΟΠΙΪΟΙ, 

ΝΟΤῈ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΌΟΞΕΙ 

ΠΟΖι16 ΘΠ Ϊ ΠῚ ΡΡΌΡΆΠ1]1 6. οδὲ ΤΙ Χ Χ νόςοπὶ {Π|ὰπὶ “οὰξ 
ΑἸ 57116 1ΠΓΟΓΡΓΘΙΔΙΙΟΙ6 ΟἸΠ 51550, ᾿Π10 ἴρ505 ΖΟ]16 
501ΠΠ115 ΘΑ οπὶ Οσίροα ἀἸοιΐοπο ἰσχυρὸς ΘΧΡΙΙ ΠΟΤΕ 

5016 6, αὐ {0} 57, : βροντήσει ὃ ἰσχυρὸς ἐν φωνῇ 
αὐτοῦ θαυμασία, Τοπίϊτγιι εἀδὲ [ογιϊς ἴπι θθο6 στα 
πιϊγα τὶ; οἱ ἔβα ἀξ, 10: τίς πλάσσει ἰσχυρὸν, 

χαὶ γλυπτὸν χωνεύσει: (κεἰς {πρὶ βογίοηι, δὲ ςοιεϊ- 
Ρι{16 δοτιανῖε 8. ΠΙΟΡΟΠγ πιιι5 οἰΐαιη οχ ΠΈΡταῸ 

αἴχηι, δὲεῖνιε ἀπίηια πιθα αὐ ζλδιιι ἤογίοηι υἱἷ-- 
νιηῖ. 

Ρὰρ. ὅ58. Β. δ. 416 πιαίτιιηι διιατιιτι της. 
ΝῊ; ταῦ ᾿ΠΊΘΡΡΓο5, Ζτώπι εἶθ ρατθτιίτι)γν. 5. (ΟΥ̓. : 

ΠΟΖτ16 ΘΗ ΪΠῚ Ψ11]1 ἃ ΤΠ ΓΕ1ΠῚ ΤΠΘΙΠΠΟΡΙὰ ΡΟ πο ρᾶ!- 

ψα]05. ΒΗ Πητι5 ἀἰχιι, σοι ὀρθὰ σθηί ιν ἴοθς στα ς 

Ραγνιιὶ [αοῖμπι. 

1014. 117. ψιι θὰ (θγγα, τὰ ἐκ γὴς φυόμενα. 
ΟΟΥπάγ 5, 410 δὰ ΤΟΥΤ τιαϑοιισεί τ, π ἐπὶ 

ἀητιὶς ἀδριπί. Ῥυα ηι|5, πἐπὶρογοξαίοηι [ΟΥΤῚδ, 

αὸ παιϊνίαίος ἀπιίηιαμίϊιπι., {πι ἵπ ἀπιιῖς 

αἰρπμπίι, οἱ 4 σοαϊοεοιιπὶ, τοὶ ογί μισεῖ 

ἐπι ἰθγγὶς. ῬΊΔηῖαβ., τηοία}} ἃ οἱ Ρ͵5θθ5. ἱπι6}}Π 1511 ς 

ΔῸΪΠΠΔ]Π1ὰ ψΟΙῸ ροϑβὲ 8141}, οἴη αἰΐ, ἐσισειηι γα ἰος 

ἔπιε" 56 απϊηναϊίει εἰ [Γενοπίϊα. 

Ρὰσ 542. Ὁ. 7. ἑαπηιίαπι ςοοριπι. “Ὥσπερ 
σχοπόν, Το ΡΓο5, ὑδἰι{ϊ {τιοτα. σιιοπιάαγι, οἱ ραιι- 
Ἰο ρυβί, αγίθς ᾿μθ τι διτι «ὦ ρματαπάμηι υἱα- 

εἰριίηι τιθοθϑϑατῖωρ, πὶ {πὲς οἰδὶ φιιοσάίαμι. ΠΙΪῸ 
4ποαιιο σχοπούς τινας 4Ἰχιῖ, οἱ (ΟΥ ΠΥ ιι5, δοορὶς 

χιινιςάαπι ργοργὶὶς οἰδὶ μναῖς. Αι Δα ΠΠητι5 

ΠΠΛογ οι. ἰΠουρ 65. 5ΡΘΟΙΪΙ ΘΟΠΙρΑΡΑΙΟΠ6 α{1 ππὰ-- 

Τυΐτ, δῖος υοϑυϊ το πάτις οχ Ν5. Ρ {1 ἑαπφιίαηι 5ρ6-- 

σπίτι αὐ ἴρδιαπ τοδριοἰθτιῖθς, Ορις ποϑίγιιηι 

το αὐ ἴρδιίηι οογεϊϊς οοιῖο αἰϊτίσαπιια : σἱοιῖ 

ὀπΐηι αΥιϊ|οῖα, μι ἐπὶ ας υἱία κιιπῖ, ργοςρθ- 

οἴτιηι ψποπιάίαπι ατιϊππῖ σογιιπί. 

Ῥαρ. ὅ44. Α. 10. ποῖϊ 6556.1 Ἰπίουργοβ. 51Π6 
οατιδα Υ ΟἸ σαῖα ΤΠ ατῖπερ γουθὰ ΘΧβουρβογαῖ, πὸ5 Βο- 

τᾶῃα δοοιπά απ ΠΧ ΝΧΝ 5 δ Ππϊπιι5, Ργόνου. 39, 

Θά, Ῥεοῦῖ Ιοοο δοιβ θυμώδει, βΟΒίοΓΙΟΣῚ ὀργί- 
λῳ αἰχῖι; αἱ ΤΠ αΠπιιβ γῖοο γουϑὰ ἱσιαοιεο, ἀοἰπ ὁ 
Πιγίοσο. ϑγιμτηδο 5. γΘΙῸ ῬΓῸ ἴσθι ἑταῖρος 50γ]-- 

ῥϑῖῖ, μὴ φιλιάσης, 16 απιϊοι(απι σοτίγαχογὶς. 1 

Ἐρο]οβἰαδίϊο. 57, 1 : ἐφιλίασα αὐτῷ κἀγώ, δὲ 66Ὸ 
απιϊοϊΐαηι οτίηι {110 σοριανὶ ᾿ {οπ ππιη 1ο- 
Οὐαὶ ἈΠΟ] [π᾿ ΟΧΘΠΊΡ] ΠῚ Ἰ15115 1δ[1π|5 ὙΘΡ}] αἷς Η, 
ϑιθρμδηιι5 ἰης Τ ΙΘβαπτο ; 506] 4] ροδϑδιιηῖ ἃ[ϊὰ.. 
Ζυάίουμι 5, 60 : οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν φιλιάζοντα 

φίλοις. “οτι ἱπινοτιὶθπί ἡρϑτίσν απαϊοϊαπι ἱποιῖιπ- 

ἰδηι οἰεπιὶ απιϊοὶς. ὃ Ῥαγά] Προ. 19, ὃ : ἢ μισου- 

μένῳ ὑπὸ Κυρίου φιλιάζεις, αἰ οἱ χιίεπι 120-- 

πιΐπιις οεἶϊο πανοί, ἀπιϊοϊεϊα Ἱειπισογὶς. Ῥάυ]Ὸ 

Ροϑὲ πίον ρ ρίατιι5 ὁδί, τεῦ ἀπίμεαιτη ἐπι Οὔ οἷο στο 



ΙΝ ΕσΌμΛΒ ΕὔδΙ05 ΤᾺΛΟΤΑΤΛΒ, 

αἰἰδηίταηι ἐθπ 66 ροϑϑίηιι5, Ζιιαδὶ Ἰορ 5501, Π0Ὶ ἐπι- 

μένειν τῇ προσευχῇ, 504 τῇ προσοχῇ. ΟὐγΠαΓΙ 5 
αἴχῖι, μὲ ροςοί πηι ρΘΓΣ νΟΓαΓ 6 ἱπὶ οΥαἰϊογιὶς ἐπ- 

ἐεπίϊογιθ. Ἰλυ ΠἸη5 οαρ.. Ὡς σου ροηάτι5 οχ Ν5.,, 
ἐπδιθνθα πῖιι5 σοτιδι οἰ εἰ ϊηιὶ ρο5οίπια, οἵ ὙὉ 111], 

τὶ μοϑδίπιι5 οὐ αἰϊοπὶ ὑσοαγε. 

Ῥαρ. δὅ46 Δ. 8. Οὐ ἐπίπε εἰἰ1.} Ὑ υἱραῖα 1,ἃ-- 
τἰηα: γου 5. ̓εΐς φιοάιιο 51] υἱοπάτπι σοηδιθγαὶ 
ἸῃτουΡΙῸΒ : δὲ 'ρδθ ΠΙΘΙΌΏΥ Πμ118. 6[115 ἀπιοἴοι ΑἰΠΠΠῸ 
ς ὅταοο γοετῖ ἴῃ Ζαομανία οαρι οοίαναπι, (μὲ 
αἰίοπι εἰ ἰσοπίον σον ριῖ, εἰϊ ϊσὶξ; ποη αἱ οχ 

Ἠεργῶο, μὲ ἀμέοπι εἰσι, ἱπισιαπῖθι" ὀγμάϊι. 
Μουθυμ. μοΡγάθιι Ὁ) σας ϊσαγο 515 Εἰ ΠἸοαϊ οἱ Θογ- 
τίρογθ, αἱ Ῥϑαϊπι. 6,1: μιηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς 
με,ποηιθ ἐπ ἰγα ἱπα σογγί ρίας σιθ; οἱ Ῥιόνου. 
6, 10 : μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἐὰν 

πατάξης αὐτὸν ῥάδδῳ, οὐ μὴ ἀποθάνη. Δ᾽ ἀ6ει116- 

τὶς ραγνιίαπι ὁπιοπκίαγε : φιοτίαιι δὲ μϑΓοι5-- 
56γὶΣ θιιηὶ υἷγράν τιοτὶ τπογιθίτιτ. 
Τρ Ια. Ἐὶ τ 3. ηειἱεἰριἱσαὶ σοπιπιιτϊοαπαῖο.Ἵ Ολῖ5- 

δι1πὶ πος ἔπογαΐ ἃ}0 ἱπιουργοῖθ, φιιοά ἕάπηοη οἱ Π αΓ- 

{Ππι5 ἀσηοξοῖί, 4υ] οαρ. 4 ἱπιουργοίαταν, δ πε ἰ- 

Ρἰϊδαϊια ἐπι ἐο, ἄπεπι σοπιπιιτιϊοαίτ" οἰρίογὶς. Τὰ 
οαάοπι Ἀορα]α ρασὶπα δοαιοηιὶ, Π), 5, οὐ ψιῖς ἀϊσοο- 

τοὶ οὐἀϊοαγο, ἀὐχὶι, ρδὺ γοοοη) τοῦ τέχτονος ἰῃ- 
16} ρθη5 ἀπΠἸοϊουιπὶ οἰ γιιοίογοιη γ6} ἁγο ΒΙ ΓΘοἴ ΠῚ, 
ΟἷμΠῈ ΟΠΊΠΘ ΠΣ δἰ ᾶπὶ [θυ λπὶ ΠἸσ ΠᾺΡ πὴ 50 ποῖ, τπι16 
Ἀπ ῆπιιδ ἴῃ ΝΙ5. Ρ. φιεὶ δθηι ρ 6. [αὐτιϊο ἀτιεἰἰοίτιηι 
ἐἰϊδοιιπῖ, ταιπιητιαπε ἑάπιθπι [αοϊιιτιί οριι5. Οου- 
ἨΑΓΙι5 αἰχὶϊ, φιιῖ εἰϊδοὶε ηιίάθηι {αϑγίσαγο, 50 
χαλχευτικὴν ρογρογάμ γον, ἀγίοηι βανγίϊθπι; 
χαλχεὺς Θπίτη ποη ἔα [61 ἀν 15, 56 Φνάγτι5, 6] 
[ογγαγίιϑ. 

Ῥαρ. ὅ53. Ε΄. ὅ. Οἰμπι αἰίθηι οἰιγα.} Κατορθοῦ- 
σθαι ᾿ς ἰΙοοὺ ποθὴ οβὶ ἐπανορθοῦσθαι, 504 ἐπιτελεῖ- 

σθαῖ, ρον Ποῖ. Τιὰ αἰχὶ! ἀπῖθὰ ρας. 545, Ε,, 9 : χαὶ 

ἐν πραότητι χαὶ εὐσπλαγχνίᾳ ἐπανορθούμενον, ὦ 
γι ἀγριιαίτι ἰοπίζοι., εἰ οἰοπεθηίοτ' οΟΥΤ 5 αἰ; 

εἰ Ρ. ὅ42, ΒΕ, Ὁ : τὸ ἀχριδὲς τοῦ ἔργου χατορθωθῆ- 

ναι, τ ὀρ ποσίγιιηι μεν [οι 6 ρϑγ[οἰαπιις. Πὶς 
δγδο ἱπίθγριοίαγο, ψιοε ποτὶ εἰ ἱροπιῖα ρμογ οῖα- 

{τ', αὶ, {ἰϊοῖ(ο 7 φογαίι.. Τὰ γοδίοα ἤος. 10, 
τὸ ἄμωμον τῆς διανοίας χατορθοῦται, οἱ ἀρια 

Τπογάϊάοπι 10. ὁ : ἐπιθυμία μὲν ἐλάχιστα χα- 

τορθοῦνται, προνοία δὲ πλεῖστα, οἱρία αι ρμαϊοα 
ῬογΠεὶ, ογα ὉΘΓῸ αἰ ροπίϊα, ρἱαγίπια ; οἱ 

Ἀπερ]νᾶμο5. ἀρι διοϊγλωιιαι 27 : τῆς ἐπιμελείας 

δοῦλα πάντα γίνεται, διε δοία {ιπ οἰσιοία αἰ ῖ- 
δεπίϊω. Οἱ ἀὐίοπι βοχυΐίαν πος ἰοοο 16 {ἰπιοιῸ 
οἷ, οοῃἸ γπνδίτιν 1115. ΤΠ οΟ ἐδ] αϑιῖοὶ γος οαρ. 1, 

ὩΤ, Τίπιον Τ)οπιϊπὶ α ροίζιι ροοοαίιηι. 

Ρὰς. δῦ, Ὁ, 11. Ος οπιπο ἱἐπ]ιιίμηι. {τ 

4149 

ἀσποβοὶ ροβδοιὶ νοῦ ϑογί ρίαν, 510 ροίλπ5. οἴο- 

τορἶα ἔτοο Γπογαηΐ, άπ αἱ ογάηι ἀπίθα, σϑ οὕ- 

ἐγθοϊαίογίνιις ποσίγὶς πιαϊθαϊοοπεϊ δαιιδα οπιτιῖς 

λαὸ οἰΐαπε ἐπ μαγίο ργιθοίσα οἷι. Ῥβαὶ, Ο2, 12, 

ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδιχα, φιεῖα οὐ" ίγιε- 
οἴη ὁ5ὲ ο5 ἰοηιιοπίζιπι ἱπίψιια ; εἰ Ῥϑαθα, 106, 

42 : χαὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς, 
εἰ οπιπῖς ἐπὶ ψμῖίας ορρίϊανὶῖ ὁ5. σιίπι. 

Ρὰρ. 558. Β. 11. δομ ἐπῖπι ργοσιτι. Μα]ς 
δηῖοα βου! ρίμπι ογαΐ, δίοπ δπὶπι ἱπμϊϊος. τόνοι. 

19, 10 : δοπ ἐπὶπι σοπζογμπί σατο ἀεἰοίω. 
Ὑυραία Τιατῖπα, Δίοπ ἀἰδοθὶ διμείειιπι. Τὰ ΠΠπιι5 

ἱπιουργοίαϊα ὁ αγαοο β451}}1}}, δίοπι ὀπῖπι ἐαρε-- 

εππεπε σεμἶο ἀοἰϊοῖα. Ῥάα]ο ροϑὶ δηϊιπδάνογίοη- 
ἄυπι οἰϊατὶ οχ [πιο 160, 2ὅ, τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ 

ζωῇ σου, ϑοπα ἰτα ἵπ υἷΐα (πα, φιοιπηαάηποίι πὶ 
μοάϊοχψιο ἴῃ Ονῶοο ἰοχίι Νονὶ Τοϑίαπιθηι, οἱ 
ἀριιὰ ΟΠ "γϑοβίοπιιπι ΠΌμ}}. 46 Τιάχάτο ᾿δσίτιν ; 

Ργωΐουθα οαρ. 9. ἀριά Ἀυβήηιιπη. οπηοπά πάλι πὶ, 

ιιῖα σοτιδθη τί 5 ἐς θοπα ἱπ υἷα (πα. 

Ρας, ὅ59. Ἐ. 4. Οοταϊς Ἰαἰὶ.} Ῥγον ον ον. 1, 
18, ἴῃ Ὑυ]ραία Τ αὐΐπα 5. μάθοι, 5οά ὁ το ΤᾺΝ 
᾿πίουργοβ. Οτίροηὶβ, Ποπι}}. 4 ἴῃ Οδῃτίοαπι, νοῦς 

εἶς, (ογαϊς τὶ [αοῖος ἤογοί. Ῥαυ]ο ροϑὲ δἰ πη} 
Ἰάρϑιι5 ἱπίθυρυο5 οχ Υ αἱραῖα Ἰοοιιπα ἢΠΠπιπὶ Ἐοοἰο- 
δἰαβίς 2,32, ὀχβονι ρ5ι, πίσσα τορμίανὶ ΘΥΤΌΓΘΠι. 

οὐπὶ Δ γουθιπὶ νογίοπάιιπι {ἰϊ5ϑοῖ, Ηἰϊσμὶ αἰϊαὶ 

ΦΥΤΌΤΟΠΙ ; ΟΟΥ̓ΠΆΓΙΙ5, χίσιπι εἰϊασὶ ὀσγόγοπι ; υ[- 

ἤϊπιι5, Πίσεεπι αἰαὶ ἀπιθηίϊαπι : δὶ ἸορΊδβοὶ πα- 

ραφορὰν, Ποη περιφορὰν, ἡτπ68 ῬΓΟρΡΓΙΟ οἰγοιμ} ἃ -- 
τἰοποιη 5 5 Πα οἱ Πα ΠΠπιοὐ ΠαυΙΟ ΠΟΘ πῚ ἀἰ 4116 ΘΡΓΟΙῸΠῚ, 
τὶ ποῖαι Βιυνάσοιιβ ᾽πὶ Οοτη πο η Αγ 15, 4ιοα σοπνοηϊξ 
οαπι ϑοιθῸ περιψέρεσθαι, φιοα πο οἱ {ΠΠπὴ  [ογτὶ 
οἵ ΟΥΓΑΤῸ 50πα:, ΟΤΟΡΌΓΙΙ5 ΤΠ υ πια αν τι5 ἴῃ ραν ὰ- 
Ῥδγαβὶ, χαὶ γέλωτα μὲν εἰχῆ φερόμενον ἐπέσχον. 
Εἰ τίϑιιπι χιαΐάθηι ἡ (οπιθτὸ Κογαίτ, οοἰιὶ τὶ. 
Οἰταῖαν ἃ Τ)λατηάϑοοπο εἷς Ιθοιι5 [5111 11}ν. 2, ἂρ. 

70, Ῥαγα!]οίου. 

Ραρ. 300. ΡΒ. 9. Ος ἀκίίθπι ὑθγαα.} Τιθοιι5 οϑὲ 
20} 8, 21 : ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, 

ο5 ἀμίοπι υϑγαοίπιην ἱπιρίενὶι τίσι; ρα Βαβὶ- 
Ἰΐαπι ἀληθινὸν, σόγας : αἱ Τλ ΠΠι5 οχ ο0 νου: 

Ος ακπιίοπι υθγαοίιηι τρί ον λιν τῖσιι. Ῥάυ]ο ροϑὶ 
Ὁ, ὅ, τοῦ χαχοῦ δέλεαρ αἰχίϊ, ὁδοα δἶνο {ἰδοοῦγα 

πιαῖὶ, ποῃ τοῦ πονηροῦ, πιαὶ ογεῖ, 50] σοὶ ἄωιπο- 

ηἶ5. Ἀπ ῆηιι5 γογιῖ, Ζιδίαο δσι ἰοἱἵμς ππαϊὶ πιῖι- 

ϑοἰριῖα. 
Ῥᾳρ. 502. Β.11, ριοιαιὶς ὀχοτοϊαἴογες.} Νοη 

νἸἄοίυν Ἰορίσ5ο ἰπογριοβ, ἐν τῇ γυμνασίᾳ τῆς εὐ- 

σεθείας, εὐ 1 ἴῃ οὐ ϊπἴομο ΒΝ] Θη5ὶ, οχ 40 ογ- 

ΠΑΛΙῸ5 ΟΧ ΡΥ Θ551: Πτθο με τνα οπιτιθς μοί αἰὶς θα ογ- 

οἰζαίογος σον ΡΥ οἰιοπιογο ἱπιροςοίνιίο οἷς : αὐ ἴῃ 
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ΝΞ. 6. Υ͂. Ἰεσοϊναϊαν πάντας περιλαμδάνεσθαι τοὺς 
ἐν ἀδελφότητι. Ἀυϊίπας ο. ΤῸ οαδπιοάϊ ἸοοιἸοποπὶ 
ποίας ἐδ: δίεφεις ἐπῖπε ροςςὶ δ δξὶ οπετιὸς ἔγα- 

ἐγὸς ππιτν ογάϊποιι δὲ πιοάπιπι αὸ τεσεῖαπι 

οἰκί οαϊνο. Ἐππιαπὰβ. γον οἀϊάοναι, Ομὸ πὲ, 

πὶ πδηιαηιαπε οτασιὸς τινὶ οἰ οἰάδηι τοι κῦ- 

Ἰϊοὶ μοςεῖπι. Ἰθϊάοπι, ποὺς τὰ ἑχάστῳ συμπίπτον- 

τας γογίϊηιι5, ταξζοσιθ εουέην ᾧα αἰτισειϊὶς σοῖς 
ἀιιπὲς πος αἰ αὐΐοα, παδὲξα πονογιπι ΠΣ 

ἐοπιρότίεπι γαϊϊονιθ. ἴῃ Νῖς. Ο. Υ. ογὰϊ πρὸς τὰ 

ἑχάστῳ συνεμπίπτοντα, ΟΧ 0 οπιοπάαπάαπι ραιι- 
Ιο ροβὶ διδασκαλίας ἤρτηται. 

Ρας. 864. (. 0. προστίθεμεν. Οογπαγς δά 
σοθυπι, ἐσπένΣ ἔρσιπι ργιεροπῖπαις, ᾿ιαπίμπι 

ἰακεϊτιάο πον ἐπεί. ΥἸάονάαν ἀῃ ΤΟΥτγθοϊίοηι 
Ἰοοὶις οξϑὸ μοβεῖς, τοσοῦτον αὐτῷ προστίθεικεν, ἐαγ:- 
ἐμπὶν ἐἰὶ αὐάαϊπιις. Οὐοὰ Ξοχαίτον, ἐχ τοῦ ἔξωθεν 
βίου, αἰϊψιιὶς ἐδ ἐχίογα υἷξα, οξιομάϊε γοίορας 
πον Ῥάσαθος. ἰδηταπι οἵ ἃ το ἰσίομπο αἰϊδηος ἀρρεὶ- 
Ἰαββὸ τοὺς ἔξωθεν, Ξοὰ οἴΐατι τοὺς χοσικιχοὺς, Ξϑσα- 

Ἰανὸξ, οἱ ἃ υἱία γο  σἸοβογαμι αἰΐθπος. ὙΊᾶς Ἰηΐτα 
ρΡὰξ. 68, Α, 10. 

Ρὰρ. 365. Ο. 3. δὲ ἀειογὶς. 1 Δπϊπιδἀνοτίοη- 
ἄπιπι ὁπ ραῦϊο αἰτίου ᾿ς οἤονγι δποβὶς 38, 90 : 

ἐὰν δῷ μοι ἄρτον φαγεῖν, εἰ ἀδάογὶξ πιϊδιὶ Ποπιῖ- 

παῖς Ράπθι αὐ σοπιεεπιάτιπι. Ῥαμ]ο ροξὶ Ὦ. 
ἄς χαταλλήλου τὰ πᾶντα.} (ογπανὶξ νοεῖ, ΡΣ 
οπιτα σοσινδηϊοπῖδ ᾿ ἀδζιδ δηϊαὶ γατίαμι Ἰδοῖῖο- 
πδαὶ (. Υ.. αἀνιῖτῖο τὰ πάντων. 

Ῥας. 866. Α΄ 10. δὲ πη αηὶ.} Κοσμιχοί. ΕῸ- 
πῆι, σὲ θα σατὶς αὸ σοπιπιιτιὶς Οἱ ἐδ ξἰπὲ. ϑοᾶ 

ἸΏ ΠΠἸσῖς οο5. φαὶ το πἰοξαπὶ υἱΐαπι ἀπ ρ]οχὶ πο 
δααπῖ, ααος ποουϊανος δὲ τηυπάαπος Ὁ γιξεϊδηὶ τὸ- 
σαδῃ. ΟἸγυξοξίοπιις ἤσουν. 51 ἴῃ δπδς. μὰ. 940 : 
χοσμιχός εἶμι, γυναῖχα ἔχω, χαὶ τέχνων φροντίδα 

ποιοῦμαι. δΠιιάαπεις ξῖωμ, πόσοι παύεο, δὲ 

ἐδενγογιαν. ογατι σότο. ΝΙαυ αυυτη ξὰ ἀϊοεθαὶ 
δοογαῖος, αὐ αἰὶ Οἴσογο ὃ Τυκξουΐδπατ. : δούγα- 
ἐὲς εἰ τοσαγδίαν, οι) αῖθηι 56 εξ αἀϊοεγεῖ, 

ππισιανιιῖτα ἐπι φειῖξ ς ἐοῖϊας δπῖπι ππτιιαϊ ξὸ ἱποο- 

ἴαπι εἰ εἴνειι ἀγδιιγαδαῖιτ. Ὀϊοσδηδς Τιαδγῖῖας 
ἴαῖο φυϊὰ ἀς Ογμΐοο Τοπθης γοΐδεϊ, φαὶ οὐ]αβ 
λξδῖ Ἰηϊογγοσαϊας, γοβροιί τ Ξα ὄξξα χοσικοπολίτην 
γανιὶ οὲνθης. ῬαΆ]ο μοὶ ἴὰ Νς. ας. ΥΟ ῥτὸ δημο- 
χοπιχῶς Ἰεσιτον δημοτιχῶς, ὑἱδδείογεις τῆογὲ ; 
βοᾷ γεϊθουὶ ροϊεξὶ οἰϊαπι σαἰσαῖα Ἰδοῖῖο, αδπν πὸ- 
δοῖο φαδυι Οὗ σα πξανι Οογμανὶας σοσιϊς, ποι ρὲτ' 
ἴωσι ἡππιαϊεηι δχόγοοτο. Ναπι δηποχόπος 

οξὶ Βυάφο, ψαῖ μορυ]ατγίταϊο ροριυαπι βἰθὲ ξογυῖτα 
ῬΈΡΡΟΙ τ, οαϊ ππὰθπουνας α᾽δϊαϊουῖς οἱ Ξροσίασα- 
Ἰὶξ Ἰδμποοϊπαΐαν. 

Ῥὰρ. 907. Ο( 1. οοπξεηεὶ ὀγίμας. Τὰ φαϊάσπι 

ΝΟΌΤΕῈ ἘΠΚΌΝΤΟΝΙΞ ΠΌΘΕῚ 

πὰπο Υ υἰδαία. Ξοὶ αταοο ὁδὶ ἀρυᾷ Αροβίο! απι, 

Ψίμοιμ. 6, 8 : τούτοις ἀρχεσθησόμεῦα, ἴἴαχια 

Οὐυπαγῖπβ νοῦς, λὲς σοπέδη εἰ ὀσίπιις. Οὐ 56- 
φασηίαν, εἰς τὴν ἀπηγορευμένην περπερίαν, ἔπε 

εἰαπετιαίιηι ἰἀπιισὶθ οἰζίαπι, τοϊογοπάα βυπὶ δα 
ΜΠ 1 Οοτίμιι. 18, ὅ : ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύε- 

ται, ἄς χιο ρ᾽υνῖθας ἰηῖτα Ἀσσα]α Βτγουϊογὶ 48. 

δαὶ φαὶ φο]ϊηὶ ἀρυὰ Τνατίηος. εἰΐαπι ρουρογιτααι- 
πδαὶ Ῥγαγ ϊαΐοπὶ δὲ σε Εἰ ϊαπι σι σαὶ ἴοαγο. Οογὶδ 
Νοηὶο ΝΆΓΟΟ ΠΟ Ρεγροῦὶ δαηὶ βιμμὶ οὲ ἰηξαϊϑὶ. 
ΟΒινξοβίοπιις Ἠοπμ}}. 88 5ὶς Ἄπροηϊῃ: οὐ περπε- 
ρεύεται, τουτέστιν, οὐ προπετεύεται" χαὶ γὰρ συνε- 
τὸν ἐργάζεται τὸν ἀγαπῶντα, χαὶ βαρὺν, χαὶ βεδη- 
χότα. ΛῸ ασὶξ ρογρέγαπι, ἔθ εςῖ, τιον δξὲ ἔδηιε- 
γατία εἰ ῬΓίδοορς Σ δαπὶ δπῖμι, φιὶ αἰ εὶς, ὉΠ ἢ- 
εξ Ῥγιάεπίεηι . εἰ στάνοπι.. εἰ δογπξίατιζεηι. 

Ματγοῖας 11}. 14, οαρ. 7. Υ ἀὐϊασαμι Τιδο ]οηαπι, 
εἰϊαὶ οχ Οἰσογοῦς 1 ᾿ἰν. δά Αἰσασι Ἐρὶπε. 4 : 
Εξο αμέΐεην ἴρσδ, αἰ δοπῖ, φιοπιοίο ἔνεπερ-- 

περευσάμκην πόΡῸ αἰ ἑογὶ Ῥοπιρεῖο, εἰ ἐχρουὶς 
περπερεύεσθαι Ἰαοίατο 5ὸ εἰ οπιδηΐαγο, οἱ ᾿πϑῃ]5 
δἰογίοι ἔγαοἴατα ὃχ τὸ αἰΐφαα διιοιραγῖ. ΟἸταῖαγ 
Ἰῆς Ἰοσὰς ἃ Τοῦθπο Πραιπάβοοπο Π{|ν. 9. Ρανγα οῖοτ. 
ἂρ. θὺ. 

Ῥας. 8373.}.. 9. ἐποριξαδιϊειι. ΝΜ ογῖτο ἀπποῖα- 
ταῦ ἀοοιϊξεῖπιις ΤΊΪπιδιις, γοὶ αἰτὰς φαϊβρίαπι, ᾽πὶ 
χιϑγσίηο, ὀργὴν, ἔγαπι, ποπῖρς Ποῖ. δὶς ἰσίταν δὰ 
σεγθιιπι ἱπιονργοίαϊνοιο, σγαρόπι εἰ ἱπενϊαδὶἑεπι 
ἐγαπὶ σἰδὲ ἱπάπσενε, Τγεὶ ᾿ϊπεγαπι ἐποξαυγισατγο 
δἰ δὲ ἴγὰπὶ ἴῃ ας ἴσα, τὲ αἷξ ἈΡοβίο ας αὰ Ἀομπιᾶ-- 
μος, 3, ὅ. 

Ῥᾳς. 8374. Ἀ. 8. Ξε εἰπε. δου νεπάτι δαϊὲ, 
Ρεγσθασιιον παδδαῖ, φιὸ ρἱαγίθιις ργιδσῖξ, ἐὸ 
Ρέμσίϑιις τιδοδεσδ δε σδγνῖγε. (ονπαντῖας. οοπι- 

Ῥεμαϊοξὶας σεγῖϊτ, ἔσγην εἰδια ὁγεάαί, φρο 

γὶασγίιαπ οσα, ρίασίηι δὲ ταϊπισίθγπι. Ῥαο 

Ροξῖ, σὰρ. 7. ὕγὸ λόγον δώσων ἴῃ ἈΞ. Ο΄. Ὑ.. Ἰερο- 
Ἰναϊαν λόγον ἀποδώσων. 

Ῥὰς. 875. Β. 9. αὖ οπεπὶδις.} Οπιϊεῖς ἄπο 
σοςαβνυϊα ᾿πίογρτεβ, ἐν ἀδελφότητι οἱ οἴχεῖοι : Ξοῦῖ θα 

ἰσίζαν, ἐξἐὶ αὖ οπιπῖδες Γταϊγῖϑεις ἐαπιχειαπι δοπι- 
σπατιὸς ραγοιῖος αὶ τοσπαϊὶ οοἷδ ἀεδεπῖ. Νοαι 

Ἰοῦσα ἂν ᾿ς πυαϊασϊοτ ἢ ἈΡΟΞΊΟΪο σου Βδξι- 
Ἰΐας, 1 Οονϊπιν. 7, 85, ἀρὰ χασπι ἴϑπῖθη ἴῃ σὰ ]- 

αυῖς Πμτὶς πρὸς τὸ εὔσχημον χαὶ εὐπρόσεδρον ἴε- 
διατ, ποὴ εὐπάρεδοον : ᾿χμιεῖδὶ ἴθ φαθιιάαπι 
εἰϊαπι δχοιηρίατι δας Ἀροσίο εὐπάρεδοον ᾿εσὶ εἴ 
εὐπρόσδεχτον Βοζὰ τεξίαιαγ. Ἦος πἰμεΐγαπι σοὶ 
ποίου, χαϊδες ἤος ργοροξίταμι ἕαϊξ, αξ ροτἤφογος- 
πλὰξ Ἰἰὰ φιοᾷ αἷν Ἀροβίοίο ἀϊοϊιπι οξῖ, εἰ τ Πρ Ὸ 
ξουυϊγοιηὰξ. δὲς ἰδιτων νοῦς, αὖ ἐπεζῖο ςρεοίανε, 

εἰ ἐἰϊιια ἐὐξαφαεγοιπισ, φιιοα πονιδείτιν ἐς οἵ 



Ι'ν ΒΕΟΌΓΑΒ ΕΥΒΙῸ5. ἘΠΛΟΤΑΤΑΒ, 

φιοὰ [αοιίαίοιι ργθῦθαὶ οἴπθ ἐπ ρθεϊϊνι οι 
Τονείπιιην οὐ σθοραη αἰ. 

Ἡνιάοιι 1). 10.1 Νοιαιιν Ἰοοιις ἃ Οογπανίο Νὰ-- 
μιοιον. 91, 5ο τορογίιαν ροῖθι5. Δοίονιμι 7, 30 : 
Ετὶ ἀνεγδὶ διιμΐ οογάἑνιις σεῖς ἴὰ ανρίιιηι. 
Τιχού ὩΣ ἴάπιθι ἴα 6. αι Ισγλο τ ΝΕ πιο σι 
1, Ὁ - νῦν οὖν βέλτιον ἡμῖν ἐστιν ἀποστραφῆναι 

εἰς Αἴγυπτον. Δίιεπο ἰρίίι" πιοϊλιις ἐπῖ πιονὶς τὸ- 

νον ἐπ ΠΕ βυΡίιων. 
Ραρ. ὅτ0. Ὁ. 8, πὸ σἐμάζηι, ἢ ΠΠυοἰ ἴον οϑὶ 

Οὐνπανὶϊ νονϑὶο, γι ἐγαοίαν εὐ ορονὶς δἰιιζινι 
Ῥγορ ον" ται αίιπι 1)οηιὶπὶ ποςιγὶ 7όειι ΟἸιτὶ- 

δὲ ἐπιδεϊἐίμπε ἐπι ροαϊαίιι. ΤῸ 6 ]]ΠρῚι δα πὶ Οριι5 
1] ΟὨΔΟΪΙΟΥῚΙΠ ,. ἃ 4110 ΡΟ] υγῸ5 ἀγοοανὶ πη ἀοθοηι, 
οἱ χηαπάαλιιι Ἰ)οιμμηΐ ἀρ ρ6}1αι, φιοα ἀϊοαῦ Αρο- 
δίο!β Αοίον, 80, 89: Ομοπίαηι οἷο ἰαϑογαμίος 
Θρου θὲ διιδοίρθγΘ ἐμγιιος, αὸ πιθηιϊτεῖδδ θεν ὶ 
Ῥονιϊωὶ δι, βθαίϊις5 δι ἐάν, ψιίαηι ἀοοῖ- 

Ῥόγ. (ϊουιμη 4ι δοαιτιηζιν ἃ] 115 γουθὶδ., 
οἰισηιοαϊὶ ἀπίθηι αἰϊδοὶρ πα σὸν ἐγ ας, ἀβῆαο δὰ 
ἀΠ|ὰ, ΦΡοστῸ Ἰιὶ ργιθίθν τοἰϊψιίαηι; ἈἰΜ1] ὁδὶ ἰμ 
τῶοο ἰοχίιι Ὑ οποία αυϊ θα5 Π οπσἷς. οὐ ἰοηΐ5, 
ιοά ἰρδ5ῖ5 γοδροπάοαϊ, ποι ἃ Οὐνπαγίο ἀρπο- 
δοιηταν ἀπ ἃ Ὑ οἰαίονγαμῃο. 

Ῥὰρ. 517. Ο, 1. κειὸ πιϊξοτϊοογεος. ΝΟΙ 5ἰπὸ 
ὁδιιδα σάφα [ἀογαηξ ἴῃ πηαγαῖπο ἁὐά τα, φαοί ἃ} 
δουῖμαι 56η 811: ΠΟΠΏΪΝ1} ὙοΡδῖο ον αγοῖ, 5ἷο ΟΓΡῸ 
δου 6, ὅι πυϊδογϊοονθς 56 ἜΓΡα ΟΠλτθ5 ἀ μα- 
ἐἰθπῖος θα] απ, πιθηιι6 σιιδριοίοπθηι. 

Ῥὰς. ὅ80. Β. 15. ἀδοογίαγε φαίϊιις δςι.} Δαι- 
Ἰϊσυνιπι οδὲ ἰοο : Ροδδιιηΐ οηΐμ ν ἀουὶ ἰπῖον 56 
Ρυβπαγο, αὶ «ἰοιιηῖαν ἴθ οουίλιποη ἀοδοοπάοτο ; 
ποιὸ πο ψα}ὶ 1) Π τι, 1105 6 Ἰνιιμλ} Π το οοη- 

Ἰοπάονο, 56 δοη τ ΠΟ 15. Ὑ νΉ] 115. ΘΟΙΠΙΠΙΙΠΟ5. ΠΟϑῖο5 
νίποοιο, οἰ συνάθλησις ᾿ἷς τὴν συνάσχησιν 5οποῖ. 

Ὑ οἰαιουγαῃ 5. τηϑ  ἢ5 ΤΠ ναϊηο σοηνουε,, ηιοὶζιις 

δεῖ ππιίεαπε ορόγαμε ΟἽ 5 ΓΘ, {ιθηιαἰπιο-- 
εἰπιπι δὲ Ἰοπεῖτειις πιονὶς οί θπαϊε ; οἱ Οὐγ παν, 

πιοῖ ζει οί πὶ σἰπεεὶ εἰθοογίομῖ. ΟοΥῖο οἰπὶ ἀἰβοὶ- 
Ῥυΐοβ Πλοπιΐϊπι5 θἷπο5 πιϊδὶ τ, πο ἕάτα ᾿λυ πὶ} ΠΠταϊο πὶ 

ἀοουῖι 605.» Φιαπὶ βοοϊοίαίοιῃ ΘΟ μάν : ἢ1ὰ- 
416 συνάθλησις, δοποογίαιἴο,, ΠΟ σΟΠ Θη ἰΟΠΟιΙ, 

50 συμμαχίαν οἱ 5οοϊοίαϊοιν ᾿π ἀοοουίἀπεο οἰρηὶ- 
ἤοαῖ, αὐ οχ ΟἸιεγβοβίοιμο συναθλεῖν ὀχροηΐε Π]. 5ο- 
Ῥ νάπιιβ ἴῃ Τ]ΝοδᾶινῸ., 5οοίτπι οἱ δἰ  !Ο ΟΠ} 6550 
οοΡ ΠΝ  Πἰ5. 

Ῥὰρ. ὅ8. 2. Α.. 1. τὐπάδ (τὶ ιιαπιις.) τος 
οδὲ, ἵνα ἔχητε μεταδιδόναι, φιιοά «ὦ νοιθυπὶ Οον- 

ΠΥ 5, τὲ αὐ δαιὶς, οἱ ηιιοι ἱπιρον ας οἱ ηιιὶ 

ὁριις αν ει. ΝΝὰπα οἱ ἴϊὰ ραι]ο ρο5ι [νη απ πὶ 
Ἰούιαι [ὩΠ]ΠΘπ το πποιηουΐα οἷαι, 5οιιοηεὶ ραρσίηα. ἢ, 
Ἂς αιὶ 5. ᾿ναϊνοῖ ἀρὰ Αροβίο!ιπι,, Τρ νοοῖον, ὁ, 
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8 : ὃ χλέπτων, μηχέτι χλεπτέτω" μᾶλλον δὲ 
χοπιάτω ἐργαζόμενος, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι. Ομἱὶ 
{μναναίιι, [ἀπὲ ποτὶ [αγθί, πιαρὶς ἀπίοπι ἰα - 

νονεί ορογαπάῖο, μὶ παῦθαὶ ἀπά {εἰνιαι. Τ,οα]- 

αὐ ἰατπθὴ πῃ Νῖς, ας Υς ἵνα ἔχωμεν, ρυϊοτὶ Ἰοτὸ 
ἰη εἶο, Ἰλορα!ο, ΤΠ ἀπίοπι ρυσοριιπι. ο]ιδίοι 

Ἀροβίοιῖ, αὐ αΐ ποη Ἰαθογαϊ ποὴ τα πάἀποοῖ, ὁδὶ 
ὦ Τ)ιοδϑαϊοιίς. 3, 10: δὲ ψειῖὶς ποῦ θαι ορο- 

γαγὶ, τιοτὲ πιαπιμσοῖ. Τὰ οαίοιι λοσι]ὰ ρὰρ, δῶ, 
Ο, ἀ: γμαάπεηι οἰΐοσα ποπὶ σοπιοεϊϊι, οχ νου 5 

Ὑ υ]ραια: οἰξάξιιν Ἰοοιι5, αιιοπι ἅΠΠ| ὁ Ονῶρο νογίιης 
Ῥυόνον, ΟἽ, 7. Οἰϑὸς αἰείθηι ρίσγοΣ ποτὶ ππαν- 
ἀμοανὶξ, νοὶ] ποτὶ σοηιθα {4 αἱ ὁδὶ ἀρυα 5, Δὰ- 

δαδιίηιμι ϑουθοπο 4 ἐς ἀἰνουθὶθ., ἴον. 10. 
ΘΟ ΠΟΙ ἰαβίο αὐαθοι ἀἰχὶι, ἄρτον ὀχνηρίας, μαπθηι 
ϑορογάϊ. (οι ἁυίοπι αἰτῖποῖ ἀ Οριι5 πο παοθο- 

τυ, ἀο 4 ἴῃ ᾿οο οα ρῖτο ἀρίταν, ποίατι ἀἰρπιιπι 
δὲ ΠΠπὰ 8. Βεποάϊοι! ἴῃ Ἀορυ]α οαρ. 48 : Ομΐα 
ἔϊο Ὁυϑνὸ τποπιαοιὶ σεισιῖ, οἱ ἰαθογο τι ατιτειπι 

διαγιίπι Οἰνεῖ δἱομί οἱ μαιγὸς πιοσίγὶ οἱ ἀρο- 

δἰοἱϊ, 
Ραρ.. σϑά. Β. Δ. « οἱοὶς Πνόνα.} Ν ΟἹαϊουγαπιι5 

ς ὕταοο δὰ ψουθιι, δἰσιθ ρἰιατιίασία ἡιίοςο θοῦ 
ἐἰδίιι., φαντασιῶν ἐλευθέραν. (ὐογ παν 5, ὁὲ αὖ 

ἱπιαρσίπιαιἰοπῖ τις ἰἰϑόγα τιοῦϊς τϑηιῖος σοπίϊπ- 

δαῖ. Φαντασία Ρ]Ν]ΠοΩὶ 1». (ὁ ταιιπάο οδὶ τύπωσις 

ἐν ψυχῇ, υἱδῖο θὲ ἱπιργθςϑδῖο Θδὶ ἐπὶ απΐμια,, ἰὰ- 
ἰουργοίς Βιιάωο. Β4β.} 5. 1Π10}}Π 161} νἰδὰ δῖνὸ 5ρο- 
οἴνα, αλλ θιι5 («οὐ μν!ομ Ἶ]115. ΠΟ υἷα. Πα ἀἄιποη, 
4ια ῥα ῃταδπγαία (Ἰουη αι ἴῃ ἩγπῖπῸ νοϑρουῖπο, 
4υὶ 8... ΑἸΒγΟδὶο τυ] θυ ταν : 

Ῥνοσιῖ γδοθϊαμὶ σοπιπία, 

“πι ποοίζιι μ]ιαπίαςπιαία; 

Ποσιενιζιο ποϑίγαηι σοτρ ῖπιο, 
ἦγε ροϊιιαπίμν" οολρονα. 

Οὐίουιπι ᾿ἶς οὔδοῦνὰ ΠΤ αιἰπᾶπι οιΐαπι Το] οκίαπι 
Ῥβαϊαιπι 90 ἴῃ Οοιπρ]οἴονο γθοϊαγο, μὲ λιανὶ-- 
{αὶ ἱπ αὐἰιίοτῖο Α {ἰδο πὶ, ἀπὰ οὶ (ὐσῦσα, 

Ῥάμ]ὺ γοϑὶ βου οηάτιπι, ῥγωνθηθγιπὶ οοιἶὶ ηιοὶ 
αὐ εἰϊϊιεοιείιινι, πρὸς ὄρθρον, αὐ πιαιίιεϊπιιν. Ῥ5Ὰ]. 
118, 148... Αὐ ἴπ 10 Λοίονιμη ἰοοῦ 160, 95. ΝΙ5. 

Ο. Ν. δάάοϊναι προσευχόμενοι ἀιῖο {|| ὕμνουν 
τὸν (ϑεόν, ογαπίος ἰαμάοναπε Π διιηι. 

Ῥαρ. ὅ86, 1}. 1. φιίω ἰὰ Ἰοοῖς.] Ἴδν μαρτυρίοις. 
Τπιογριο5 γου, ψῶ αὐ δοριίογα δαποίογιιηι 

γπαγίγσιίν σοἰ ον γαγὶ δοἰζίιθ διιτῖ; οἱ συυϑι5, τι- 
νὸς ἕνεχεν ἐν μαρτυρίοις, κεἰ πιαγ! γΓιίηι οοπἰῖ-- 

ἰοτὶα. Ν᾽ οἰαῖον, ψε ἐπ παρ  γτίνιην τ Θηι Οὐ ἱΐς 

Παϊνοπίι. Οονπανῖι5, φί ἐπὶ ἰοοῖς, τὶ τπαγι -- 

τὸς οσοἰπιιίιν, Πιιπι πιογοϊμιοπῖα. Ν αρτύριον αἰ- 
αἴτια, οἵ πποιπον τα ἀπαν γ εἷδ Πα 5, ἸοοὰΣ ἴῃ το 
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Θοπά Πα: διιηΐ 58 Ποίο ΠῚ ΠΙΔΥ ΓΙ ΤΟ] 4 α], αἵ-- 
4116 ἴρδιιπι 4ιοάιι6 ΤοπΊρ] πὶ 1)60 οἱ ΠΟΥ πιο- 
χηοτία ἀραϊοαΐαμα, αὐ 'π Οομο ]Πο ΟΠ] ἀοποηβὶ 

οδη. 8: μηδένα γειροτονεῖσθαι μήτε πρεσθύτερον, 
μήτε διάκονον, εἰ μὴ ἰδικῶς ἐν ἐχχλησίᾳ πόλεως ἢ 

χώμης, ἢ μαρτυρίῳ, ἢ μοναστηρίῳ, Διιμιπι οτ- 

αἰϊπιατὶ ἀον το, τιῖσὶ οροοϊαἰ ον ἐμ Θοοίοοῖα εἰυϊ- 

ἰα(ἰς αἴ ραρσὶ, ατιὶ ἔτι πιατὶ γγῖο, ἀτιὶ πηοτιαπίθ-- 

το ; οἵ ἃρι Ππαβθθίιπι Π|0. δ᾽ ἐς γα Οοηῃδίδη- 

τη] ο, ἀ4γ : τὴν πόλιν εὐχτηρίοις πλείοσιν ἐφαίδρυνε, 

μαρτυρίοις τε μεγίστοις, καὶ περιφανεστάτοις οἴχοις. 

Οἰνίταίοηι ρογηιιῖεῖς Γϑηιρ 115, οἵ ργιθοἰατγί 55 Πηῖ5 

ἐοοϊ οἷς ἐπι ποποόγθηι ἡιαν γ σιίηι, ἐ{{π|5 ιν 5511η15- 

416 φαϊϑιις Ξαοτὶς αἀογπανῖι. δὶς Ἰρῖταν Βασὶ- 
Πλπι5 ποθὴ Ὑ}}} δα πη] Πὰ5, 4185. [Ὁ υὰ5. (4}}1 ἀρ- 
ΡΘΠΠαπιι5,. 4 ΘΟΟΑ5Ι0Π6 [ὉΠ ΑΙ ῚΙΠῚ 55 ΟΡ ΑΓῚΙ ΠῚ ἃ 

ΤΟΊ] ιι5. ΟΠ ΘΟΠΟΘάΔοΡ Πίι1 5. ΡοΡραηΐ το]! ]οδὶ 
σἱνῖ, αὐ ορονὰ οἵ ἀγ ΠΠΠοἷα. δια ἀἸνοπάδηΐ. Ῥάι]Ὸ 

Ροβιὶ Ο, 4, βου ρϑίπηιβ, φπ αρι βαποίος οριϊ-- 

γεεϊ!, (6] 6115. 1115 ἸΠΙΘρΓο 5, ὦ φιίδιις. δοἰϊία 

οἴϊηι πὶ ἰοθιις φαπιοίοτμιη [55 οὐ ογναγὶ ὁοτι- 

δοίπάο. 

Ραρ. 387. Ὁ. ἀ. νοϊωπίαϊος οορὶϊ.] Νοιαγαὶ 
ἴῃ ππᾶγοῖηο ΟΟγΠάΡ 5 1 ΤΠοββαίοη. 4, 12, σισιὶ 

ἐφιοκὶ ψιῖ ϑρόπι τίοτι ἐανον : 564 1Ππ4 ῬΥΙι5 

ἄς ψο]πιδι 15. ΘΟ σἸ ΤΑ ΠΟ ΠῚ}, 4115. ΟΥ̓ ΠΑΡΙῚ5 
νοϊιιτιίαιος πιο ἰδ γοΥ 1, ὁχ ΘΟ οπὶ ὁδὲ ΑΙ ροβίο!ο 
δα Ἰυρ]οσῖος 3, ὅ, βαοϊοηῖος υοἰιπίαϊὁς Θαγτιῖς 

οἱ σοσίαἰτοτιιτη, αι 5 ΟΠ βοβίοπηιβ Θχροη τὰ 

τῆς ἡδονῆς πάθη, νοϊιιρίαιὶς αἰ οιίοτιο5 οἱ πιο-- 

{πι5. ΤΟΥ 5 Ιοοιις ὁδὶ ἢ Οονίητ, 8, 5. ἈΡῚ σθοῖλπι5 

Τιαιῖπο οἴϊουταν, διὰ θελήματος Θεοῦ, μέγ σοἰμπία- 

ότι 1) οὶ. 

Ραρ. 388. Β.. Ἷ. ργὸ αἰϊογιὶς ᾿ιαϑεῖ.} Νοα Ποο 
γα ϊι Βαβι 5 ΤΠ 6 [Ὸγ6, ἃς 51 ΓῸ5. ἅΓΕ5. 4ΠΠΠ5 

γ } ἰπδίγαπιθηΐα ἁἰἰοπάροῖ ἀπ ἀϊνοπάονθὶ, 5ο μοὸ 

᾿πάἸοανο ΔΙ ΘΠ ΟΠ πὶ ΔΏΙΗ 6115. ἂς ν Πα Π[Δ 115 : 

Ῥτορίογοα. τοῖο Οὐονπάχ 5. σοτθηιπο 6 αϑαϊῖε-- 

πιαιἰοτιὶς οἰ σητίηι ὁ5ῖ ; αἱ Υ Ο] αἰοντᾶπιιβ ἢ πὶ 641- 

ἄογαϊ, απὶπεὶ αἰϊοτιαξὶ ποίαπι ἰανοῖ. 

Ἰριάοπι ἢ). ἀ. ργολιϑίτιηι ἐ5:.} Οπαΐδιῖ ᾿πίον- 

Ρ᾽65 παντάπασιν, οπιπῖτιο οἰκεῖ ἱάθηι : ἴΐοπι αὐ - 

ἀομάιτιη, πιπάϊ α ἄτοο χόσμου. ΝΟΠ ΘΗΪπῚ ὁΧ 
Νδτ οὶ 6, 51, 564 Ἱπιοὼ 132, 50. οἰαῖαν μἰο 1ο- 

οἰ5. ἤθο ὁπῖτη, οηυτῖα βοπίθς πυμεηιαἰϊ φιιδγιιτιῖ. 

Ραὰρ. 59. Β.. 7. φιεΐ ἐρθην παν οι. Τὰ φυϊά πὶ 
γυϊρσαῖα ΠΤ οτῖμὰ οχ Πθθγῶο - αἱ  αἰϊοαηα οχ ΠΧΧ, 

ΝΟΤΑΣ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ. ΘΙ 

ὅδοόγοιῃ. 17, 5 : 7 αἰθεϊοιι5 ἤοπιο, {πὶ 5ρόπι ἤα- 

νοὶ πὶ ἰιοιεΐτιο, οἱ {ἰτπιαθτι σατσπθηι ὑγαο]εϊ σι, 

εἰ α ])οπιῖπο εἰϊσοδαθι ΘΟΥ 6715. ΤἸ11Ὸ Θη πη αβὶ, 

ἀποστῇ ἣ καρδία αὐτοῦ, ποπ υἱἱ ἀρυά ΒΑ51} 11}, 
ἀποστῇ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, αἰξοοιοί απΐπια 671ι5. 8.Δὰ- 

ΘΌΒΠΠα5 ἢ}. ΠΤ). σνδίϊα οἱ ΠΠθοΡῸ δι  ῖγῖο, οὰρ. ὁ, 
Ἰοριῖ, δὲ βγπιαὶ σατπιεπι ὑσαο]ιϊ σὶγ εἰ ἃ 1)0-- 

τηῖπο αἰϊδοοαϊι οοΥ 675; 5ϊουϊ ἀἰχκὶς Ὑυ]σαίΐα, 

ιῖ οοταϊ!, ει! ροπῖϊ οαγπόπι, οὲ ὦ ])οπιῖπο 

τοοοάϊι. 

ῬΡὰρ ὅ90. Ὁ. 1. Ξοὦ φηὶ ἀοἴδοίις εἰ1.] Τὴν 
προστασίαν τῶν ἐν ταῖς (γΠΑΓ 5. ν ΡΠ, δι οτ-- 

πιαϊίοπιθπι δον ιὶ ἐπὶ αἰϊὶς [ραιογηαιδϑιι5., 

οἱ οπηϊϑὶ: προεχόντων, οἱ 4ιι γοίμδιϊοι ᾿ΠΙΘΓΡΓῈ5 
ψουίοναΐ οχ Ἰμ!οσνΊογὶ Οὐ ᾽ο6. πιαπιβονρίο. ΝΠ 

Με ποί8 οἱ [» 5} }Π1 6 η515. ἢϊῸ τι 11}ὰΣ ογὰηΐ : 11 Γ6511-- 

τυοπ4. ὁχ ΜΙ5. Ο. Υ. τὴν προστασίαν, ἀλλ᾽ ἐγχρι-- 

θέντα παρὰ τῶν ἐν ταῖς ἀδελφότησι προεχόντων. 

Ῥὰρ. ὅ02,. Α΄. 1. ππιις αἰϊμὶς. Οονπαγῖτ5 
ΔΡΓΓὰ5. ΘαΠἀ 1, τί δὲ ρτιςθηϑιι5 αν τιπὸ δοτιῖτι- 
δαπῖ ξογηιουῖς σοπϑοίαίϊοηιος. Κ᾽ ΟἸαἴθγγᾶηιι5. ἀῃ - 

{ἰφυου οἱ Πἀο] τον Ἱπίθγριο5, δὲ ργιϑοπίϊνιις ἔγα- 
{γί δτις αὖ τιπὸ αἰΐψιιο «ἀπιϊπιπίτοίτ ααἀ]ιοτία- 

{ἰοπὶς σοΓ πιο. ὅϑἴο οηΐπι ἸΟα ιν" ϑογιρίανα, Αοίο- 

ταπι 16, 1 : εἴ τις ἐστὶ λόγος ἐν ὑμῖν παραχλή- 

σεως. δὲ φιιὶς 65: ἴῃ τοῖς 56ΥΊ10 θα ογταἰϊοτιὶς 

«ὦ μζοίοηι ᾿ οἵ ἴνὰο [ον α556. γοίουεὶ ροίοσὲ ΠΠυὰ 

ΠοΡριθογιμ 1, 92 : ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς πα- 

ραχλήσεως. 

Ῥὰρ. ὅ95. Β. 10. διεηιμῖις ἐπῖπι.} Ντο ο 

ΔΙ ΠΙΟἰ Πα πι5. δὲ ᾿ΠΙΘΓΡΡΘ5 : ἰτη0.. δέίτηεἶπι5. ἐτιῖπ 

ππογιἰς ροσοαίηι 65. ΝΘάιθ δα ΐπὶ Αἰ τι δου ρϑ5ι: 

Βά5 115, Ζιιᾶπι 404 οδὲ ἀρά Ἀροβίο!απι, 1 δὰ 

Οὐονίηλ]ι. 15, 50 ς- χέντρον γὰρ, φησὶ τοῦ θανάτου 

ἣ ἁμαρτία. ϑεοιπάτι5 διιΐοπι ἰοοιι5. 6χ ῬΓΟΥΘΡΒΙ 5 

ὩἿ, ὃ, ποπη }}} οδὲ πῃ πηι αῖιβ : 1ΠΠ|Ὸ οπίπη ἰ6ρ1- 
Πη115. : χρείσσους ἔλεγχοι ἀποχαλυπτόμενοι χρυ- 

πτομένης φιλίας, πιδίϊοτ 5 ΘΟΥΓΕρΙΪ οτος πεαπῖζε- 

σία ανοοοπάϊία απιϊοίιϊα : ᾿ς νοῦο χρείσσους 
ἔλεγχοι μετὰ παῤῥησίας, πιεθίϊοτο5 διιπὲ ΘΟΥΤΕ- 

Ρίϊοτπιος οἰηι αϊσοπαϊ {ἰϑοτγίαίο. Τοεῖι5. ἀδιπιτα 

Ἰοοι5 οδὶ Ῥγονουθίον. 18, 9, δά νουθαπι ὀχϑβουὶ- 

Ρίι5 ὁ ἄναοο ΟΧΧ, Ομὲ ποη πιθαθίτιτ, ἱπι]1, 

οἰδὶ ἱροὶ π᾿ ορογῖντις διιῖδ, 7Παῖογ ὁδὶ σοίρδιεπι 

νογἀθπιῖς. Αἰ Ἰπίουργοβ Πατπῷ Υ αἱραία; γουθὰ 

Ἰηβουαἶ , σία ΟρόΓα εἰς οἰραπιῖς. 
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ΙΝ ΚΕΟῦΓΑΒ. ΒΆΕΥΙΌΒ ΤἈΛΟΤΑΤΑΞΒ. 

Ραρ. 414. Β. 1. Πὶ το 1 Πορμῖα ὑτενῖο- 

τὶς, μὶ οἰδὶ ἱροὶ. Τηϊορρτος οἀΐάογαι, μέ αἰϊοιεὶ 

φροπίθ σία ἱρϑιιπι Γασογο. Αἱ ἴῃ ἴρδα τορυΐα 1014. 
Ὁ), 4, ροϑὶ πραγμάτων ἀἀἀοπάτιπι επὶ οχ Ν5, ΟΟΥ. 
ἢ ῥημάτων, πᾶπι οἱ ἱπίογργοιαιῖο ἰὰ σοαυΐνῖι; οἱ 
Ῥοβί Ἰοοιπὶ Πθυϊο Ὁ Ποιηΐὶ ποίδμιι οδὲ Τἰ Ρἰδίο!α 
δὰ Ἠοργαοβ οἂρ. 10, 237, οχ 40 οἰπομίαν ἰπλιι5, 
ἐρπὶς ἱπαϊφπαιῖο οἰ ὡπιιίαιῖο, ψιιὶ ἀδνογαίι γι 5 

ἐ5ῖ, Ῥτὸ 60 υοά ογαὶ δηίθα, ὡπεμίαίἴο ἀόνογαπ- 
εἰς. δῆλον πυρὸς ορίποι" ἈΡΡ6Π]αὶ [το γο πὶ, ἐπ ροἴιμ 

γ6} Γογγόγοπι ἰσηΐδ αὐ ΓΙᾺ Χ ΕΖοομῖο  Ι5. ναοο ἀ]- 
χογιηὶ δ0, 6 : ἐν πυρὶ θυμοῦ μου, ἔγι βγη [ιγοτὶς 
πιοὶ, φαοα ἀποῖον Υ α]ραῖα 1 ατπα ὀχ τα], 7πὶ ἰρπὸ 
τοῖϊ πιοὶ. Ῥοβίγοιηο Ἐ, Ὁ, ροϑὶ ὑποτάσσεσθαι 
ἁἀάοπάιιτι ἢ τοῖς ἄλλοις, γε] ἢ ἑτέροις, οἰδὶ Ν5. 

6. Υ. πη} βυρϑοῦῖ. 
Ῥαρ. 411. Ο. 7. αοοορεγιιτ. Ἣν παρέλαθον, 

οἱ ἰϊὰ Ὑυϊμαια 14ϊ. ΤΠ οββάίοη. ὅ, 7, φιέαπι 
φοσορογεσιί ἃ πονῖδ, ποπ αἱ ἰΠίογργο5. ΒΔ5111 
ιίάπι ἀαοοορί σεῖς, οἰδὶ ἀρινά Αροβίυ! πη ἰπ 4}}}Ὀ5- 
ἄληι ΠΠρεῖ5 οσὶ, ἣν παρελάδε, φτίαπι ἀσοορῖϊΐ, εἰ ἴῃ 
Αἰ 5 ἣν παρελάδετε, φιίαπι αὐροορίδιὶς. Φοαη. 
ΟἸινγϑοβίοιπιιβ, Πομα!. ὅ., ἰορὶς αὐ ΒΑ5}]16π5ὶ5 
οατιϊο παρέλαθον. ΥἹάς ἱηΐτα Ἀος. 20. Τη Βορυ]α 
50 αοηι ἐχογ:} πιαγιίηη, ΓΘ πιριι5 5ΟΥ ΡΝ  ΠῚ115..,. ΠῚ 
Ἰοοιιπι; χαιρὸν οπῖπι αἰκὶϊ, ποη τόπον. Τππευῖς νἱ- 
ἀοϊίοοι Π]Πὰπὶ γούϑυμῃ 7 Ῥϑαϊπιὶ 50, ζαναθο μὲ 
ἰπισιίας ποοῖο5. 

ας. 221. Ο. ὅ. φιοά οιιρδοίπηι.} Πως 76- 
οἶπιιβ, αἰ Οτροα οχίροθαηὶ Πα }115. {Π|}} ; Ρμοβίοα 
γοτο ἰηἰτο Ἀορι]α δου! θοπάππι : ἤ7αϊΦ φιίάοηι 
σιιδρίοίοτες, οἱ ἡ ἃ ππαϊθνοῖο απῖηιο ργοσο- 
ἄπιτι. Ἰπάϊοαι οπίπα 11 γοῦρα ΑΡΟΒΙΟ]:, 1 α 
Τίπιοῖι. 6, ἀ: ὑπόνοιαι πονηραί, διιδρίοίοπος 
πιαῖ. 

Ῥαρ. 424. Α. 7. Πειτα]ιοπίοπι.] Ῥυον οὐ] ον πὶ 
ς. 34 ποῖαι ἴῃ πιᾶυρῖπο ΟΟγπανῖι5, πὶ Τιατΐης 
Ἰερο γοῦβὰ ὩΊ1 : δ οἵίπὶ ἀοίγαοίον  νιι5 σιοπὶ οοπι-- 
πιϊσοθαγὶς ; 56 ἘΪ81] ἰἅ}6 ὁδὶ ἰπ τας ΠΤ ΧΧ; 

γογαπὶ Ῥτγονοιθίον. 30,16 : μὴ ἀγάπα χαταλαλεῖν, 
ἵνα μὴ ἐξαρθῇ. Νἐ αϊϊρας ον ]ογιιῖ, τι ὀνογία- 

τίς. ΟΥρυίαπυβ, τ6 ὁγαϊοοτὶς. Υ υἱβαῖα, τι6 ὁρ56- 

βίας 16 ορρτγίπιαϊ. ἈὰΠπυ5 οαρ. 54: Διοὶὶ [ἱνοτι- 
(6Γ αἰαϊῖγο ἀθιτα]ιθτιίοπι,, τι {ὈΓῚ6 ογακϊςοτγὶς. 

1άεπι σον βοπᾶιι5 οδὶ οχ Νῖ5, οἱ Ἰοροηάυμι, 726- 
ΤΟΝ. 11, 

ἐτα]ιογῖθπι ἐπὶπι οσοιεῖι6. ϑοὰ ᾿ΠΠυἃ ἀφορισμοῦ 5ἷς 

νοεῖς Το), Εἰ αοοπιπειτιίσαγὶ ἐονεί, 4ιο ραοῖο 
οἱ ἴῃ φαΠοηΐθθιι5 ΟὉποΙ Πἰολιπὶ ἀφορίζεσθαι διιχλϊταν, 
εὖ ᾿Ιἀοπι ψαϊθαΐῖ, αιιοὰ βοργορονῖ, οἱ Θχοομημηη]-- 
φαγὶ, ϑιβρίοου. ἰδπηθη ΐο 5ΟΡ ΤΟ ΑΙ ΟΠ πὶ [2 η{ιπ 
ἃ οοηγ οι ἔγαΐγαπι ἰη 6} ]}ὶ αὐ ἰη Ἀοραϊα 44 : 
ἀφορισμοῦ χαὶ ἀσιτίας. Τέοο] οοἰαδιϊοὶ 19, ὅ, [ἴὰ 

ψογεϊταν οἱ ἐξαίρεσθαι. Καὶ ψυχὴ τολμηρὰ ἐξαρθή- 

σεται, εἴ απῖπια ἰεπιογαγία (οἰ δι. ΝΑΙ 6 Ἰηΐοι- 

ῬΓῸ5 δῖα ἀριιὰ ΒΑβ] τ γογίογαί, πὸ σιιδίοἰ]ατὶς. 

[Ιπ Ἀσρυ]α 38, ὡς οὐδὲ τὰ τοῦ σώματος, νεοιίε, ἐπ 

7.0 ἱπϑιίτιῖ, τ τιθήτι6 σογροτὶς. ϑπὶ ποιη- 

ΡῈ πιουθὶ «ιυϊδαπὶ ΘΟΥΡΟΙΙ5. ἰρ515. οἰϊαπι ὡρτὶβ 
Ἰρποῖ!. 

Ρὰρ. ἀξ. Α. ἀδ. ϑόγπιο μπιπιηι πὶ. ἢ 
Ὑ πηρετεῖν διδάσχει, χεσεμπι μοπιημ κε ]ιοο ἵτι-- 
δίγι 6 Γ 6, μὶ αἰϊὶς ἱπδογνῖαίῖ. ΑἸΤαά ον νι ἀοίαν δὰ 

ἩΠυ4 Μαγοὶ 10, 45 : δοπ υεπῖϊ, τὶ πιϊπιςίγαγο- 

{μι οἷ, 56 τι ηιϊπιίδίγανοῖ; οἱ, Ομὶ υοἱμογὶξ 

ῬΓίπιιι5 6556, οΓὶ οπιπῖππι δοῦν. ΘΓ 5 οαρ. 

ὅ5, μᾶποὸ τορα]!απι ψογίθη5, νἸἀοίιν [ορ]556 παρόν- 
τα ἐνοπτρίζηται ἀεί (ιιαπὶ ἰοοἸοΠοπα Χμ οὶ οἰΐαπι 

α.Υ͂. Μ5.), ργιςοπίεηι 56. ἱπιίμοαίπ' ; 5. 
ΤΟΘΕ ΘΠ τι5 ὁδὶ 51Π}}}}5 Ἰοοι5. οὰρ. ἀδ οχ Ν΄5. Ρ, 

Νεὸ ροςεἰδιϊο ὁδὶ πεϊϊ τὶ ἐπ σοπορθοίιι σι τοσὶς 
ἐγακοὶ. Εἰ πὸ οἷο φείάεηι πανενὶι ταςϊοτιθηι. 

Ῥᾳρ. 427. 1). ἢ. οπιτιὶς πιαϊις. ως «πάσηι 

ἦτὰ Ἰορσιπίαν ἴῃ Ὑυϊραία 1,αἴ. Ῥιόνοῦρ. 10, 98: 
Ποπιο μογρθγδιις διιδοίίαι {185 : αἱ ἴπ Οτγάοο 
ΤΙ ΧΧ τοχίὰ, Ζιιοπὶ ποίαϊ ᾿ΠΙΟΓΡΓΟ5, δου! ρίμπι οδὲν 
ἀνὴρ σχολιὸς διαπέμπεται χαχά, ΟἱΓ' ρόγνογδις 

ἐγαποηιῖ{ πιαῖα. ΘΟ] ΟΠ] δῖος τᾶοιι5 ἀποστέλλει 

ἀντιδικίαν, ἐπιπαῖτ{{ι ἀϊσοογαΐαπι ; οἱ ϑγτατηδο 5 

ἀἰχιὶὶ μάχας, {ἰς. γμιρπας. Ν᾽ Θγὰπὶ οχ Δ] 1ο1Ὸ 

του υϊογιπι Ιοοο ᾿ο οἰϊαΐ ΠΟβίου' διιοίου,, ΠΟΙΙΡΟ 

εχ 17, 11: ἀντιλογίας ἐγερεῖ πᾶς χαχὸς, ὃ δὲ 

Κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐχπέμψει αὐτῷ. (οη-- 

ἰγαπϊοϊίοτιος σιιδοϊαὐὶξ οπιπῖς τπαῖπς: Ποπιῖ- 

γιι5 απΐοπι ἀπιροίμπι ἱπεπιϊ σου σογϊετι δηλοῖ, 

πο ογμεοἴθισι, αἱ ΞΟ ρβογαιὶ ἸΠΠΟΓρΡ ο5. [ἢ Ὑ αἱ - 

οἄηᾷ οαἶε, αἱ ἀρυ ΑΒ"! τὰ πὰ Ἰορίτιν ἐγείρει, σιεδοί.- 
(αὶ, οἱ  αἰραῖα Τιαῖϊηα, ϑοπιροῦ ἐιγρῖα φιωτὶξ 
πιαῖιις, εἱ Ἀυῇηιι5 οαρ, 432 : Οοπιγαάϊοιίοπος 
διιδοῖϊίαι οπιτεῖς πιαῖιις. 

Τριάοπι Ὁ, 8. οἱ ρογηιὶϑϑιίηι.} Ἐπποθαν πηιι5 
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112. 

Π Πάτα γογρίοποτα, σἱ ροιόσίας ψαεία “{1, χμίγμία 

γισοφεσαγίμπι μετ! ρεγείίο, Βιυϊήπη σάρ. 42: 
σι ἑτα εἱ ρεγπἐτμγ, ἱπιρῖσα! ἡμοῖ ἡμόσηπ 65, 
Ἦος επίπι φέπηϑ ογαΐ τα] οἵα, πὶ ἂρ ορέγε οἴππ 

{ταὶ τίσ ἰαοίεπο ἀτοστοηίηγ, γε αὐ σρότὰ 1110- 

ταπι {γαϊγα5 πόπὶ ΠΟῚ Εὐδετ, οἱ Βορηΐα 56’ 
4πΈη} εχ ργίπίαγ : χαὶ τὸ τούτου ἔργον τῆς χρή- 

σεως αὑτῶν. ἴτοπι εσηϊα [αδίτις ἀϊορα!αῖα 90 : τὴν 

ἐργασίαν μὴ χαταμίγνυσθαι, 5|τ}}Π|Π5. οὐατα [οἷϊ 
4]1α του ]οῖα σεσγέραιοη!5 ἃ [γαίγατα. σοπν οἴ, 41Π8: 
ἄφορισμὸς Ἄοροία 44 νοσαίηγ,, τέως μὲν ἄφο- 

ρισμοῦ καὶ ἀσιτίας, ὍΡΙ αβήημσ γεγεε οὰρ. 422 : 

7πισείπε σασοπεπιμπίσατγί ἀἰσνεῖ, σε σάπε {γαιγί. 

γμς πὸπ υιαπεϊμσαγε : 516 σπίτα Ἰορίίον 1π Νν, 
Ῥ᾿; κο π᾿ ὁο ἰάτποπ ἢ πῆήπο ποφηδαμπάπι ἀϑϑοποΓ, 
«πο ἄφορισμδν σχοοτητηπηα !οπέπι ἱπισγργεία- 

τατν σάτα ἀὐάδαίαγ, Ομοώ οἱ ρογπιαπσεγίε ἱπὶ σι μῖς 

“πα, αν εοίπα!αγ ἀπιήπμαπι γμίγοζασίηπι τπσπι- 

νγαπι αὶ σοτρογέ, 4πὸ Ἱπά!οαίατ' ταΐϊπογειπ {886 
Ῥώπατα τὸν ἀφορισμὸν τῆς ἀποχοπῆς, ἂὸ Ῥγο- 

πάτο φσερτεμαιϊίοπεια δα ἰσταρι5 ἃ σοηγίσία, ποῃ ἃ 
εατα {ταΐγαπι Ἔχρη]δίοπετη : τη! ταΐπης ἃ σορῖα 
{Δε!!Έ!ππὶ εἴ ἃ σοτροτα Ἐἰδοϊ σία; δερτορα! ποτα θῖνα 
Ἄχοοτητηθ ρα! οπειπ, ὙΠς Απηπαϊνεγροίοπες δἂ- 
ψόγϑις σαποπίοου ἀο!πηποηίον Ρ, 526, Ἐ, 2: 

ἀφοριζέσθω ἑῤξομάδα μίαν, εἰ νηστευέτω ἐδ- 
δομάδα μίαν τ Βοο εεῖ, α χεϊίψμογπι σοοίσίαι!σ 
ἐποϊμάϊιον, νεῖ 1 εὐμπαιο περάοπιαεία ππα, 

Ῥὰρ 40. Ἀ. 1. ει ονιμγαπεία,7 πο ϑιρο - 
ταΐτηϑ π᾿ Ἰοσατα ψεγροόγατα Ὑ αἰ ραία: Τνα{πά|, σός 

ποιεῖ ἱποαπίαπιίς σαρίοπίεγ, Νάτα εἴ [14 Ἰορΐ-- 
τὰ Ῥφαϊμ, 51, ὅ, ἴῃ φηϊρηϑάατα ΠΠ γί Υ εἱστία 

Τοσιατηοηῖῖ, αἴ ποία! ΕἸαπη πίη ΝΟΡ 5 ἰη Νο- 
115. 5ἷ5 ἴη Ῥραϊπιοῦ, εἰ ἁρπά Ὑπεοοάδοιείμτα ἴῃ 

(οτατπεη!ατῖο : προσφυῶς αὐτὸν ἀσπίδι παρέδαλεν, 

οὗ κωφευούσῃ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ βυούσῃ τὰ ὦτα καὶ 
τῆς ἐπῳδὴς ἀπωθουμένῃ τὴν προσδολήν, Τὸ δὲ, 

Φαρμαχοῦται φαρμαχευομένη παρὰ σοφοῦ, τοῦτο 
ὁ Σύμμαγος οὕτως ἡρμήνευσεν, ἑπαστοῦται ἐπῳ- 

δαὶς σεσοφισμένου. Ῥγισοίαγε ἴρσαπε ἀσρίΐ σοπι- 
γαγανῖ!, ἡμαν ποτὶ σοσμπείμηι παΐαγατι 65: 5ΗΓ- 
εἴα, σε ἀπγοὸς ον ϑγμΐ!, μὲ σαγπιίπὶς ἐπργόσσησα 
γόρε!αι, σα ἀμίσπι σόγνα, Μοαίσαϊι πιό- 

ἐΐσαϊα αἰ σαρίσπίε, τα δ. πιπιασήμε ὐσγε!, 7π- 

δαπίαϊμγ ἱπεαπίαιίοπίνμα σαρίσπιίσ, Δραα ΠΧ Χ 
1π εὐπίοπα Ποπιάπὰ Ἰορίίυτ φαρμάχου τε φαρμα- 
χευομένου παρὰ σοφοῦ, σ΄ πιραίσαπισπεί τπεάΐσα- 
εἰα “αρίσπίσ, (8: Ἰδοιῖο γογίον νἀ οἵα, σαπὶ ῥτο- 

Ρἷεν δὰ Ἡοργάταπι τοχίυτη δροοῆδί, οχ 4π08, Ηίε- 
ΤΟΡΎ ΤΉ) ΜΕ πότ «μαῖα! σοσόπι ταμγπιμγαπε 
τἵμπι, τις ἱποαπίαίοτί κα ἱποαπία!ίοπες οαἰ ας. 
Τιάάπε ῥγοβα 1115 65: σοπήεοίαγα Ὑ Βοοάοτί ἴῃ (ὰ- 

ΝΟΤῈ ἘΠΟΝΤΟΥΙΒ ὈΓΟΕΙ 

ἴέπα Οτσοογητα πὶ Ῥραϊτηορ, {Ππ4 φαρμαχοῦται 
ὁρΑ] αἴ556 ἐχ πάρι γοοίθι5 φαρμάχου τε φαρμα- 
χευομένου, 4ποά 5, Αὐρυρίπα» εἴζεγι 1 ατίπε,, εἰ 
τσ ίσαπισπεί ἡπεάίσαιἑ κα σαρίσπισ, εοἀσιηηπο 
τηρῦο 5ΥΠΙΠΙΔΟ ψογοῖο 40 4}115. εἰϊογί αν ἐπα- 
στοῦ τε ἐπῳδὰς σεσοφισμένου, εἴ ἱπσαπίαϊοτίς ἀσοιῖ 
ἱπεαπίαιίοπον, Ῥοκίτοταο {14 οροογνατδατα 95, 

ΒΑ ΩΙ ΠΡεγίογετα. γεγοίοποπι ἴπὶ ρτο ἄς Μοπα- 
ἐποόγητα ἰπδείυτ5. ς, 62 14 ἱπ Νίο5, Βα: ἐχρτί- 
τῆοτο, αχ 4πἴρι5 Οοἱοηίεπϑ!5 οἀ 9 ροιοτίε οπιθπα 
ἄατει : Οπία σίσμε αὐρίάσς σαγάς, σὲ ορίμσαπε 
765 ἀμγ8 “μα, πό ἐσαμήϊαπε σοσόπε ἱπσάτις 

ἐαχείίμσι, οἱ σαγόπίμτ τα ϊσαπισπίο, ἡμοσ! σοτησ 
γμοπίμμγ ἃ ταρίσπίσ, 

Ῥαρ. 450, Α. 2. ομί ἀσοσπαάί πιμπη4.} Αα γετ- 
Μητα ορ5ε:, σμί ἀϊροπεαιίο σϑγνί σοπιπιίόσα ἐφ. 

1014, 4, 5, χμί μαιίμν αἰίσγαπι, ἢ πὰ. 4πο- 
406 Βαβίρης ἐοάσπι σαρίιε 62 : δέ ἱσ ψμί σοπ- 
σοπίε αἰποτίμσς ρεσοαίο. (οτπάτίπο ἴάτποη δά γοτς 
Ῥηπὶ ἀρτη οὐ, δίαπι ἡμί τοῖσγα! αἰέσγιεπε 
αὐ {αοίσπάμηπ ρεσσαΐμπι, 

1014, Ε΄, 6, ει νεσίσπι, } Ἰπίσγργεῦ ψετίογαίϊ., 
ἱπαμπισπίμα {ΠΠμα, οἱ ἴῃ ταοτρίπο δἀάίδογαι 
ψιλὴν, «Πλ5 στολὴν, ἴῃ οἀπίοπο, Υ οπεία Αδοοιίσο- 
τίτα ἐτὰὶ χαὶ τὴν Ψψῇ ἣν, ἴῃ πιαγρίηε συτα ἀδίογίσοο 
στολὴν, εἰ τὰ  )Α5Π1|επρῖ5 οἀ!είο, ρμοριογίογ μαραΐέ 
χαὶ τὴν στολήν. δᾶπ ἴπ ΒΡ] “μα ρησάαια. Ῥα5,-- 
ΤΙ πσίνηϑ Ζόσυε 7, 21, οὐάσηι τηρᾶο σογίριιι 651; 
αἵ ἴπ Ψαιεαηΐδ,, τὴν ΨΟ ἣν ποικίλην, υεσίσπι σα- 
τίαπι, εἴ αὐάπυτ εχ Ογγ!ο: Ψψῶ ἣν ποικίλην, οἵον- 
ται εἶναι στρατιωτικὴν στολὴν καὶ πλεονεξίας σύμ- 

φολον, “ζεσίσπι ναγίαπι μμίατι πε ίαγέπι δ556 
“(οἷαι εἰ “7 πιροίμπι γαρασίίαις, Α΄ μΉ1Α ἱπίοτα 
Ρτγείατιϑ 651 στολὴν, σΙοἷαπι, φυᾶτα ΤᾺ, νοσαγππὶ 
ψθδνγ ὑἱ τασπεῖ ὙΠεοδογοια Ομάδι, 9, οχ 

Ἡερτατα στολὴ οὐἴατα γοτίογ α ΧΧ, Ζοπα 5,6 : 
χαὶ περιείλετο τὴν στολὴν αὐτοῦ, οἱ αὐοιμῖε σίο-- 
1απι “μάπι, Ῥτορτίε ὁοπαΐ μἢΠέσπι τπλρηϊίοαπα 
εἴ ργείοσηπι,, ἡπάσ οίατα, Ὑαραία Τνϑείπα ἀρὰ 
2ο5πε πάρει, ρα έμπι σοσείπομπι ναϊάς Ῥόπαπι, 
γερμίαπιημα ἀπγέαπι ἡμίπηπμαρίπία σίοίογιπι. 
Βυΐήπηρ εἰίαπι πιὰ υΐε σαπὶ ΗΙἜγοηγ πιο τορμίαπι 
γετίοτε, ς. θ7, ἠπάτα Ἰέπρμαπι,, φυρά τοΐγατα, 
Ῥοττο 5ιἷν ἤποπὶ μαΐυ5 Βορη]α; Ὀγενίογία οπηΐδος 
τι ἱπίογργοα τῷ προημαρτηχότι 7) ἑάσπι σμπι 60 7 
ἡμῖ ἀπε ρμεσσαγίξ, 

Ῥαρ. 422, Α, 2. μία σι γμέγρέγαπι. 1 Ἰνερο- 
Ῥαϊῃγ ἀπίρα, Ομία ὁ5ι περπερεύεσύαι, μα ἐσί, 
ἱπιροίσπισν ρίογίαγί εἰ “6 οσίσπίαγε, 864 {Ππ4, 
διὰ χαλλωπισμόν, δὰ ψεῖραπι οτί!, ργορίσγ ογπια- 
{μπι ασσμπεΐίμσ, 515 σπΐτα 1π|6}Πσχίε μος γοσάμες- 
Πηππ ἀροῖρί ΟἸοπιοη5. ΑἸεχαπάτγίημς "0, ὅ Ραάα- 

᾿. 

πππανψ “Ψ“ υπὐπἰ πβββθόιθθεα 



ΙΝ ΒΕΟΌΠΑΒ ΒΕΕΥΒ. ΤἈΑΟΤΑΤΑΒ. 

δορὶ ον. 1: περπερεία γὰρ ὁ χαλλωπισμὸς, πε- 
ριττότητος καὶ ἀχρειότητος ἔχων ἔμφασιν. Ῥόγρό- 
γίμμο θπῖμι δσὶ οὐγιαίτι5,, αὶ σα ρον ΠΠμἰταῖοπι 

οἱ ἐπε εαίοπι ἀρόνιὸ ἱπάϊοαι. Ποϑγ ον : περ- 
περεύεται, μετὰ βλαχείας ἐπαίρεται, ἱποοίθηζον" 
ἐβίογίτιγ. Οουπανῖυ5 βογίρϑις, ρϑιεϊαπίϊ ρόγρε-- 
γαάπι Ποπιὶς ἀσοιισαιοτιοηι ἤαϑ οί. Οἰϊατυν μας 

Ἀσροα ΒαΒΠΠ ἴῃ οάποπο 1 ϑυποάϊὶ βοοιπάα Νὶ- 
σῶμα, δὶ περπερείας ἔχει χατηγορίαν,, οἰαἰϊογιὶς 
παῦϑϑὲ σαἰιπιπίαηι, φιιοά ργορίον νϑπιιδί αἰ δπὶ 

αοοίριἊιτ, νοῦς Απαβίαδίυβ ΒΡ] ΟΠ δοαν 5 ς 
411, ἐπ ποητ τργο]ιθηιδίοποηι ἱποιιγγὶζ., 
γῈ} Ζιίχιις οΥπιθνι. 

Τρία, Α. 1. Β. 15. ὀγρα ζαπιϊϊατος. Ἵ Νοη,, αἱ 
γΟ ΟΣ ἱπίογργος, αὐνογσιις ἰονἐιδοιιῖος,, αυαϑὶ 
οδϑοὶ χενωτέρους, Υ6] χουφοτέρους, ἀὐϊ Δ] αι 
ἰα16. Ἀπδίηιι5 ἀοπιθείίοος νογιϊὶ ἢ. 7, 5οὰ φιοᾶ 
1ϊα ὁπιθπ ἀπά τι ὁδὶ ἐκ Ν55. ΡᾺ Ομ ὁοὲ ἤαραῦ 
Ῥχονιποϊαϊϊ5,, ἰά ὁεῖ, σοπιὶς ἐλ ἶπι5 ΣΟΡΉϊΟ δ5ῖ 
οι ἰοπιογὶς σοπνϊοϊϊ, χιιὶ ἀοπιεσιϊοῖς,, οἱ ἱὶς 
φιιογιεπι Πἰἀτιοῖανη ψιιὶς σογὶλ, εἰϊεὶ σοἴοι. Οον- 
ΠΑ 115, ϑόγϑιίηι τη ϊἱογὶς σοτεἐιι οἰ ἐγσα {α- 

πιὶἰϊατο5 τιδιισγραίτπι. ϑυιτασαταν ᾿νΐο ΟΧ ροσ Εἴο-- 
πΐ οἱ γουβίοηὶ 5. Η ογοην τη 'π ὅ Νααὶ : 270. 
ψόγϑιηι Πεγιθογιιηι ἐεὶ ἤσοα, χενὸς, ἰά ὁδὶ, 
ἐπατιὶς απὸ ὐαοιιις., ιίθηε τις ροπδιηειι5 ὐἱι-- 
βαία ἱπγιγία αὐδήι σεγεῦγο τιμιοιραγθ: εἰ 

ΑΠρΘΙι5 Οδηϊηαδ5 110. ἐς Ἰοοῖς Ηεθναϊοὶς οαρ. Τὶ : 
Ἐσὲ αἰιῖοπι σοπνίοίιεην τιοτὶ ἀογὸ, σοὶ Καιηϊϊία-- 
ΤῸ. τιξ στιν Πα 7) τατον ΡΓῸ αἰοἰογί[αί 8 
“7απεϊϊαγίίον σαπιῖραι, τοὶ ἰοτῖζον οὐ εσραι. 
Οἰἴιπε ἐπίπι παυϑίπιις χαϊάαπι μἱ ον είϊεπε τιθδοῖο 
σιιθπι ΟΥΑΓΘ ἔπι ἰοοο ρϑνϊοιἴοςο ατιϊηϊαςἰνογιογεῖ, 
ἱπογορανῖς διίπι εἰϊοθης,, ἤϊοα. Τιολὰ οἴΐαι ἴῃ ὅ 

Μαιιμαὶ, νοῦθὰ 9, οχ Ῥυιβῖο σοπίοιά τ ἀοάι-- 
οἴδπι ᾿ὰπο γΌΟΟΠῚ ἃ {πο πιᾶΐο ϑΎγὸ ΠῚ, 4ιιοῦ φρμο- 
Γ 5ϊδῃ Πα, αιιοα οἰ πῖοη δοαιετι5. ΤΠΘΟΡΙΥ - 
Ἰαοῖιβ, κατάπτυστον ἰπίδγργοίατιν,, (ἃ ὁδὶ, οοη- 
5ραοπάππὶ οἱ Δθοιηἰπαπάτι : 564 οαπὶ Εἷς αἶσαι 
ΒΑβ 1} 15 ΦΘΠῚ5. 6586. ΘΠ ]Οἷΐ Ἰοηϊου 5, ριΌΡΑ ΝΠ 1νι5 

οδῖ., ιιοά ΑἸ τγαάτιηι, ΝΠ ΟΠ α! ἀαἴσαιη αὐ! 5 γ.-- 
ΥἰΔο ΠῚ 6586 γΌΠΟΠῚ, ια: Ὁ Ποργαΐοα τἀπῖθη Πη - 
διὰ τηδηανῖ: [᾽ Ἵ ΟἸΚ οἶπι ΠΟΡΥτὶ Ἰονοπὶ οἱ ἰη- 
οοπδίδητοιη Πποιηΐποιη ἀρ ΟΠ ἀπὲ, Διά ϊο, 11,5, 9, 

Βοριπι Θ, 90 ; οἱ ᾿νἷσ. Ια  ἀοπαῖιι5 ποβίοι ἀϑϑοη -- 
ἴων ἴῃ οαρ. 5. Μαι]ὶ. 
10]. Εν, 6. [1). ἤω, 7 1οοῖ ἱᾳποηιίαϊα. 1 ος 

τὰ ΡΙδουῖι οχ (ονπαγὶϊ νου θὶ5 οἴου το ροῖίι5, αι πὶ 
πὶ ἰῃτουργοῖο, ἰΐοθὲ ομἐρανιϊο οἱ, ἀὰϊ σὰπιὶ 
Κυϊῆπο οαρ. Τῦ, οἐἱαηιςὶ ἐπε τισι οἱὰ οἱ ἐπγιυὶ- 

ὁσιίπε ἤθο ἰρδιιην χιιοα {αοῖϊ. ϑοἃ ἴπ οὐάθιι οὰ- 
υἷῖο 1 οἰπομ απ τη οχ ΔΓ55. φειὶ υἱάδηί οἵ απι- 
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αἰμηῖ δ 56. αἰϊψεϊά, ιιοὰ υεἱ ἰαμάαγὶ, υοὶ 
αἰ(ἰηιϊγαγὶ ρμοδεῖι. 

Ρὰρ. 4δ5. Α΄. 4. ἂν ἱρεὶς ριισραϑίπις. 1 Οτῶ- 
ὁ ὁδὲ αὐτοῦ, 5ο(ἱ ἰῃίονρνο5 αὐτῶν ᾿ορῖ556 νἱάοίιν 
εὐπὶ Ἀυὔπο οἂρ. 74., φιοηιοίίο αὖ μεῖς πειπάα-- 

γί. ἴῃ ἤπς Ἰοσυ!α" χαὶ ἀτόλμητον Ἰορίταν οἰΐαπι ἴῃ 
Ὑοηοῖα εἀϊιίουο,, φυοα ἐπιαιέσεεηε νοὶ ποσὶ ατιἶοπι- 
ἄἰιπι βομπαῖ ; αἱ Νῖ5. ὦ. Κ΄. τολμηρόν, ἐπερίιπι 5 

δὲ ἰεπιθγατγίμπι. Ἰλυπιι5., οὐ γονγὶ ρμοϊοσὶ υϑὶ 
δαποίοατὶ, τιθτιθ τιυγσιέτη {ιοα ὁεπιεὶ ονα- 
{τι δεῖ οἱ βαποιϊ οαίιπι., αεἰ σοπιπιιτιθην {με-- 

γιατὶ πιϊπιςιογὶϊ πσῖίαν αὐἰάιιοὶ μοϊοεῖ, αἰϊοφιιῖνι 
δὲ σπονιϊοξσιιπι ἐγὶζ δἰ ἱπιρίθαμ. [τὰ ἰταῃποαϊα ΗΠ} 6 
Ἰοοιι5 τοϑε θη ιι5. οδί. 

Τυϊ4. Ε. ἢ. ατπαγὶτἀϊπϑηι.} Απποίαγαϊ ποϑοῖο 
«5 ἴῃ τηᾶροῖπο Τα πιιπὶ ᾿πιουργοΐομι γον θοσιπὶ 
ΡΓΟρυϊοζαιοπι ΠΟῚ βου ά850: Υἱἀοῖυν ἰἀπηρῃ ΘΧΡΟΠΟ- 

γο [θα 5. ΠΠπ|5. 114 νουθα Ῥάι} ἘΡΠΙο5. ο. ἀ., 51: πᾶ- 

σα πιχρία, καὶ θυμὸς, χαὶ ὀργὴ, καὶ χραυγὴ , χαὶ 
βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑλῶν, ογηπιὶς ἀπιαγϊζεῖο, 
δὲ ἰγα, οἱ ἱπαϊϑηαίο, δὲ οἰαηιον, δὲ ὑἱαδρὶιδ-- 

γαΐα ἰοἰϊαίιι α΄ ϑονὶς : κα αἀάϊυν πος Ἰοοο χαὶ 
παροξυσμοῦ , τι νὸχ εἰσ δοηδὶο νοῦν ἀεὶ, 15, 

ὅθ: ἐγένετο οὖν παροξυσμός, αοία 65: ἀμίθην 
αἰϊσεοπϑῖο; αἰϊὶ πα πὶ, ογία θεῖ χα ασογϑαίϊο. 

Πορν. 10, 94: ργονοσαίῖο. Ἑὶς παροξυσμὸν ἀγά- 
πῆς ,ἵτι ργονοσαίϊοποιι οαγὶ αἰ Σ αἰϊ!, ψιιο τῖος 
ἀοιιαιπῖις αὐ οανϊζαίονη. Θυμὸς ἀυΐοιπ ἴῃ Ῥϑα πιὸ 

δῪ, δ, Τιαϊϊηο, γοάἀαίταν,, ζει ΟΥ, 4] ππα}τι5. ἃ] - 

«υϊὰ οοὲ χυάπι ἦνὰ » 5641 ΠΟΠΠΙ Ζιιάτ. οἰϊα τ ΡΙῸ 
5014 ἱπ παι οπθ βῖνο ὀΧχολῃ ἀθβοθη τα, 5. αι, 
αἴσχιιο [14 ἀοἤηϊταν 0 ἦρθ Βαβι} ο ΠΟμΜ ὰ χατὰ 
τῶν ὀργιζομένων 51} ἤμποιι: ἔξαψίς τις χαὶ ἀναθυ- 

μίασις ὀξεῖα τοῦ πάθους, δἐϊπιιῖι5 φιίάανη ϑιιϑῖ-- 
{πι5., εἶν ἱπβαπιπιαιο εἰ τοροπίϊπα ρμαδοιοηῖς 
ὀχ]ιαϊαῖῖο, οἵ ἀρ Βιοΐοοβ,, ὀργὴ ἀρχομένη, γα 

γιάδοθης. Ἀιπαγίἐινο ἀοιιιπι ἰΐο ἀτοίτιν δ᾽ σητῇ- 
αν ΘΡΑΥΤΟΓῸΠῚ πη Π 1180 ΘΟ ΡΠ ΔΕ ΟΠ Θα., ΘΟ 5 

4πιᾶπι οὐ τιν 5 ρου ταν] οἶδ ΟΠ ΠΡ πηα το ποιν. τς 

{τητι5 ἀἰχὶς οαρ. 78 : αἰπιαγί το απείθηι ἔἰϊα ὁσὶ, 

οἰηι πιαϊίτα ἐπ σοτίο οἴϊαπι αὐτί φιαάίαηι σοηι- 
Ῥονῖψιτ δὲ αντπαίιν. Ἀρυὰ δαπνάοαι Πα μιιι 
οοντῖρο, Οὐ ϑθγὸ Μιγὶς, [απὶ ρὲιι5. αἰἰηι ρὸν 

πιοίπηι βογί. 

Ῥὰς. ἀδ4. 6.6. ςϑοιιάμιπι δαπιθπι. Ἱ Ταπαῖε 
Ἰοουχα Ῥαμ}ὶ ΡΠ ρροη. ὅ, 10 : τῷ αὐτῷ στοιχεῖν 

χανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν. Ὑ υ]ραῖα., μὲ Θαάόηι 

σαρίαπις, ἵπ θαείοην ρογπιατιθαάπιιβ τόβαῖα. 
8ῖς Θαϊαι. 6, 16: καὶ ὅσοι τῷ χανόνι τούτῳ στου- 

χήσουσιν, εἰ ηιιϊοιιπιιια πάαπὸ γοβιίαπε σϑηλὶ 

“ιογῖπι ; οἱ Ἰλοιπαῃ. Δ, 12: χαὶ τοῖς στοιχοῦσι 

τοῖς ἴχνεσι τῆς ἐν ἀχροβυστία πίστεως, ηεῖ 56- 
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εἰατιίια" υδειϊσία βαεὶ, ψιθ ὁεὶ πὶ ργωρτεῖο. 

[τἀ{τ|6 ἀοΓ ον ππιι5 118. ἹπΙοΡΡ ΟΕ Ϊ5,. ἐδ ἐπ Θαάίοπι 

τορι ἀπεϑιιίοηιτις. ῬΟΥΓΙῸ τετυφωμένος ψΘΙ ΠΡ 

Δ} ἰπίορρυοῖο, ἐπὶ σπρογϑίατη οἰκί ; 56 τὰν 

πη πὶ Υ αἱραΐα δυοίογομι, 1 Τί. ὅ., 6: ἵνα 

μὴ τυφωθεὶς, εἰς χρίμα ἐμπέση τοῦ διαθόλου , πι6 

ἔπι σιιρογϑίαηι οθἰαιιις, ἐπὶ πα ἰοίμηι ἱποϊάαὶ αἰϊα- 

Ῥνοϊὶ: 56 νἱπὶ ναοῦ γ  οἷ5 Οχργοθ5ι: 3. ΤΊΠΙΟΙΝ. 

ὅ, 4, προπετεῖς, τετυφωμένοι , ὑγοίογνὶ, {μιπεῖ- 

αἰ. Ῥτορίονοα Βα ἤπια. ο. 79. γονεῖ πο Ἰοοο οχ 

1 Τίμιοιμ. 6, ὁ, τετύφωται, ἱγιψίαίιις 65: τι]ῖϊ 

ϑοίοπς. Τά ρδαπι ἰηἀἸοαΐ οἵ Πα] π|5 Πα} }115. ΠλΘρα]α, 
ἴῃ 410 ἰάοιη γουε, δὲ ψιῖς ἐπηαιιι5. ὐοἱ πιιὶς 

{πη η5 ἢ Ἐπιθηάα τἀπηθὴ ἀρια ΠΠ]Ππ, ργορτίαπι 

γμαιιάαηι υἱαπι δι ἐπιιιίγια. Τὰ δοάσοιι ἰ1- 

10 Ν5. Ο. Υ. μαριῖῖ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, {Ππτᾶ πὰ 
Ἰροῖῖο ἴῃ ϑουρίανα γ ρογίτιν,, Ἀοιιδη. 12, 10, 

μὴ ὑψηλὰ φρονοῦντες , οἱ 1 Τίπποι}.. 6, 17, πα- 

ράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν : 560. ῬΟΒίουΙου ἰοοῖ]ο 

Ἰιυΐο Τ᾽ Ά51}} Ι060 1 8015. ΘΟΠΨΟΗΪ, 
Τυ14. Ὁ). ὅ. ροιίιις αἰπαἰειῖ. 1 ἐπαφιέναι αὐτῷ, 

οποῖ, οἱ ΒΔ451}.. πᾶς ΤΠ] η15 ΘΧΡΙ 5511, τὶ ἰά 

οἱ οοπάοπανὶ πιαρὶς Θαρδάϊαι: οἱ ΟΟΥΠδΡ 5) 

παίηὶ ΘΟ [ογῚ οἱ ρον {{6 6 : 50 οὐπῃ ἀρ Πια- 

ἤπαιη οὰρ. 86 Ἰοραίαν, οἱ ϑα ρθε! ἐἰἰιπι ἱμίοτ- 

τεἰ {17 505] ΘΔ ΠΊλι 5011 ρ51556. ΒΑΒΙ τὴ ἐπαφιέναι 
αὐτόν, ἰρδιίπι εἰϊηιϊτογθ. ἸΝᾶτα. ργΟργῖθ 4] 46πὶ 

ἐπαφιέναι οδὲ ᾿πηπλ! [ον γῸ] ἀἸπ 6 γ6 {αι τοπὸ- 

Ἰυαΐτιν., αἱ ΤΣ ΘΟ 10}15 46, Δ1, χαὶ ἐπαφήσω τὸν 

θυμόν μου ἐπὶ σέ, οἱ αἰηυϊατι {μΓότθτι πιθιτη, 
ΦΩΡΕΡ ἰδ: ἀἰάιο ᾿ἰὰ Ἰοαα τ Ποπιΐητι5. ΤΠ υτονο-- 

πο 9, 14: Πίπίζ6 πῶς τι σοτιίοτατη ἔἰΐος., 

ΤΙ ΧΧ,, ἔασόν με ἐξολοθρεῦσαι αὐτούς. οἱ Β451}1ιι5 ἴῃ 
ΤΟΒΡΟ;δίοης δῖ6 δοοορὶς οορηδίαμ ἰναΐο γθυθιμη, 

ἐναφίεσθαι δὲ τὸν καταχεχριμιένον,, εἰϊπηυϊ {676 Θιμινι 
ιιὶ οοπαθηιπαίτ5 65, γ6] μα(ὶ στην αἰϊί 5 πια- 

πιο γ Σ ̓ϊα ᾿ιῖο, ΠῚ ΟἸΠΠ] ῬΟΐ 15. ΦΙΤΟ απ τ Π Π{υ] 

Ἔχροάϊαι, τὰ ΠῸ ΔΙῚ ΡΠ 1115 οἱ ΠΟΡΌΓΠΙ ΠῚ). [ὩΟΟΒΘΆΠΠ 15, 

Τὴ οαθπι όσα! σονεῖρο οχ Νῖ5. ἀρεῖ ΒῸΠΠΠτιμ : 
οἷς {{1π Οονίπε]ῖο οὐ ιγσαίο προ. 

Ῥαρ. ἀδδ. Α΄ 0. απ ἑαπίμπιτηοεἶο Ἴ δου ρβογαὶ 

᾿πίουΡΙ 65, {Γι μ 16 ἰδ πὶ πιθπάας γιιάϊσθιι, 

504 αἱροδὶ ἃ αντῶοο ψεύστης, οἱ ἃ (ὐΥΠΑΓΙΟ Ποη 
ἈΘΏΟΘΟΙαΙ,. ΟΧ 480 ἁἀάιάίηιι5. αΡεοϊιί Ροοὶ 

φιιϊνῖς, ἀπολύτως, οἱ Ιλορι]α ΟὉ ὁχ οοάομ ἀ]6- 
οἰἴπιιιδ., ργιδοσριραίι 5, προληφθείς : μη οἱ ἰϊὰ 
Ἐυΐήηιι5 οὰρ. 87 : δὲ φψιιῖς ργωνθηῖμς {μογῖε., τὶ 
ἐοἤνιαι ἀρογὸ αἰϊηιιῖά. δῖ. Ἀροβίο!β αδ]αι. 6, 

1 : ἐὰν χαὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώμα- 

τι, δἱ οἱ ργιϑοροιραίτι {ποῦς ἰιότιο ἴτε αἰΐψιιο 

ἐοἰϊοῖο. 

Ραὰρ. ἀδθ, Α. 2. πόηιι ἰαθονανθ. 1 Αἀς 6 

ΝΟΤΑ͂, ΓΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈυῦσΟ ΚΕ 

Οταοο, δύνηται, μοδοῖ1. τ ραμϊο ρμοοὶ Β, 8, 
Ομ ονὶς σοπθυὶς ϑοπογίοϊμτν , πλο! ἴτι5 οππηὶ Οογ-- 

ὨΔΡΟ : Ομ φιιαϊοηιοιιπιᾳιι6 σλαίίαηι 1) εἰ ἀοιῖ-- 
γιθῖ:, δἴχιο [ἃ φαοαια ἈΠ Πη1ι5 ὁχ Νῖ55. οουγῖσϑῃ- 
45, Θεά φιαπιομηψμθ σγαίϊίαηι [)οὶ ἀοίϊποὶ 
δἰ αϑιηιῖ. ΤᾺ ]6 114 ΑΡοΚΙο}1 Ἀοιηδη. 1, 18 : 

τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, εῖ συϑτγί- 

(αἴοηι ἐπὶ ἐπι]ιδιἰἴα ἀθιϊποηῖ, 

ΤΡ014. Ὁ. 4. ποπιϊοϊαϊὶ ςοοίαηι. Ἴ συζύγου. Επι- 
ΠΑ ΠῚΙ5 5ΟΓΙρϑοι αἴ, οὐη Ποηιϊοϊϊο ςοἷοί πιμῖις 

ἐπ ἰοοὶς ϑογίριισα σΟπ μτισον 6. Ἀϊατὶ ποη τιρο 
4 5υπὶ ἀδελφαὶ ἀνομίαι, ἃς καὶ Παῦλος συν- 
ἔζευξε, ροοοαία σογπάπα,, {πώ οἰΐαπι Ῥαιιῖιις 

δἰηιῖΐ ἡιιαῖ! ἀϊοοης., Ῥίθπος ἱηνίάϊα,, πουιῖοὶ- 

αϊο, Βοιπαη, 1,190: 564 οἰϊατη 4Φιοη Δ π., αἱ αἱ 

ὨΟΒίου ἃιοῖου ΠΟΠΉ]. ἄς ἰην!αϊα ραρ. 92, Ε, 4, 

οἃ οδὲ παίιιγα βδυᾷ ἀνδροφονίας μήτηρ, Ποηιϊοϊαϊι 

πιαίοη, ἀπ 6 Οὐοσουῦ5 Ναχίδηζθηι5 γαῖ, 97, 

ἄς Ἰηνιάϊα Ἰοαι Θἢ5., αἰϊν οὗτος χαὶ τὸν Κάϊν ἀδελ- 

φοχτόνον ἐποίησεν, οὐχ ἐνεγχόντα θυσίαν ὅσιωτέ- 

ραν. Πος εἰ (αἱπ αὐ ἱπιξετοπ απ {Γαϊτὶ τιθοθηι 
ἐπηρεἶ, φιιοά ριιγίιι5. δατιοί 5 τι6 5αοτὶ Ποἴιετι 

(ὄήιιο ατῖπιο [ὈΓΤῸ ποτὶ ροδ56ῖ. ὅϑὰρ. 14,234, 

ΑἽ{{ις αἰζμη ρϑν ἱπινί ἀϊαπι οοοἰαϊί. 

1014. Ὁ. 8. τῷ “μεροπάαίιν. 1 [π|Ὸ σμδρθπιεῖα- 
{τ τοῖα : δου ΝΙδιμὶ 18, Θ, χρεμασθῇ, ποα 
αἰ Γο 17, ῶ, περίκειται, ἱπιροπαίτιν. 

Ραὰρ. 457. Β. 10. ὧν τϑοία τπνεγὺὶ ἱγαοίαιτοτιο 

ΒΟΡΙ ΡΒ, ΠΉΗ5., ΡΡῸ ἐπὶ ἐΐδ “πῶ τϑθί6 εἰϊοιιτιίπιγ υ οἷ 

“βιωιι. Ἐποῖ δμΐπη ργορυῖαπ) ϑογιρίθγα νθυθιιπὶ ὁρ- 

θοτομεῖν. ἃ Τίπιοῖιι. ῶ, 15., ὀρθοτομοῦντα τὸν λό- 
γον τῆς ἀληθείας, γδοίο ἰγαοί ατεΐοηα Ὅτ τίσι Ὁ6- 

γἱαιὶς. Νοο δυάϊοπάς διηΐ ᾿πορίς αν! απο 5 

Βεχῶ, «αὶ Υ αἰ σαΐω διιοίου πὶ ΓΟρι ΠΟ Πα 11, αιοά 

ἀπο [ΡΠ Ογα πὶ ΠΟῺ ΟἸΒΟΡγΑΡΙ , ἃ0 ρΡΟΙμἄθ. βοπίθη- 

τἰαπὶ ΑΡΟδιο}} ποη ΟΧ ΡΠ] Ἰοαν, οἴιπη 60 ᾿ρ56 πιο- 

ΤΡ ]ογὰπη τθοῖο Ἔχ ρἢ ]οἀγ 1. ΑἿΣ ΘὨΪπὶ ἐΡΔΠ5] ΠΟ Π ΟῚ 

6556 ἃἷν 111 1658}1 ν᾽ Ππλάριῖπι 5θοιοΠη6 ἃς ἭἸβιε1- 

Ῥυτῖοπο, αὐζιιο Πᾶπο 6[ 115 ΘΟΠ] ΘΟ ΠΙΓα ΠῚ 5110. ΘΆ]οι}}0 
ΘΟ ΙΡανὶ: θμνίοι5. ΘιΘρ ΠΝ ἴῃ ῬΠοδαμγο,, 

ΟΏΠ) ἰάθη 1116 ἰρ56 Ἰοοιι5 Ῥγογονθῖον. 11. ὅ, 
4τ|6πὶ ργοίονε, διιδθαϊ ρου 5 τηθία ΡΠ Δ ἢ 511η-- 

Ρἴαμ ἃ υἷα, ἀύατιη. ἀἸο αν ν]αῖοΥ δοοᾶνο,, {π|ᾶπη ἃ 

ψ ΟΠ] 1 56 0 η6. Αἷξ δηΐπὶ ϑαϊοιμοῃ, διχαιο- 

σύνη ἁἀμώμου ὀρθοτομεῖ ὁδούς, 7ιι51{{ἰα ἱπιπιαοιία- 
ἐἰ αἰγῖοὶ! υἷας, 14 δδί:, τθοῖτπὴ ἰἴοι ἰθηοῖ. ΒΎΓΙ5 

αἰχῖν, τοῖο ργιθαἰϊοαγιίοπι 5ΘΥἸπ οτιθῖη ϑοτι αίς : 
ΠΘ6 ΘὨΪΠῚ ΠΘΟΘ556 65ϊ, ΟἸΙΠῚ 4115 6Χ ππὸ ΙΠἸοτηὰ- 

16 νουῦτ μι ἈΠ 2. αἱ τηορ]ΟΓὰ5. ΟἸΠΠΟῸ5. (“Ἰοιἰο- 

ΠῸΠῚ ΟΧ ἀπὸ ἴῃ Αἰ ἐναηϑίοναί, 

Ραρ, 48. Ε. 6. ϑαπθ ὡπιιαιῖο.} ᾿Ἐρίθεια 1» 
διοίοτο Ὑ αἰσαι Τιαι πο οἴονται τὶχα , δ Θα]ὰ- 
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1.5 δ, 50 : θυμοὶ, ἐριθεῖαι. ἰγῶ, τίχα : αἵ ἴῃ 

Οονίηι ον. 15, 20., νογεϊταν αἰ σσοποίο ; ἔρεις, 

ζῆλοι, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, οοπίοπίϊοτο5., Φπιεἰαιἴο- 
γ6 5. ἀπὶπποσιίίαἴ δος, εἰϊσοθησίοπες. πγδαβ. δα 

ΡΠ ρρεη. 1, 16, οἱ ψαοοῦὶ ὅ, 14, εἰ 10, δοη- 

ἐεπίϊο., οἱ ἀρυὰ Αγισιοίοίομν ὃ ΡΟΙ ἰσουιπι. οἂρ. 
ὅ. [πίογριο5 ᾿ΐς σοποογίαςἰογιθλη 50 Ὀδιϊογαΐ., οἱ 
Ῥτὸ ἔρις, Φηιμαιίονιεπι., 4υακὶ ζῆλος ο55οῖ : Οἵπη 

φοπίεπίϊο ροίίιι5. νου ἀοθοαϊ.,, νοὶ αἰζογοαίϊο. 
Ἐοπιδη. 1, ὅ0., μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, 
Ρίοπος ἱπνίάϊα,, Ἰιοπεϊοίϊο,, εοπιίοπίίοπο. Ἐκ Ὶῃ 

1Π|0 φυοά οἰϊαξιν ἃ Βαβι] ο ΡΠ] ρροη. ῶ, ὅ, οὐδὲν 

χατὰ ἐρίθειαν,, πιὐλιὶϊ μὲν σοπίοπίϊοποηι. Τίληιιο 
ὨΘῺ 50 Προ ποὺ αἰδογίιποη,, ηιιοα ἀϑϑίσηδὶ ἁτιοίου,, 
Δρυ ΟπΊη65 βογγαῖιν : 564 ὠηιεϊαίο πυτηατιᾶτη 
οὐ οοπίθηίίοπε,, γ6] μετὰ τῆς ἐριθείας ζῆλος 
«οηξαπά ἑν, 

Ῥὰρ. 459. Α. 15. δοχ ἱπαϊοανῖς. 1 Οςραδῖο 
ἄαἴα νἱάοιιν φυδοιίοηὶ οχ 9 ἃ Οονίηι. 19, 91 : 
ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ χαὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ, ἣ ἔπρα- 

ξαν. διρογ ἱπυπεμτι ἴα οἰ ζοττιϊοαίζοπο εἰ ἱπι- 
Ριαϊοίεα, φιίάπι {οοθγιιπῖ. ἸιαΠηι5 φιιοιιο οὰρ. 
89. 11ὰ νουῦεἶτ, μος ραοίο οχ ΝΜ585. σου] σοΠά 5 : 

ΖΤηιπειτιαϊεΐαπι ψϊάθηι ἰϑα οσἰεπαϊε. ἤος ἐπῖπι 
πολ η16 μ|51ι5. Θ5ΐ δι ρ 61 [εῖσ, φεὶ ἐν ρῸΡ πα-- 
“γαΐοπε τιθοοσοιίαίθηι μαϊον απ δα, για 
Ποπιΐπος μαίὶ σογισιονοΓιιεῖ. Τὸν. 1ὅ, ὅ,, ἀνδρὶ 
κ , ,᾿ -»" ΄ 2. “ὦ ΄ ᾧ ἐὰν γένηται ῥύσις ἐχ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἡ δύ- 
σις αὐτοῦ ἀχάθαρτός ἐστι, καὶ οὗτος ὃ νόμος τῆς 

ἀχαθαρσίας αὐτοῦ. Ζῖῖγο εἰ γμογὶ! ἤιιαιις ἐς 
ΘΟΥΡΟΥῈ δι, Πιιχιις ἐἼιι5 ἐπιπιισιάϊις 651, οἵ 

ἤώῶς ἴθ ἱπιπειτιε ἴα 6715. ΤΌϊά, ν. 9, ἐαοπα 
ἄς τα] ΐοντο πα» τοθιιηΐθ ποπ56. ραιίτιν" Πιχυτη 
δα ῃ σι ηἾ5, ᾿Ασέλγειαν οχ οοάοιη Υ υἰραῖα: διιοίογο 
ἐπιριαϊοϊιἰαπι μοἵϊι5., 4τιᾶπι οἴιπὶ ἱπίογρυοιο ἰα- 
δοὶνίαπι νου ιϊπιι5., 4υ οἱ Οτϑσαμι γοοοπ ἴῃ 16- 
Θ11α Τναϊ ηἰδ5 ΠΠΠΠΟΓῚ5 ΧΡ Γοσδογαΐ : 504] ἀριά 8410- 
ΤΠ  Π 6 ΠῈ 4 οι Πιι5 4 π 40 5οἴαπιὶ ΟσοιΎ Ὁ νΟΧ 
ἀσέλγεια,, πἰδὶ ἰπ τπὸ ϑαρίοημίς ἰΙσοο οαρ. 16, 
90, χάριτος ἀμνησίχ, μοιχεία, χαὶ ἀσέλγεια, 
ταις οὐϊϊνίο, αὐἀιϊιογίμπι οὐ ἱπιριαϊοϊιϊα. 
Ὑ᾽άδιι αὐΐοιη 5᾽ 5π  Ποατο θα 5} 15 θα] οπιοποπι ἴῃ 
Ῥιονουθ 5 οαρ. 14, 25, οἰγιπο]οσίαπι ἰπ ΠΊΟΓΟ 
τοῦ ἀσελγοῦς οἱ ἀσελγείας, οὐνπὶ αἷὶ ὃ δὲ ἡδὺς χαὶ 

ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται, γιιοιιτιίμις, ἀπίοπι εἰ 
δαγοπης εἰοίογο ἐπ ἐροδίαίο ογὶ! ς αιιαδὶ ἀναλγησίαν 

οὐπὶ ἀσελγεία σοη αι, γ6} ἀπάτη ἃ}ν ἃ] τογὰ 46- 
ἄποαι.  ὁγιπὶ Οὐαπηιηδιϊοὶ σοὶ αἰ ταπο. οτὶρὶ- 
Ποῖ ᾿}115. ΨΟΟΙΪ5 ἀγοοδδιηὶ, ϑδι|465: ἀσέλγεια 
παρῆχται ὥς φασιν ἐξ αἰτίας τοιχύτης. Σέλγη πόλις 
ἐστὶ τῆς Πισιδίας, ὅπου χαχῶς ἔζων οἱ ἄνθρωποι" 

χατ᾽ ἐπίτασιν οὖν τὸ ἀσελγές. Μῶς νοῦ ἀσέλ- 

γεια ἀθαπιοία δεῖ, τι αἰτιπί, δα ἐὐισπιοαϊί σαιι5α. 

ϑεῖρο τισὺς ει Ῥιίσἰάϊα πὶ σα ργανὶ Πιοπιῖτιος 

ἐἀερεναπι: ἰίαψιιθ ἐμὰ α οἰ πη οαζίοπιεπι ἐπ-- 

(παι. ΑἸ πα υηΐ ρει ναιοπεπι ἐπα σᾶγο οἱ α στε- 

ρητικὸν 6556, 6 [556 {Π|ὰπὶ νει νἰγῚ5. ργΟ] 5 

τοίογιαπι. ΠηρυἸοἰ εἶα πὶ ογροὸ ἀοοῖρπαΐ θς νὸχ 
οἱ ρμοιυ]απείδ., ἃ ἀχρασία ἱπεοπιίπεπίϊατπ,, αἱ 

Οαίαι, ὅ, 19, ἵνα μὴ πειράζη ὑμᾶς σατανᾶς διὰ 

τὴν ἀχρασίαν ὑμῶν, μὲ ποι ἰθπίοι νος βαίαπας 
Ργορίον ἱποοπ ποι απ τόσίγαπι. 

ΤΡ, Ε, ὅ, ριὸ ἀδυναμεῖν γοσιῖι5 ΙΘσΊτν ἴῃ (ὦ, 

Υ. Μ5. ἀδυναμίαν δέ, αἰφιιο ἢ ν άοῖαν ἰπίογριο5 
Ἰορίδ58., ἱπιροϊοπίϊαπι ὀχοιισοῖ. ΟοΥπάγῖι5., εἶδ 

ἐπιροίθηα οοπηπογαία. 
Ῥὰρ. 440. Α. 7. ρμαγοϊίαίοηι. 1 ΠΟ. πηα]υΐπηι5 

Οὐπὶ ΟΟΓΠΑΙΟ,, 4Π8Π) οἴῃ 1 ἀπηᾶηο ατγίαϊἑαίοπι 

γειίονο. Μαχρολογίαν τοῦ ἐγχαλοῦντος ὑποπτεύει, 
ἐς πιεῖ θιίν τοργοἠιοπϊ, ρμαγοϊπιοπίῳ ποπεῖτιδ 

ἐϊϊὶ οιιορδοῖμς 65ι. Ἰθ᾿άοπ οἰϊαιταν οχ 8. Ῥαι]ο 1 
Οὐονίπε. 7, 51, χαὶ μὴ παραχρώμενοι, πογι απι- 

ιίαπι αὐτεοτίος ; 56 ἀρυα ἰρδυῖι ἰάιηοὴ ἰορ πη 5 

καὶ μὴ χαταχρώμενοι, ιιαδὶ ποη αὐιιατιμ : οἷς 

Θηΐπὶ Ἰηϊογργοίατιν. Τογι} ΠἸάπ5 ΠΡ. Τὴ. οαἤτιι 

ἔοπιϊῃ ἀνῖιπι οαρ. 9, οἱ 1)6 φογόηα τ 115 οαρ. 10. 

510. οἴϊαπι ὀχροπιηὶ 8. Φοάπποβ. ΟἸΝΓ οί ηλ5 
11}. 5. Αἀνοῖβιιβ υἱπρογαῖ, νὴϊα πιοπαϑίϊοα, οἱ 
ὙΤΠΘΟΔογοιι5. ἴπ Οὐμαμηοπίανῖο,, Πἰσοῦ οἾτι5. ἰποι"- 

ῬΓῈ5 Ὑ υ]ραία 1 ατῖπα ἰοχίαπι του ππιοῦῖτ, ἐαηι ψτίατι 

σιοσι τι ατείτιτ. Βἰφαϊάοιη ἴῃ ΘχομΊρ] τπι αὔονι {Π|π4 
ἘχοΟ 6115 δά, 18, Ὀεϊολνα ρμαδοια ἀθράςοο- 

Ρναπί, δὲ γσοϊϊψιια ρμϑαϊνιις οοποιμίοαναπί. Πος 
Θηΐπὶ οδί Ποη τ], 56 θυ]. ΟΥριίαπιια. ἰα πιο 

6 ἀἰξοῖρ! πα ὙἹγρίθιμι., οἱ ὅ Τ᾽ οϑιπποηῖον. 11, 
Ἰορὶτ οὐπι Ν᾽ αἰσαῖα,, ψιαδὶ ποτὶ πἰαπίμ, 

Τ014.1).7. ἐπὶ συμ ἐτιεἶϊς οἰ ὶς.] ΝΟῖ τι οἀϊάοναι 

1ΠΊΟΓΡΙ 65, «δὲ “εις ἱπίον οὐπαπάμην ἱπεπιοδ- 

δίϊωμς 56 σογαΐ, οἵ οπηίδογαὶ ἐν ἀδελφότητι ; ΠΆΠ) 
ἀδελφότητα, τὸν σύλλογον τῶν ἀδελφῶν , σοἸιίηι 

γαίσιωνι ἴθι. }]} 151: αὐ Ἀορα]ὰ Τά,, τοὺς ἐξερχομέ-- 
νους ἐχ τῆς ἀδελφότητος, ἡ ὁ γραίγιιπι οσοἰϊορῖο 

56 σιεδεϊποιει. 51. 1 Ῥοιρὶ ἢ, 17, τὴν ἀδελφότητα 

ἀγαπᾶτε, {γαϊογπϊ(αίεπι εἰϊ ἰρὶι : 5ὶ ἀνοάατιν θ6- 
785, ΡΓῸ σαί δοοὶρίλιν", οἱ Ζαομιανία 11, 1Ί. 

Οὐταπιαιαπι ἀρια ΖΔο] ον ίαπι ἴλη τι Πὶ 5οΓ βία οδί, 

τοῦ διασχεδάσαι τὴν διαθήχην ἀναμέσον ᾿Ιοὔδα χαὶ 

ἀναμέσον ᾿Ισραήλ, μιὰ εἰϊδείραγεπι [65  ἀπιθγιίτηι 
ἑπίον ζμάαπι οἱ Ἰογαοῖ: νοὶ, αἱ ο51 ἴῃ Υ᾽ αἰϊοαπα 

οὐἷι., τὴν κατάσχεσιν, μο556 551 076 7ι., ΠΟῊ Δι 16 Π} 

τὴν ἀδελφότητα. Ν᾽ υ]ραῖα γοτο οχ ΠοΡγῶο Πιαθεῖ, 

εἰ εἰἰςεοϊνεγοπε σογπιαπί(αίοπι, ἰιθ0 65ι, μασθπι 

οἱ “ταϊογπαπι απίπιογιιπι σοπ πἰποίίοτιοπι,, ον 

Ραοίιπι οἰ ἀπιϊοίαπι, αἱ ὃ. ΠΙΟΓΟΏ ψΠλι5 ΘΧ ΡΟ -- 
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ἼΣΠΝ, 9ηαίτες τδείγος αἰ ίαῖιο. Ογρυϊαμι5 

Ἐρίδβίο]α 94, εἱ 5323, Ορίο ὑὸς 5θηΊρΕΤ' Ρεπὸ υα- 

ἴογὸ, [γαἰογυίαΐοπι σαϊμίαίο. ΑΒ. 15. ἴρδο ἴῃ 
Ἐρίδιοϊα 80 οάϊτ. ἀπη. 1018, 44 Ἐρίβοορος (4}- 
Τα οἱ Πα] ρας. 864 : ὃν ἀποπέμψατε ἀγαθὰ 
δμῖν εὐαγγέλια φέροντα τῆς σπουδῆς ἡμῶν, ἣν 

ἔχετε πρὸς τὸ ἀντιλαμδάνεσθαι τῆς ἀδελφότητος. 

ὙΊΔο οἴἴαπῃ ᾿ηἴτα Ἀοσυϊαπι θέ. 
Ῥαρ. ἀ4ϑ. Α. 5. Ζεἴμιε αφον. Γεώργιον ἀρ!ἴπ5 

ΔΟΥΌΠ ἸὨ ΟΡ ΡΟἰαἴι5. οδὲ ΟΟΡΠΑΤ 5, 7) 1 ]τία7η 

ἀφ} οἷν ἱπισίρίοπς,, οἱ ἐαπιημαπι υἵτιθα ποτιο 

ἐπε ίσιις ταϊϊοτιῖς. δὲ αἰἰιη δ τὶς ἐρ5τη 5 ἱποιιῖιι5 

ἤει. δὲ τοις ἐπ πιοτναπι ἐπι ἰδηι οἰιιχιιγιαὐϊξ, 

οἱ [εἰ ἀογοϊϊοίιις. Ῥτονουίον. 9ζ., 60. 1π Ὑ1- 
ϑατα Ἰορίπηη5 Ιοοο ἹΠ]ΠΟταπι γον θονιπὶ ΤᾺΝ : ΡῈ 
ἀρτιιπὶ Πιοηαϊτιὶς ρὶστὶ ἰτατισῖνὶ, δὲ ρεὲῖ υἱπθάπι 

σι, Ὑ οΥιπι ἴῃ τροῖβ {1 ροβίγοπηα ψο} αἀ Πο- 

ΠΙΪΠ6ΠῚ ᾿ρ5.ΠῈ ΓΟΙΟΓΡῚ ρΟσϑα πὶ, γ6] δὶ ν ΠΘΔΠ| 5 τι 

τοι} Ἀπ σαρ. 91, «ιοπιαπποάμηι οἱ Εἰὶ-- 
τηᾶηπ5: δέοι ἀϑτιοιιτιτα 7), ἴα Οἶτ' ἐπιδίρίθη5 ; 

εἰ σἰοιιὶ οἱποα, ἰα μόπιο οἰ ἀδοδὲ ργιαοπίϊα. 

δὲ γοἰϊτιψιας ἐαπι, Πὲ ἐἰδδοτία,, εἰ ἀϑοθπάοπε 

ἴηι ὁα βρίπιδ, οἱ ἤει ἀογοϊϊοία. 5... ΑἸ ΓΟβ 5 

11. ὃ. ἀς ΑΡγάβιαμ οἂρ. 6: 7 απιηιίανι αϑτῖ- 

οἰἴιγα Ἰιοπιο ἱπιργιοτις, {τι δὶ γεοιιπάα οἱ, 

οριϊηϊὶς δοσείμπι βριιοιῖνιις. αὐξοοτιίογο ροίο5ΐ 

ϑρίπιας. 
Ραρ. 45. Ὁ. 10. ηεϊγανιϊα [ιαϊοῖα. Θαυμα- 

σίων καὶ χριμάτων. 2͵Πναν α οἐ Πάϊοϊα 1) εἷ, πὶ 
Ῥβαϊπιο 118, 18 : χαὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ 

τοῦ νόμου, δἰ οοπείἀοταῦο νεἰγαὐϊϊα 6 ἰο 6; εἰ 
Ῥραϊηι. 9, ὃ : διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου. 

Πάτγαῦο οτητιῖα πεϊγαὐτα ἐπα. 

Ρας. ἀξ4. Β. ἴ. πιίίίαπι ἀϊδογίππιθτι ροτιθης.} 
ΛΑἀάοηάυμ ὁ ατῶοο, οοιξ ἔρδιιπι τιοπιθτὶ ἐπι ῖ- 

εαἱ, ἀδιάφορος πἰπιῖτιπι, 4υοα ἸΠίοΓρΓο5. ΤΠ δ πο 

Θχτα τ, φιιὶ ὉὉΓῸ (6 απο δεῖ, ργορυὶθ οβὶ, ἐπ- 

αὐξίογθις. δῖ. ἀρυα ΟἸδιποπίθπι ΑἸθχαηάρίμιπι 
[ορίπηι5. ὅ Θιγοπιαΐθ [Π ΠΠ8]8ΠῈ ῬΑΡΙΟΤα 5.1Π}] ἀδια- 

φόρως βιοῦν, Οἴχπη αἰῖ, οὐκέτι ἀδιαφόρως βιωτέον, 

οὐδὲ ἀναίδην δουλευτέον τοῖς ἀτιμοτάτοις μέρεσιν 

ἡμῶν, γαστρὶ χαὶ αἰδοίοις. ῆοτι ἀπερίϊιις ἐπα [6- 
τ πο οἱνοτιίιηι 65ΐ, τιθμθ ἱπιριθπίθι 56 γ- 

νἱθπάϊαι αὐ) ϑοι 55 της ποσί τὶς τα θηιῦτὶς, ϑοπίτὶ 

εἰ ρμεαάεπαϊὶς. Ῥυάδειι5. δια οὔδουναὶ ἀδιαφόρους 

ἄνδρας ἀρ ο|1 Ὁ] Πιοπηΐπο5. ΠΟρ Πρ θηΐο5. οἱ αἰ βογὶ-- 
ΤΠῸΠ ΤΟΓΙΠ) ΠΟῺ αἰϊεπάοπίεβ, ρας. 409 Οοια- 
ΤΠ ΘὨΓΑΡΓΙΟΥΠῚ. 

Τρι4. Ε.. 4. φιιοά α Ῥειγο.Ἵ πὸ φιιοά α Ῥείτο 
ἀϊοίιιπι ὁςὲ, ὑπὸ τοῦ Πέτρον. ᾿Ε]αΙΠΟ πο πὶ δα Ϊπὶ 
ἀπϊπιΐ οἱ πἰπηΐαπὶ οἀ ἢ ΠἀΟΠ Ιαπὶ ργῶ 56. {π}Π{0 ΟἹ ΠῚ 

ΝΟΤΕῈ ΕΚΟΝΤΟΝῚΒ ὈΓΘΕΙ. 

αἴχιὶ : Ἐπεὶ οπιῆθς βοαπααϊίταιϊ {ιογὶπιί, 650 
ταιπιηιίαπι σοαπεαίϊϊ τανοτ, Νίαιν. 56, δ, εἰ 'π 
ἴρ50 δυθηὶξ, οὶ 56. ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ ΠΟῚ ΠΟΥΪ556 Αἰχ 

Ῥας. 445. Ε. υἱὲ. πιαδδαπι αὐιιέογαι.Ἴ Δολοῖ 
δά ἴμιπι δϑὶ ἴῃ Υ ἐπεί οἱ Βαβ:} 16 η5], 6σ 41 Οογπα- 

τἶὰ5, πιάσϑαπι αἀπίεγαὶ. ϑεα ἴῃ Μ5. ἃ. Υ. 16- 

φοραΐαγ τη μὰς Βοριὰ πὶ ἴῃ 57, ζυμοῖ, βεγπιοτι- 
{αὶ, αἱ ἐδὲ ἀρὰ Ἀροβίοί πη 1 (ον. ὅ, 6. Πίετο- 
ὨΥΠλι5 ἴῃ ΟΠ πιο Ὠϊατῖο ἴῃ ΝΑ ΠΠοριτι ὅλον τὸ φύ- 
ραμα ζυμοῖ γεν, ἐοίαπι πιάϑϑαπι ΘΟΤΤΙΤΗρίΐ : 
564 ἴῃ Οοπηπιοηΐ. ἴῃ ὅ Ερ᾿βῖ. δα (]αἴαβ, δὲ [110 
ΠΡνὶ Ὁ μοο 58 διμθη 4556 δἀπποποῖ, ἐοέαπι ΘΟΤι 5 ρΕΤ᾽- 
δἰοτιθηι Γεγπιθηΐαξ, οἱ ἴα Ῥδοίδηιιϑ ἴῃ ᾿χονγία- 

τίοπα δ ραιὶθπείαπι. Το υρΓ 5 ἰἀπηθη ψοῖπ5 ΤΡ πὶ 

μαθοὶ δογγηιρῖξ, 110. 4, οαρ. 46, αἱ Τ᾿ δυτ Πα πιι5 

11}. 1 ἁἄνούϑβιιβ ΝΙαγοίοηοιη οᾶρ. 1 ν᾽ οῖαν Ἰάοπι 16-- 

5556 οὰμπῃ πος ΒΑ51}1 δολοῖ, οἴπὶ 11, Π͵οαϊοοῆτι8 

δαϊπαο {εγπιοτῖο ἰοΐαπι Πα οὶ πιασσαπι Ἰιγοίϊοο 

ἀοον ἄδοορίι. Ἑλάθπν Ἰδοῖῖο σθρουιταν δὲ ἴῃ Ἀθ- 
δυ]α 806 ; αἱ 'π Εἰ ιβιι5 ἀἰβρυϊαία 29 γαγβιιβ ζυμοῖ. 

Ῥαρ. 446. Ὁ. Τ. λει οἱμ.1 Τὰ φυοααα βογῖ- 
Βϑπάσπι ἔπ τη Ποσα]α ττα]ο, φείά δ5ὲ οτιγα 56- 

οἰεϊατὶς ἢ νοὶ φιιίά 65: σἰσα ἰμι7τπι5 υἱίΘ ἢ Νᾶτα οἱ 

ἰϊα Ὑ αἰσαῖαθ δριοῖου σον! Το 91, 34: χαὶ με- 
ρίμναις βιωτικαῖς, δὲ οιισὶς. [μπι7τ|5 υἱξι; βορὰ 1 

Οονῖημι. 6, ὅ : ἀγγέλους χρινοῦμεν,, μήτι γε βιωτι- 
χά, ἀπσοῖος γμαϊοαθίπει5, ιιατεῖο πιαϑὶς διδοιε-- 

ἰαγῖα. Τιοτν νοῦϑιι θα θηι], βιωτιχὰ μὲν οὖν χρι-- 
τήρια ἐὰν ἔχητε, σιοιίατία ἰβίίιν γάϊοῖα σὲ ἢα- 
ὑιιογιἰς ; εἰ ὃ αα Τίπιοι. ὃ, 4 : ἐμπλέχεται ταῖς 
τοῦ βίου πραγματείαις, ἐπιρίϊοαξ 56 τιεβοίἰ5 5(6- 
οἰϊαγίδτι5., γ6} τοὶ ἐαπιϊϊίατὶς. Βοτὰ ἰάτηθπ ἴῃ 

51115 ἃπποί ΟΡ ὰ5 ἴῃ 1 δὰ Οονπιἢ. Ῥάγθάγάπη 1}- 
Ἰὰπὶ 6556 ἀ1οῖ γϑυβΊοπ πὶ . οἵ τιδι ἰαἴαπι 1{{8π| 1ΠΙΘΡ 

ΘοΟ  οβιαβίϊοοβ οἱ βου ]αγοβ 4105 γοσδηΐ ἀἸ5εἸ ποῖῖο-- 
ΠΟΠῚ ΠΟΙ ἰδηΐιπι ῬαΥ θᾶ ΓᾺ ΠῚ 6556. ὙΘΙῚΠῚ οἰ ]ΔΠῈ [α]-- 

5 5β πη. Νοπάτπι νἹάἀοἰοοῖ βαῃοίογπι ῬΑ ΓΙ πὶ 

Οτωοογιπη ΠὈγο5 ρου υ  εἴαναΐ Τα δα Ὠ η515 ὅ0Πο- 

Ἰὰ Εχιπδοίβίον. ἰδῖθ., ἃς Πριηοβί μη 5 οἱ ᾿βοογα 5 

ταπίτπη ΤῊΥ 516 115 1π|{Ἰαΐτι5.. ἀρ Φοδηποπι ΟἸνΥ- 

ΒΟΒΟΠΙΠΠῚ ΠΟῸῚ ἰοσογαΐ ἴῃ ΠΠ}6]102 φιοά ἴδπιο 
[αϊειιτ τοὶ α 56. γᾶς. 511, Β : αἵ φιλοσώμα- 
τοι ψυχαὶ χαὶ τοῖς βιωτιχοῖς ἡδέως ἐγχαλινδούμε-- 

ναι, ἀπίπ σΟΥΡΟΓὶς τιϊπιὶς ἀπιατεῖθς, Θὲ βεθαιι- 

ἰαγῖνιις περοιϊὴς [ἰδ οπίοτ ἱπιρίϊοϊζ ; οἵ 1}. ὅ 
ἄς ϑαοογάοῖο 49, Α : τί γὰρ θαυμαστὸν ἀνθρώ- 
πους βιωτιχοὺς χαὶ δόξης τῆς παρὰ πολλῶν ἐρῶν- 

τας, φιιϊα δτεῖπι ταΐγιηι ἔμθτῖς ἰιοπεΐτιθς σιβοιῖα- 

γὸς., δὲ ροριιίζατοπι αἰιγάπι Ὁδπατιθς ; οἱ ἃ]1ὰ 

Ιοσὰ ὃχ {αιθιβ ΘΟΠ]ΠΠσὶς ἀοο 55 ηητ5. Βα τθι5. 1ῃ 
Οοτπμπθη ἢ 5 ῬΘομ]Πατῖτου ἀρυά ΓΤ ΠΘοΪοσῸ5. ΡΡῸ 

βου αν δοοῖρὶ βιωτιχὸν, ῬΓῸ 60 4] Δ οε5 δῇ, 

ἘΦ Φ 

ἰῳΨῶϑ σαι «.» «ἢ 

πιυ  ϑ νϑδιν». τὶ, ἀν ω»- 



ΙΝ ΒΕΟΠΑΘΒ ΒΙΊΕΥΙΒ ὙΠΛΟΤΑΤΆΑΒ, 

᾿ὰ δι, Ῥγοίαηιδ, ΠΟ ἸΠΟΠΔΟΙΙ5., 5611 ΡΓῸ 60 «υὶ 
Ἰπα 5. Ὑἱτ δθου αν 5. ΟἸΣῚΒ οἱ ποροι 9. ἁ άϊοιυς 
δῖ, ὩΣ ῬΙ ΟΊ υ5. Θχροη Ἡοογίοιι5. ΘΙΘρ να θτι5. ἴῃ 
ΤΠνοδαιγο, αἴφιιο τὰ θοζαιης ποὴ τποο αν αναπι 
ῬτΟαὶ {556, γΘΡα πὶ οἰΐατῃ θο πο αν! αΐαμι ἰρηο- 

γά586, ἀπο ἐπ ρου 65 50 ο]ασιαν ποδίγαγιπι ρυογὶ 

ΠΟΥΘΓΙΗΐ, 
ἹρΙά. Ε, 5. διφιιίάοπι Ἰιοο πιονὶς. 1 Τιοηρο αΠ}- 

οἰάϊῖον Ἰνῶο που ργοίαιίο Οὐγπανΐ, {αᾶπὶ {|| Εἰι- 
πιαηὶ, Οπαπ νοὶ ἱροὶ υοϊμεγίπιι5, οἰἰαπιϑὶ πιο 
οοπίϊπραὶ 6556 πιὸ5 σοπιροίο5, ἀο πιθηπἰ πθγἐπιτ5. 
1τὰ φυσι Ἀυδίηι5. οαρ. ΟἹ : δίφείάθην τοἰιιὶ- 
πιῖ5, οἱ τιοπὶ ροίτεἰπιιι5, ΤῊ ΘΠ ΟΥῸ5 δἰ πιιι5 ΤΟΣ ροτι- 
ϑδἱοτιὶς Τ]οπιϊπὶ. Ῥυυνϑιι5. θ᾽ ἄοθη ὁχ Οὐῶοο 50γ1- 
Ῥδίπηι5, ῬΓΟΡΙ ΘΙ πὶ6 δἰ ΡΓΟΡΊΘΥ ἐναπϑοἰζιιπι » Βοῆ 

υΐ ἀηἴοα, ργΟρί 6)" τιοηῖθτὶ τη θιπι, Ἰϊσοὶ ἀρυὰ Ναι- 

τπαυπι οαρ. 19, 29, Ὠ1}}} ἀπ ] 5 511, Πἰδὶ ἕγε-- 

χεν τοῦ ὀνόματός μου : Μίατοὶ οπἴπι 10, 39, 5ου]- 
Ῥίαπι οδὲ ἴῃ δοάοπι ΠοπΉΪἢΐ ΤΌβρΌη50, ἕνεχεν ἐμοῦ 
χαὶ τοῦ εὐαγγελίου, υἱ [πιο 18, 30, ἕνεχεν τῆς 

βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ργορίοΓ τόσπιπι ΠΤ οὶ : αἴχια 
ἴτὰ φυσάιιο τοροποηάιιπι οχ Νῖ 55. ἀρια Ἀυβηιιπι, 
οἱ 41 56 4υπιη 11" [14 ΘΟ ροηα : “Ζε]}ιεἰϑθαϊ 5(ι- 
εἴπει, εξ θα ΟρόΓ πναπιιπι ἰαγρίθης πιο θοίτεηι 

τοσαγοῖαΐ σοπδιεπι. μοί οἱ πὸ πῖιπο σιϊάοπι 
ἔδιηιριις σι ρογθδῖ, υεἶ υἱτίιι5. αὐ ἐμ ιιδοοπιοάὶ 
οὔήιοϊμηι. 

Ῥαρ. 547. Ὁ. 6. φιιὶ ργίιις ργοϑαίιις. Μετὰ 
δοχιμασίας ποη 65 σοπεπειεὶ οοπἐθηίῖα,, αἱ 5οιὶ- 
Ῥϑονϑὲ ᾿πίογργοϑ : ἈΠΠηῖι5 οαρ. 88. ἢοο Ομ σὶι, 11-- 
οοἵ ἈΡΟΥ 5. ἀἰ]αία τις ἤποπὶ Πθρα]α πος τποίο : 
ϑοῖίι5 ἐἰ{ϊπις οιιὶ δοπιπιῖδϑιίπι 65 ἐδει οὐ [οἰχίηι, 

φιιῖὶ ἰΐψιιε στίπνὶ οπιτιὶ ργονίἀθπίῖα δὲ σαι θέα 
μμγιδοθπιοάϊ εἰϊοροπιδαϊίοποπι ἰονοῖ ἀπρίονο, τι 
Ῥοσδὶξ τιπιιδη τε ἐπὶ 60, ψιι0 υοσαίιι5 ἐπί, ρῈΓ- 

ΣΧ 
Ῥας. 448. Ε, 4. ἐγίϑιία ὁπ ςοῖνοτο. Ὑπόχρεως 

φόροις αἀἰοἰίατ, πο αυὶ «τιον 5. πιο ροπάονο {γἰ τ 
Βεΐα ἀοἴνοῖ, 504 αιιὶ οἰναγαῖι5 δὲ, απ ΟΡποχίιϑ ἢ- 
500. αἰροίο 411 {γ! θεῖα ἃ 56. ΘΟ] ]θοῖα ἀοΠοαὶ ἴῃ ὠτὰ- 
ΤΊ ΠῚ ῬΓΪΠΟΙ Ρ 5. ̓Π ον : ργορίοιοα (ΟΠ ον μηιι5 1125 
᾿πίογργοι 5 νοσο5, ροπάγε ἰγὶρίπία ἐἰενοῖ. Οοτπὰ - 
Τἶτ5 αἰχῖι, ἀοϑίίον οἱζ ἐγϊδιείοτιιηι. λυ Ππιῖ5 οαρ, 

93 :Ονποχῖιις 65: αἰ ἀονίζιεπι ἐαςοἰ νεπάπηι ; οἱ 
1η τίτἶο Ἀδρι]α;, ϑὲ εὶς τεϊἐπιφιιθη Πἰδοαϊία ἀοὐϊ- 

κα, γ6}, τιὶ οδὲ ἴῃ Ν5., "οὶ ἀεὐϊία. 
Ραρ. 449. Ο. δ. ἱπονοαμ ταις οτίπιοη. Ν]- 

Πὺ5 ογαϊ, 4υὰπὶ αιιοά ΟΥίοοα οχίριηι, ἀοοοὶ απῖ-- 
πιιην αν ογ8 56 αἰϊθηιιπι ὦ {4ὲ. ΟοΥτπιανῖι5 ἐπ-- 
γα με αἰ 5 ογίπιθτε αἰχὶϊ ; αἱ Τ᾿ υ πὶ. οαρ. 40 
λιᾶηο Ἰλδρ] πὶ νογίοηδ, μθο οπιϊ δῖ, ἴῃ το υὶς [τα 
δου ρα ιι5. οχ 55. : σιιοα ἂν Ἰιὶς ψιιὶ μγι σι 
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ἐμ επ ρέει, εἰἱαπιδὶ οοπίνια Ὁ οἰεγαἰθηι οἷξ ὁιι5, 
δε ἐπγιπρίίεν, 

Ρὰρ. 452, Β. ὁ. διιπὶ σοπϑίϊο.} Ἰηΐουργο5 οχ 
ψυϊραῖα 1 οΟ]οδί δυο σῷ, 94, ϑέγιο δοποὶϊο πί-- 

λιὶϊ {πὸ: δὰ νουθυμ ἰάπιοὴ ἰά Οτασα βοηδηΐ, 
«πο ο ἰἀ πηιι5. Ἰίροῖο ἰρίτων Ολδδίοάονιρ 115. 0, 

ορίδι. 99, ομιγιὶς γον θης σοποὶ πὶ ψιιωτίῖ, 

οἱ Μοπαπάοιν ἴῃ (ὐποιηϊοῖδ : 

Βουλὴν δὲ παντὸς πράγματος προλάμθανε. 
Οοποϊϊίαπι 6 7 ἀπίεξ οπιπὸπι γδπι οαρε. 

Ραρ. 450. Ο, 9. σοπίογὶ οον[5510.1 Ηϊς φιοηις 
δου θοπάτιπι μτθαύ γ 6 γῸ, οὐπι 16 Θοη Ὀσβίοπο ἀρᾶ- 
ταν ΠΟ΄ΊΙΘ ΤΟ] Πρ Οδὶ 4} Π]1γεῖ,, υιδὨ αν [5 ΒΟ ΠἴΟΓο5, 
Ῥοδδίηϊ Θοῃ ἢ θη 65 ρα Πἰἰοη 65 ἃ Ρ5ΟἸ γοιὸ : ργορίογοα 
ἈΠ ηιι5. Ῥυυάθηίου ἰμ!ονρΓοία 5. οοὲ οὰρ. 9 : 

Οἰεηι 5ΟΓῸΤ' αἰΐψια σοη [{δίτι ργοσ ν᾽ γ 6γῸ : ἰΐομπι, 

ῬκΘΣΡ ΤΟΥ ΡΤ σθπογοπι, οἱ τα αἰϊμα οἰνὶ υἱ- 

αἴθίιιν", 5αίπαῖ. ὅατιο αυίάοπι Του τ ΠΠ ἸΔἢτ5. ἸΏΠῸΣ 

Εἰ τὰι5. οἱ ἀΟΙΊΟΠ65 ΡΠ] ΟΠ {πὶ πιιπιογαὶ 1}. ἄς Ρα- 
ἰΠΘη 1 οαρ. 9 : 7ηρδηιίδοογ6., ἰαογγπιαγὶ, ΡΓΘ- 

δ γιογὶς αεἰνοϊνϊ, οἱ σατὶς 1)οὲ αἰὐσονιϊοιιϊατὶ, 

οπιμῖνιι5 γραίγινιις ἰοραϊίοτιοπι εἰορτεοαιϊοτιὶς 

50 ἱπ) τι ΕΓ ; οἱ Τϊοπγ 515 Ερδίοϊα 8. δα Πο- 
ΤῸ ᾿] πὶ τοργομομ 1: διιπὶ, «0 ἀοοϊ οηίοπι οἱ 
Δάγο! αἴθ δου] μοοοαίογοπι Θά] 06 ΓΘρι] 55οῖ, 

προσπεσόντα τῷ ἱερεῖ ἁμαρτωλὸν ἀπελάχτισας. Βα- 
511Π|5 ἴρβ ἤορ. 9209 ποῦ ἀρὰ ΟπηΠ65 οπιιπεἰαγὶ 
ἄεθεγα ροοοαΐα ἀοοοὶ, νου] ἀριια 605, αι οὰ ρ05- 
51π| ΘΠΓΑΙ6 ; οἱ Βορα!α 288 ρροραία 115 ἀρογίγὶ 46- 
Μόνο, αυΐθιιδ ἐγοα τὰ 651 αἰβρθηβαι!ο ΠΥ 51 ἸΟΓιΙπὶ 
εἰ. Τθιάοπι. ἀρ Ἀυβηαπὶ εἰποπᾶα οχ Νῖς, δέ 
πιοάϊμπι δ ἰγγιιπὶ μαπί(οπιϊ ἱπιροπαΐῖ, κα 

ἐπιοτιαίζοτιθπι 6715, “π οοτγγὶ οὶ ἀθοϊάογαι α 
Ρθοοαίο. 

Ῥαρ. 455. Ἐ, 9. ἀγίεπι φαΐ ογ 6.1 Οοηϊγαγίτιπη 
οὐϊάοναι Ἰμ!ογργοθ, πθήμ6 αγίθηι «οοοτὶ αἰΐψιίαπι 
σἐμαάἀοξ. Ν' ἐποῖα οἱ 1)451}. οἱ ΝΙ55. δοῃνθηϊιηῖ, τέ- 

χνὴν μαθεῖν ἐπιζητῶν, οἱ ἈυΠῆπι5 οαρ. 49 : «οἡ 

ατιἰποίπεηι ὐτεῖς ἀΐδοεν., ψμαϊὶ οἷο Φρτοίαί ἢ 
οἱ ἴῃ {πὸ ἈΘρα]α σοΥΓΙ β ΘΠ τι πὶ ὁδὶ ἀρ οἰ] 46 π), 

οὐοαϊοηίζατ σίαπι ἰιανοαὶ ἰπογιιη, χέρδος, Π0Π 

καρπὸν, Κποίτιπι, αὶ ἸλιΠΠ Δ Πι15 ΒΡ  ρβογαῖ, 

Ραρ, 456. Ὁ. ἀ. τὸ ἔργῳ.] ΕἸποπάαπάτπι οοη-- 
1]οἴπιιι5 τῷ ἔργῳ, οἵ ἜχριπροηάΖυπι μᾶλλον, χυοά 
ΟΟΥ. Μ5. ποῦ ἀρβποβοῖϊ, ποά|ιιο Ἀυβῆπις. ἰηΐον - 
ΡΓΟ5,, 4 ᾿Ναῖο ΠΟΙ ον 5ῖο σχτυ} οαρ. 492 : διε ρί- 

οἴοπθπι εἰαὐϊι Γγαιγῖφιις, φιιοα ραδδίοπο αἴΐφιια 
σνεἰ αὐ οριις, χιιοά εἰϊαὶ!, αὐδίγιπισαίιτ, υοῖ 
οὐγία δύσα 605 οἵη αιιῖδτι5 τιθοο 556 δεΐ ρογαγί. 
Τρ 4, Ὦ. 12. χωρὶς ὑπομνήσεως.} Ὑ ογίογαὶ ἴῃ - 

ΤΟΡΓΟ5, πὸπ μο ὦ μγὴς αν ἀπιϊξιϊ τοπία, 
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αϑὶ 6δϑεῖ, χωρὶς συγχωρήσεως. (ογ Πᾶν 115, οἰἔΓά 
Ργωζδοιὶ σοπιπιοτο  αοἰϊοπθηι, 5ἴγα 40 ΔΗ 5.116 
ΔαΠΠΟΠΟΙῚ ΠΕρΟ556 511, 5 γ 6 δἰιπὶ ΔΙΠΟΠΟΓΘ, ἃς ΡΓῸ- 
ἰπ6 ἃ 615 διιοιου ταΐθ ροπάογο. 

Ῥασ. 451. Ὁ. 8. ὡς ἀπειθής.) 81. δπιοπάανυι- 

1115 6Χ ΘΟὨΪΘΟΙαΓὰ ; ροβίοα ἴάπιθη ἴῃ Ὗ ἐπεί 641- 
τίοπθ βου ρἴυπι Οὔ πα πιι5 ὡς ἀπειθὴς χαὶ ἐν τού- 

τῳ, ποη αἵ ἴΠ Β 45:16 η5] ὡς ἀπαθής. 

Ραρ. 499. Ὁ. 5. φιι αὖ «Τροςίοϊο. Μευνῖῖο δά- 
Τυποῖιιβ οδὲ ΠΠΔΓΘΊΗΙ ΙΟοιι5 (1055. ἢ, 35, ὉὈ1 16- 

δίπιις, χαὶ ταπεινοφροσύνη χαὶ ἀφειδία σώματος, 
ἐπ πιμγι{αἰ6., δὲ ποτὶ αα ραγοετιάχιτη σοΥροτὶ ; 

ψΟ] αὐ ἰορὶὶ 5. Αὐρυδείπι5. Ερίϑι. 59, σα ποτὶ 

Ραγοθτιάεπι σογροτὶ, ἄτεηι (γαιιἀαίμτ' ἰσιὶς δϑοῖς, 

φαῖνιις σοπιροἐ τι) αὖ ϑιϊτιογ  ; οἱ ΟἹ} ΡΥ 5ΟβιΌΠῚι}5 
Ποπμ]]. Τ ἀχροηῖ! ἀτιμάζουσι τὴν σάρχα, ἀποστε- 
ροῦντες αὐτήν. Π)άδοοτε αἰ[οίιτιξ σατπιθηι, ἐαπὶ 
Ριϊναπίες, εἶν ἤγαιάαπίες. Αι ΟΟΥμαγΙ5 ρτῶ- 

ἴξι ΠΊΟΓΟΠῚ ἃ πηθηΐδ διιοίοτι5 ἀΡογγανῖ, ἀαπισιαΐα 

ἐ5ἰ σογρογὶς ἐπδαιϊανιϊιας, φιαδὶ ἐσϑεὶ ἀδηφαγία, 

ἢ ἀπληστία. Ἀχιβῆπιι5 διιΐθιη, οατη ΠῸΠ ροϑϑθὲ οοη- 
7ἴοοιο, 4ιοπὶ Ἰοοιιπ) ΑΡΟΒΙ0]1 ἀοδίσπαγοὶ ΒΑβΙ 15, 
Αἰτθγιιπι (6 5110 5 5.1} 11ᾳ 5ογΊθ η5 : ἥαπι ἰιθο 
α᾽ν «Τροσιοῖο εἰΐαπι ομρατὶ ἱπνοδηπίζιγ, δὲ τιοτι 
δαιτὶ Πα εἰ ταίϊοτιθ βαΐ, οἰτα εἰϊοῖτ : ΠΤ δ είϊποτι- 

ἐδς 56 α οἰἱδὶς, ψιιος ]1)6ιι5 ογϑανῖζ.1. δὰ Τ ποῖ. 

ἀ, δ. Δ1 ἴῃ 114 (ο]οββοπβίθιη ἰοοὺ γϑϑᾶπιβ 1116 
ΤΒοΟάογ5. οοὨΐο Πα τποπδ μου πὶ τεσ 5. εἱ 
Ῥϑθιιἀδροβιο!οαβ. ἰγα το πο5 ἀθβουῖθ], οἷν 51 4015 
ππίοαπὶ μᾶπο 5. Βά5}}}1 Ἀορσι]ᾶπη ορροπαῖ, ποῃ 
ἀαϊάραι ρα Δογοπι, 564 5:16 Π|ΠππΔ Ρ] ΑΘ Αγ] Τηου το 
πηροποῖ. 

1». Ὁ. 11. οἐ αὖ οἰθοῖο.] Ἐ]δοῖαβ βῖνα οχὶ- 
ΠῊ 1115 Ἰλαγ τ πῸ5 ἀοοεῖ Θχθιρ]0 510, ἴυχη 16] ηδη-- 

ἀτη 6556.» Οἵ"ΠΔ ΠῸΝ ΓΕΡῚ5 Δ γΕΓ5Ὶ5. ὈΓΘΘΠΊΙΓ, οἵ 
40 ποσί ι5. ἀν αχάσαι : ἀπ ἀρ ῬϑαΪ Ππιπὶ δημοίδ-- 

γἱς δά ΟὈγΠΑΡ 5, 1ῃ οἰ] 5 γυσϑὰ 14 Ἰορίπηιϑ : 

Ἐβο ακιίθηι, σπεπι πιϊ]εὶ πιοί 5 ἐἰ ὁςσοπί, ἱπάμεδατ 

οἰϊϊοῖο. Παωπιϊϊαῦαπι ἱπ γε μπῖο ἀπίπιαπι 
πιδάηι. ΤὨΐουρΓο5. δρι οίιιμ τοῦ ἐχλεχτοῦ οπιϊ56- 
Ταὶς; ἂἱ ὁχ Δοιῖ5 Ἀροβίοίογιιπι οὰρ. 14, ἈΡὶ ἀϊοιη- 

ἴμ ΔΡΟΒΙΟΪ], γ. 22., ΘΟὨ ΒΕ 1556. ΡΓΟΘΒΥ ΘΙῸΝ ΡῈΓ 

5[Πρι]α5. φρο 6515, εἴ Ογᾶ556 οἱμπὶ 6} Πα 1] ΟΠ θ 5, 
4ιοιηα ιηοάηπι οἱ Αοίοι. 18. 8, “εγιπαπίες οἱ 

ΟΓΑΤίος., αἰ ππροπθπίες πιάτχῖς ϑαιῖο εἰ 
Βαγπαῦω, εἰϊηιϊςογιπε {{|05. Ἐχ 4Ό]θι5 οοπβίαϊ, 

ΡῬΓΟαΣ Θχουῦία Ποοοϑϑιἰὰ5 πυσοραὶ οἰ οβίαπῃ, ΟΠτὶ 
5.18 Π05 Δ 76] 111} πὶ ΓΘΟΌΡΓΟΙΕ 50] 1105, Δι ΟΕ ΠῚ 
πηρ]ογάγο β. 5] ἀπ πὶ ΘΡΙΡΙΤΕ5 Βά ΠΟΙ ΟρΡῚΙ5 οϑϑοῖ: 
14 δῃΐπι 5᾽ ἢ ἤσαν Β ΑΒ} 15, οὐπὶ αἰχ τ, χρεία τῶν 
εἰς εὐσέῤειαν ἡκόντων, αἰϊψιιῖά δογιιτα χι αὐ 

7) οὶ οπζτιιηι μετεϊποπῖ, ΠῸῚ τὰς γουιι γα 5, 

ΝΟΤ ἘΒΟΝΤΟΝΙῚΒ. ὈΒΟΕΣῚΙ.- 

τιεοοςοιΐας θογιεπι φαΐ αὐ αἰνέτιεπι σμϊξιππ αο- 

σοάιιπξ, ποθ αὐ Βυῆπαβ, 6ῳ ἐποεϊἐμἰίοτιε 60 - 
τιέπι ιιὶ σΟΙΠΙΠιτιϊί ον [260 σεγρίατι : παι εἴ 

ἴτα 5θψιιθητὶ Ἀδρι]α ἀἸοἴταν : πρός τι τῶν εἰς εὐσέ- 
ὄξιαν ἐπιζητουμένων, ργορίεῦ δοιὰ αἰϊητιῖα, 
ψι αὐ ρϊείαίεπι τεηιιϊγιισιίιτ, χαρά ἴρδε Βαΐ- 

ἤπὰι5 γου, οἱ αἰϊφιιαπάο αἰϊᾳιιά, φιιοα τεἰἴασῖο 

ἀεροΞοῖξ, εαρίοπάμπι 65. Αἰ Ἀυΐῇηιι5 δὰ Δοῖοσ 
ΓΌΠῚ Θαραξ Δἰτογπη ᾿οδο σία] βου θ6η5 : δέος 
εἰ ἱϊϊοτγιιπι ἔπε οπιγι τις τἰτιατεϊππιϊ (ας δἰ οοτι5ο-- 
πιαπέϊα ταίεγίι., φεὶ ἐπ Τοιδιι5ς ΑΤροΞίοῖο- 
Τί μην ΘΟΤ᾽ ττιέπι δὲ ἀτιΐπιαπε ετπιάπι Πα τιῖ556 5ἷ- 
δπαπίμγ. 

Ρας. 460. Α. 9. πιίρὶ {ἰδεπίοτ. αταοο εβὶ, μὴ 
μετ᾽ ἐπιθυμίας, ἃπάς (οΓΠαΙὶι5., σὲ ποπ οἱρὶάδ 
δὲ σἰμάϊοςς βαξ : 564 οὐχ ἴῃ τἰτ}]}0 511 μετὰ προ- 
θυμίας, αἀλιὶϑίία απὶπιὶ ργοπιρεϊ αἴτεε, οἱ πῖον - 
ΡΓῸ5 ποβίογ υἹάραϊιγ 114 ἰθσῖθθθ, οὰπὶ Βῖο ψογεξ 
ἰϊϑοπίον, εἰ Ἀυϊῇηπιι5. νογίθγιξ, οὐχὶ φμοά αὐ 
τεοϊϊσίοπεπι ροτ ϊπεὶ, τιϊσδὶ ἐς ρτγοροσῖίο εἰ ἄενο- 

ἐΐοπο βαΐ, τορεϊθηάιιπι σοπβογοπὶ μετὰ προθυμίας : 
564 Ναπιον. (. Υ. γαγῖαπὶ άπ ΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ ΠΟῺ 
Ἔχ  θοι. 

Ραξ. 461. Ε. 8. {μάϊοῖα ζει. Τια τερο- 
5111Π1}115) ΠΟῚ; {ἰδ εἰ{ἰσαἰϊοτιὶς {πι5; πᾶπι οἱ Υ εποῖα 

εὲ 451}. Βαθεηὶ, δικαιοσύνης χαὶ διχαιώματός σου, 

εἰ «ἀάυπὶ οὐ τὰ ἐμὰ θελήματα, 4υᾶπι ΟΡ Οαιιδᾶπι 
Δα] ΠΧ  πηι5, ποῖ νοϊμπίαϊος πιεας. ἴἰὰ αἰχὶϊ 
ες. 198 : μὲξ ρῥγοργία υοἰιιπίαί ατὐϊίτίονε, 
αἰϊδηιιπι 6556 ἃ γθοία γαΐϊοπ ; εἰ Ἀσοραϊα 96 εχ 

Ἀροβίοίο οἷαι (]. ὅ : ὲ ποὸπ φιιοιιπιφιία 

φιεεῖς, ἐ{1α ἐαοϊαεὶς : εἰ ἰπ εο πιαπιοπάϊιπι ψμοά 
απ ϊειϊ65 οἰαϊιετγιτι. 

Ραρ. 464. Ο. 2. εοπιπιοάανεγὶϊ.} [πίεγρτεβ, 

αἰϊψιιο τιδιις {ιογῖξ, εἰ ἴα Ν5, α. Υ. χρήσηταί 

τινι ἢ λάδη : οἱ Ἀυξῇπιι5. οαρ. ὅδ: Ομίά οἱ ὦ 

δοπιθίϊρτο σοπιπιοίαγ υοἰμονὶξ αἰϊοιεὶ ἀπε ἀςοὶ- 
ΡΕΓῈ α' αἰΐφψιο " 815. επῖπη χρήσασθαι ἴῃ πηρᾶϊο 
ΒΌΠΠΘΓΘΙΙΣ ΠΟῚ πηο 0 (6 60 4τιϊ αἱ πάτιπὶ ἀσςερ!ῖ, 
564 εοἰϊαπι ἀθ δὸ 4ιϊ υἱοπάτπι ἀφάϊε. Βερερία [6- 
οἱἶο υιδἰ τιον οϑὶ, χρήσῃ, δοπιπιοάατιί. Νάτη 1184, 

αἰϊφιιί, εχ ρτεοθάθπι! Ἀδρα]α ΞρρΙ ον Ίπηι5. 

1014. Ε΄ 8. σοπιπιιχι αὶ ἐπιδϊ ἀϊα5.1 Τῷ χοινῷ 
ἐπιδουλεύων ἃ γεγθαπὶ εσριεβϑὶς ΟΟυ Πάγ ι5, 5ϑά 
εἰ σοπιπιεπιίαιὶ ἱποιάϊας σίγιιετις ἀπιρίϊις ρεγὶ- 

οἰϊξαΐατ, εἰ ἈυΓῆπυ οὰρ. ὅθ : Ξε δἰ οοπεπισιοπι 
Ππγαινιίηι τ αἕόπα πιορ ποτ, ἀπιρίϊιι5 ρετιεἰῖ- 
ἐαδίξατ. Τὰ οδάθπι Βερια α. Υ. Μ5. τὸ γεγραμ- 
μένον ἄδοντες ἜΧὨΙΒοῖ, πο τὰ γεγραμμένα, φις 
Ἰδοῖῖο οοποϊπηΐοῦ οϑὶ, εἰ ἃ Βυξῆπο δρποβοϊζωγ, 
ἐοπιρίετε ἀενεὶ ἰά αιιοά Ξογίρίμπι 65:. Ἰάδπι ἴῃ 

ἤηε Ἀθρα!α υἱάριιν Ἰορῖσδο τὴν ἀδολεσχίαν, ρΓῸ 



ΙΝ ΠΕσΌΓΑΒ ΒΆΒΥΙΒ. ΤΛΑΟΤΑΤΑΒ, 

ἀσχολίαν, οὑπὶ ἱπίογβοῦ! ἢ], ἄτεπι ἰοηιιῖ υἱιῖε, 
χυοᾶ Οτάοα ἐχοιιβᾶ ΠῸῚ ἀσποβοιηΐ. 

Ῥαρ. 405. Ο. 8, λαϑίια μεγϑοπαγιιηι. Προσ- 
ὡποληψία ἀρὰ Ῥαυ]πὶ δά Ἀοπιᾶη, 23, 11, οἱ 1 

Ῥειγὶ 1, 17, ἃ} διιοίογο Ὑυ ]σαϊα οἱ ἃ} ᾿ρ5ῖ5 που 5 

[5 δά γεγβαγ 5 γογεϊτιν, ἀσοορίϊο ρογδοπαγιει: 
510 ἴδτηθῃ αἱ ΠΟΠΙΪΠ6 ΡΘΥΒΟΠΑΓΙ ΠΣ ΠῸῚ ἰρϑὶ Ποιηΐ- 
Π65,, 564 Θχίογηα: ΠΟγιπὶ αι Πα 165 116} ΠΠράπίαν,, 
τξ Θ6Π15, 56Χ115, ἀρ ΠΙαἴο5., Ορ65 : οἱ Τμπιο 90, 

91, πρόσωπον λαμδάνειν, 65 εἰάεπι Ὑυ]ραία, ἀο- 
οἴρετα ρμϑγϑοτιάμπι : 564 εἰ ἴῃ Ῥβἰπιῖβ ΠΟΠΏΙΠΙ-- 
4υᾶπι [ ατμς τοϑάϊιιν, γαοίθπι σιιπιθτο; αἱ 
Ῥβάϊπιο 81, 3 : χαὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμθά- 
γετε; εἰ αοῖος ρϑοσαίογιίπι σμπιϊιἰς ἢ ΟΟΥΠαΓΙα5 
μἷο φιοαιις, οἱ ψμΐά αὐ ρεγεοπαγιιπι γεβροοίαπι 
αἰξ οοπιεπίϊοπεπι ἔδοογῖῖ, εἰ ἈύΓῆπι5 εχ Μ5. 
δππθηδαῖι5 οἂρ. ὅ8 : οἱ αὐϊηιια σϑοιισιάμιπι ρετ5ο-- 
πῶ αοοερίϊοπεπι ὑδἱ μεῦ σοπίοπίϊοποπι {αοϊαΐ, 
θη αοοθρίαιϊοτιοπι , νοὶ σοπίοπιρίϊοτιθιη 5 οὶ δῖ 
ἴῃ Θχοιιθο : αἴχιιο ἰΐὰ εἰο οἀϊἀ πειι5, πο αἱ ἰηἴοῦ- 
ΡΓΟ5, σά ρταϊϊαπι αἰ σἰπιμί αἴθοπι. Ἀυγβὰ5. 6χ 
ΠΟηΪΘοἴμγα ΘΟΥΓΟΧ  Πη15 ̓ π Ογοῖ5 πρόσχλισιν, οπα 
αϑ86ῖ ἴῃ Υ 6η. εἰ Β451}, πρόσχλησιν, φυοιηδα πηοά πὶ 
εἴ ἴῃ αιυποιιβάαπι (Οα οΙθιι5 ἰορίτον 1 δὰ Τηο- 
τΒουπὶ 5, 21 : μηδὲν ποιῶν χατὰ πρόσχλησιν, φιιοά 

Ὑυϊραία δαοίον, πὲμὶὶ βαοίθπς ἐπὶ αἰΐογαπι ρατ- 
ἔεπι ἀδοϊἑπαπάο : αἱ προσχαλεῖν ργογοοάγο 5] ρηϊ- 
ἤοανῖι, ναὶ αἀγοοαγο, ιο ποὸη ργωἠάϊοαὶ ὡχαϊ- 
ἰδιὶ : 564 τοψαϊγί τον Πγπη Πα5 οἱ οοπδίδη!ϊα ἴῃ [ι41- 
οἷο, ἀξ ἴπ σοῦ αἸ5ι ]τἴοπο., αἴ, ιιοιμδάιπο- 
ἄστη Ἰοχιυίτν ΟἸοπηθῃ5 ΑἸοχ.., ἀπροσχλινῶς «'4ι]-- 
1Δ5 βοινοίαν, 11}. 2 Ῥαάαρορι ὁ. 1 : χρῆσθαι δὲ 
αὐτοῖς ὡς ἄρχοντας ἀπροσχλινῶς, τξαπι αἰ θ πὶ 

εἰ δ, αὶ φιὶ σοτιδίαπίον ἱπιρθγϑιπῖις, οἱ 5. ϑιγο- 
πιλίυπι : ἀγάπην αὐτῶν μὴ χατὰ προσχλίσεις, 
ἀλλὰ πᾶσι τοῖς φοδουμένοις τὸν Θεὸν ἴσην παρεχέ- 

τωσαν. αν αίοπι σίαπι Οπιπῖϑιι5., ψεὶ Π διίηι 

ἐἰπηιότι ὡημαΐοηι ὀχ μὶϑεαπί, τιοπ ἐπ αἰίεγαπι 

Ραγίοπι ἱποϊϊπαπάο. 114. 1), 1, ἱπηπηυταν ἵπην15 
Πα, αἰΐοτιις πανοαίιν αν Ἐσοϊεςῖα. ῬΊας ομΐ πη 

δὶ γνωριζέσθω. (ὐογπάγίι5, αἰΐοηιιις εἰἰϊς ΟοΓτιαί μ᾿ 
ἃ γειθιπι εδὲὶ., ποίμις αὶ, αἢπιι5 ἀἰχὶς πο- 
ἐδίμιτ". 

Ῥαρ. 400. Β. 1. ἀκαπιπαίιις 6ε..} ΠΙιά,, αὖ 
“Ἵἱροσιοῖο, Οτθοα πο ἀρῃοβοιηῖ; ἰἀοίτοο 5οιῖ-- 
Ῥεγα οοπίθηϊιιδ ἔπ ΟΟΥΠΑΓῚι5, οἰάπιοῦ Πἰ τοργο- 

πεπαοπάπις., αἱ Ῥαυ]ιβ αἱν αϊαι. 2, 11 : ὅτι 

χατεγνωσμένος ἦν, ιεῖα τοργεἠιοτιὶ νι ὶς ὁγαΐ. 

Ἀυδῆηιι5. οἰϊατη αἰχὶςξ ἰαπίιπι ὁ. 69 : ςοἄ εἶα- 
πιοῦ", ἡποεὶ 65: ποίανιϊδ. Τλοσὶσ παγὶ ἰάπιθπ. ρυΐο 

Ἰοουπι Ερί βίο! δὰ Ἐρ]ιοβῖος 4, 31 : πᾶσα πικρία 
χαὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ χαὶ χραυγὴ ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν. 
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Οπιπὶς ἀπιαγί(ο εἰ ἱγα οἱ ἱπαάϊρηαιῖο εἰ εἷα- 
ΤΊΟΓ ἰοἰϊαίισ αὶ σονὶς. Ῥοβίγοπιο ποίαπάιπι δῖ, 

4ιοά [βα5:}} νογθὶ5 δά θεῖς Ἀυϊῆπιβ, 5σοὰ τὰ οογς 

τὶροηπάμπι : (ἰαπιαγὸ ἀμίοπι εἰἰοί {π7 ᾿ΓΤῸ ἰἰς, φπο- 
στιίηὶ ἱπίθγίοῦ αἰαἰϊ{τι5 σιγάπι5 ὁγαΐϊ οἱ οὔάμιγα- 

{ιι5. Νιπγυπι Φοαπηῖβ 12. 44. Ἀερυϊα βοαιεηῖὶ 
Ἰοοιιπὶ μά ]65 Ῥβαϊμαὶ 93, 30, ΒΡ] γοροβυΐπιιδ5, αἱ 

Βάθοὶ Ὑυϊραῖα 1,αἱ., Ομ μπρὶς ἰαϑόγόπι, ποπ υἱ 
ἰπίογργοβ,, οἱ Ἀυϊίηιι5, Ομ βηρίε ἰαβόγεπι, γεὶ 
υἱ 65 ἰη Μ΄5. Ρ. Ομ βηρὶι ἀοίογεπι; αἱ ϑ.1-- 
ΤηΔοἶιι5 ὃ πλάσσων ταλαιπωρίαν, (ὈΓπιατις τηῖ56-- 
τίαπι. ἘχρΠ σαὶ τἀπιθὴ οἰϊαπὶ ἴῃς ἰογιϊα ῬΟΓΒΟΠὰ 
Δοῦπηθ5 Οδπηροηβῖβ, διεπιιῖά σοπιπιίτιθ {ἰδὲ 
γιιϊάφιαπι ογὶ ἢ οιιτα σοἰϊο οἱ ροίοείαί ἐγταππηὶ, 

φιιὶ εἰσι, σαϊιιπιπῖαηι ἱπςοπίϑιι5 ἰαπία οαἰϊὶ- 
ἀϊίαίε, αἱ ἱεριτἴπιε ἰά ἔασογε υἱάφαίτ ἢ 

Ραρ. 468. Ὁ. 4. εἰ ἱπογτορανίι.1 δος αἱ α44ε- 
τϑηΐυν οχ Ῥβαϊπιο 140, 5, Οτασα οχίρεραπι, εἴ 
ἈυΠϊπιι5 βιισσονοθαὶ οὰρ. 9, [18 ΘΟΥΓΙ ΘΠ τι5. ὃχ 
Μ55. : Πεξοῖντξ ἐπῖπι., δὲ ἱπιρεαϊε ἀπὶπιας 60-- 

τιιπι τὶ ρμοςδιιτιί ργοΠοΈΓο. 
Ραρ. 471. Ο. 9. Θιίαπι τὸ ϑἰαίιγα 65ϊ.) 

ἩἩλιχία οἱ αἰαίοπι οἰ βῃϊῇοαι., οἱ βίαια γαπι οογρο- 

τἰβ : ἴαφυς Ηἰς ἀρίιι5 ἈΠ Πῖμ5 νογιῖ, δὲ φμίάθπι 
ὑγονε αἰ ρστατπεῖε θεῖ, αὐ πιθπϑισαπι σίαίαγ 
55, οἱ Οογπανῖιβ, δὲ φείάοπι ταΐποῦα ἀκ 
τιαοτα ιίάπι ΡΓῸ σἰαίιγα 5ιμτπῖ. 864 5ἰπρυατὶ 
ὨὨΠΊΘΙῸ Ἰ15115 6ϑὲ διιοῖον, δὲ φεΐάθπι πεΐτιιις απ 

τα τι5 οἱ, φάθι τι οἰαίιτθ οοπνοπίαϊ. Τὴ 
οαἄοπὶ Ποσυΐα ργο, οἱ δὲ ἐπιτπογὶ ἰδ 5ῖτπο, τη] ]}6 πὶ 

οὐπὶ ΒΟ πο εχ οοάϊοο Ν5. ἐπιοπάαῖο, οἰδὶ σργα 

πιογίἐπεπὶ ἀἰαἴτιπι οἷξ, ἁὐὶ οἴπὶ ΟΟΥΠάυο,, φιιῖ 
ΡΓωίον τποτγϊίιηι ἀροὶρίαί. 

Ραρ. ἀϊ5. 6. ὅ. νόμον.] Αἀδοπάινμη εχ Ν5. 
Ο.Υ. Χριστοῦ, εἰ φιιαπι ἰορβέπι ΟἸιγίϑιϊ. 81ὶς 
οηἶπὶ οϑὲ δά (Οα]αίας 0, 3 : χαὶ οὕτως ἀναπληρώ- 

σατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, οἱ οἷο ααἀϊπιρίοί δ 
ἰερόπι Οἢτγίσιῖ; οἱ ἀρὰ Ἀμυδβῖίηιπι οὰρ. 85. 

Τρ άοπι εἰς ἐπιστροφὴν ἄγοντες γνοτιϊ, αὐ σοπινοτ- 

σἱοτθηι ἱπιροὶ ἰίγειι5, ποὴ αἱ ἀηΐοα,, ορόγαπι 46-- 

ππιι5.,. τι τοσὶρίδοαπι, αἱ υϑἰἰαϊα5 ἴῃ βου ρίιγαβ 
γΌΟ65 ΓΟ ΠΟΓΘΙη 15. Αοίογ. 1, ὅ : ἐχδιηγούμενοι 
τὴν ἐπιστροφὴν ἐθνῶν, παγγαπίες σοτιν ΘΓ σἰ οτιθπὶ 

δεπίϊιεπι. Ἀοιπαϊ δὲ ΟΟγηαΓΙ5,. 5ογθοη5, δα 
εοπνογδίοποπι ἱπιπσοπεῖο μϑοσατιίος ; εἱ Ἀυἤ- 
5, 5 διποηοίαν ὁχ Ν5. Ρ., στ σον θγσίο τ 6. 
Ῥγονοσαπίος δος ιὶ ρεσοαπί. Μαϊο ἴῃ ὀχοιδὸ 

Ἰορίταν., σοπζεσδίοποια. Ῥάμ]ο μοδί, δαπηάδπι 
ἈυΠΠηυπὶ δον, ΒΟΥ ΡΒ Ἰ Πη115, Ὑμἶσο εἰἴαπι ἃ 

Ρῥτγονὶποίαἑζνιις, τοὶ ἰπίογριοβ., δἰΐαπὶ αὖ 

αϑτγοσίϊδιιδ : πο οηἰπι αἰχὶϊ τοῖς ἀπὸ τῆς χώρας, 

5οα τοῖς ἐνγωρίοις, {1 γοχ ἱΠοΟ α5 γορΊΟηΪ5 {|| 
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ἱπάϊοαῖ, ρυΐα Οἀρρϑάοοϊς, δὶ ἰπ οὰ ἄθρθῃβ ἢὰ5 
Ἀρρυ]α5. ᾿βογιθεγοῖ. Βαἤπιιβ, σοτισιθίμεῖο Θεὲ 

εἰΐαπι τι ρτονϊὶποϊαίϊεηι εἰϊοὶ ; οἴ Οογπαγίπβ., 
}απιϊϊίατο 65ὲ οἰΐαπι ἵτπὶ σδυπαοιεῖο τιδτε. Τιϊ 6 πὶ 

δἰ δι αἴρειν γογπη: ἐοίϊογδ., ἀπ [ογγ εἰ ἐσρον- 

ἐαγ6. δυϊάαϑ5, βαστάσαι οὐ τὸ ἄραι δηλοῖ παρὰ τοῖς 

Ἀττιχοῖς, ἀλλὰ τὸ Ψηλαφῆσαι χαὶ διασηχῶσαι χαὶ 

διασχέψασθαι τῇ χειρὶ τὴν δλκήν. Βαστάζειν ποὴ 

65 (οἴ οτ6 ἀρτιεὶ “1 {{ἰ6ος, 56 τόπι αἰφιίατη πιάτα 
ἐοπίγθοΐαπαο 6715 ροπάϊις ϑαρίογατθ. Ἀυ[ῇπι5 

Ἷπ ορ. 76. Ιὴ Ἀδσυϊα 181 ΠΠ ππριη γι, δὲ 

Ζαταγῖίπι ἱπιϊξατι., ἸΟθῸ ΠΊΟΥ [Πτι5., τΐ 86] μαίϊοη- 

ἰἴατη Τιἀζαγὶ τοί γαῖ! Γ, ΠῸΠ Δ] σΟΠ5ΟΪ]ΔΙΙΟΠΘΠῚ ἔἰι-- 
τὰ] σῷοι]. 

Ῥαρ. 478. Ὁ. 9. «απροιιΐπ6.1 Κατὰ σάρχα ἅ)6558 
ἃ Μαπιυβουρίο ἃ. Υ. δάπιοπεὲ Ἀ. Ρ. Απάγοαβ 
ϑομιοίτιβ, ΤάοΙνοΟ οἵ ἃ ψϑίογι ἱπίογργοίθ ΟΠ σι 

αϑὲ : Δ ΠΟΒΟΙΓΠΡ ἴϑηθπ ἃ Βυ[ῇπο οαρ. 36 : (δὲ 

ἀενεῖ α σαγπαϊίνιις ρτοριτιητιὶς ασοίρετο αἰϊφιῖά. 

ΕΓ ΟΠΙΔΠῚΙ5 5ΟΓΙρϑογοῖ, ψ 15 56 σοτιίϊη σι, α ρτο- 

Ρὶπηιιὶς ἀοοίρεγθ, ργορίεγοα φιοα ἴῃ ἴρβα Βδσιυΐα 

εδὶ τὰ ἐπιδάλλοντα, {τ καὶ ἴρεος ρεγιϊτιοτι, αο 
Ῥδοῖο οἱ Ὑυϊδσαῖα διιοῖου. γϑγε! Τμιο 15, 18: 
δός μοι τὸ ἐπιδάλλον μέρος τῆς οὐσίας, ἐκ πιϊ]ιὶ 

Ρογιϊοτιοῖπ ϑιιδοίαπίίθ ἥμθ πιὸ σοπίϊηρῖξ. 

Οἰχείους κατὰ σάρχα αἰχ!ξ εἰἴαπη Ἀεσι]α 90, 1 

δοάοπι Μί5. α. Υ. ᾿ππὸ Ἀσρυ!α εγὰΐ τοὺς μὲν 

οἰχείους, Ποη τοῖς μὲν οἰχείοις, οἱ ᾿ἰὰ Ἀπ Πας. οχΣ 

Οὐάϊες Ῥ. οπιοπάδπάιιβ., ρῥγορίπψιος φιιϊάθηι 

τεήθγα “μι οιια ϑιισεῖ, οἴο.ς υδγμπιΐατποτι ἤκδα 

χιοτν ἀθνοπί ργωγοσαγὶ. τὰ Ἀθσα]α 90 5ογῖρϑι- 
1πι15, ψιῖ πηΐπαπιὶ ποσθρογιιτῖ, Ῥτὸ ψιῖ ἄγαοῖι- 

τιάπι. Τιοοι5 ἐδ Παρὰ 19,10 : ἥ μνᾷ σου προσ- 
εἰργάσατο δέχα μνᾶς. 

Ρας. 491. Β. 3. δοπϑοϊαπιιγ. Παραχαλεῖν 
ἘΠΕ ΠΠΉ]ι16 5 ση Ποαΐ, οἱ οὐςθογαγὶ οἵ σοτιδοϊαγὶ, 

αἴψιιθ 114 Φυ οπὶ δυῖον Υ α]σαϊα» ΤΠ τίπτε Ἰηΐου- 
ΡΓοίαϊις 1 (ονίπιῃ. 4, 13 : βλασφημούμενοι 

παραχαλοῦμεν, δ] αΞρ]ιοπιαπιιγ οἱ οὔϑθογάπιιιο. 
ΕπΊΡ5ε. Βοζὰ, 4ιὶ «ιαηέιπι ροίοβὲ 41} 6ὸ ἀϊββθη- 
πὶ, πιαϊθεϊ ες αξ[εοιὶ ρτθοαπιιτ ς 564 ἈΪο Τατηθῃ 

ῬΓῸ οὐ 5δογαπιῖς, ΒΟΥ} ΘΠ 11 ΘΘΒΒαΪμητι5 ΟΧχ ΠπΘηΐ6 

ῬάβΠι δοπϑοϊαπιιν, ἀπ ἀπο απε- εἰ ἐπ Αἰ 5 

Ἰοοῖὶθ. ἃ 6δὸ ῥιγοϊαι5 ϑουὶρίωτγα. ἰάθη, διοίοῦ 
Ὑ υ]σαία τατίταν νογθο οοπϑοίατὶ. Ἐπχρουίταν θη 

11. παραχαλεῖν, συμόιδάζειν τὴν χαρδίαν εἰς πλη- 

ροφορίαν τῆς ἀληθείας. (ΟΓΏΔΥ 5 τοοΐο, γεογὲ μαῖα 

οοπιδιιοιιαἰϊτεῖς τιδιιηι, σοὶ αὐ ἱπαπεοδνάχιτι σον 
«ὦ φογιϊαἀϊτπιοτα πεγιαἰῖς ᾿ γοὶ 51 τηλ] δ ἢὰ 

5ΟΓΙΡ65. πος ΙοοΟ, ῥγο 60 ροπῖὶ!., ψιιοά δὶ ἐν εῖ-- 
φοΓΘ. απίηιίπι αἰϊοι)ς αἰ φοπειαπίον αα]ιὶνφη-- 

«απι βάοπι σϑγιαιὶ, τιὰ ῬαΆ]ιι5 Ἰμκσο ἄτι [πηχὶι 

ΝΟΤῈ ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ ΠΌΟΞῚΙ 

παραχληθῆναι εἴ συμδιδασθῆναι, (0105. 3, 3. [τὰ 

4ιοαιδ νογίὶ ἀρυα 5, Φοάποπὶ ΟΠ γυβοβίοπι. ἱπΐοτ- 
ΡΓ65. Ἠοπηη]α: 13. ἴθ Ἐρίβίοϊαιη δά Οουΐπιμ.: 
ὑἱ ας ρἸιοπι τη" δἰ σοτιδοίαπειιτ' ; ἰΐδτν ᾿πίοΓΡΓῈ5 

ὙΠΘΟρΒυ]δοῖ. : ἤωο ἐσὲ δπὶπι παπάχλησις, ἰά 
δδί, οὐβεοσγαίϊο εἰν αὐ]ιογίαιο, τπατπιδιιδῖος 

τεάάεπς οἰοιιγατιδ 6 οναΐϊο, 

Ρας, 4083. Ε. 9. ἀγαμοπάο.Ἵ Τιοοι5 οδὲ Του - 
τοὶ 19,17, ὉΡῚ Ὑ αἰραῖα 1,81, Δοπ οἀετὶς [γαίγοπε 
ἐμίην ἐπ σΟΓ6 ἔπι0, 5θἀ ριιῖοθ ἀγρσιθ διιπι., 

πιθ αῦϑας σιρον {ἰ1ο ρεσσαίπτι : ἀΡὶ 1Ππὰ 5, ριι- 
δἰϊοο, κρτιπαϊταγ ]ο Ηθθναΐσπιο, ἐλεγμῷ ἐλέγξεις, 

ΟΟΥΤορίϊοτθ ΘοΙΤΊ ρος. ἴῃ εαάοπι Βοριΐα ΡΓῸ 
σταθήσεται πᾶν ῥῆμα φογτϊσοπάπιπι ἐσ Ν5.. Υ. 

σταθῇ πᾶν ῥῆμα, εἰ ἀληθινῆς διαθέσεως, ΡΓῸ 

ἀλχηθικῆς. Ελ᾿ ἴῃ πα ἐναφίησιν ἐναπολέσθαι τῷ 

χαχῷ, ΡΓο τῷ χόσμῳ, Πἰοοὶ 45.656 ΠῚ ΘΧΡΕΙΠΊΘΗ5 
δ! τοποπι (ΟΓΠΑΓΊ.5, 5ΟΓΙ Ρ5ΘΕΙ 5 ἐπὶ ππτισεεῖο ρετῖγα 
εἰϊηιτὶε. 

Ῥαρ. 495. Β. Θ. Ξεπέοπέεϊαπι ΤΠοπιϊτιὶ. Προ- 
στασία ΡτΟρτὶθ Εἰγᾶπιὶ,, (οἰ θηβίοηθπι ἃς Ραϊγοοῖ- 

ἩΪΠΠῚ 5οηδῖ, δι δἰϊὰπὶ ρΓ  δοΐαγαπι οἱ ἀἸ στ δΐθπη : 
Τα 116 ἸΠΙΟΓΡΓΟ5. ΒΟΓΙρϑογαΐ,, {εὶ 56. 7)οπιϊπὶ ρα- 
ἐγοοὶμῖο σοπιιηϊϑῖῖ, (ΟΥ ΠΑΡῸΝ. νΘΓῸ, ζμ8 5π566- 

Ρὶι ργωζεοξιγαπι ἀο ργιβοορίιπι Π)οπιϊτιὶ : φυδϑὶ 

Ἰάοπη να]οαὲ προστασία, 4οὦ πρόσταγμα, γεὶ 
πρόσταξις.. Ῥοτγὸ ΜΑΙ ΠῚ 16, 234, Ἰερίεξαν : εἴ τις 

θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἕαυτόν, 
δὲ εις ὑἱἷΐ ϑδπῖγα ροςὲ πιε, αὔγιεβεὶ σθητεί- 
ἐρϑιιτι, πιοο ΑἸΠ16ν σρτΟ ΓΙ οναηρο] ἰϑία : ΠῸΠ Δα ΐοιη, 

υἱ οἰϊαὶ ΒΑ5}}15,, εἴ τις ἔρχεται πρός με. 

Ῥαρ. 498. . 9. ἱπάδοοτγο.} Εὰπιαηι5 θα ογαῖ, 
ἀσχημονεῖ, φιοα [να Ἰπτι5 ̓ πίογρ το 5 το 4141, πὸ 

δὶ απιδιιίοσα , ΟΟΥ̓ΠΑΥ 5. ἀα0Π1, τεοτα ἐπι θοοΓ8 

56 εγὶί. ῬυυΓπι5 οαρ. 80, 1ῃ Νῖ5. Ρ., Οαγίίας 
τιοτι. «ἰο]ιοπιοδέαξιγ, δίομε δὶ χιεῖς οἷς ἀϊοσαξ, 6 

δέαϊι Πιοποσίαϊι5 56 ποτὶ αο]ϊοίίιτ. Επὲ ἐπῖπι 

ψιδάκηι ργορτγῖα ποπεοςίας σαγιζαιὶς, δὲ Παῦτετι5. 

αἰφιιδ οττιαίιις {{16 οἰπιθ. ἀπιϑῖο, ψμ ΡῈ αἴτιαι: 
ἰας οατιἰαιὶς οἰτίμίος δπιιπιοτανὶε 4ροΞξίοϊμς. 

1 ΟοΥῖπι. 19., Ὁ. 1τὰ πιδπισραίαν ν ουθιπι ἄσχημο- 
νεῖν, Πευΐετοη. 95, 8 : ἀσχημονήσει ὃ ἀδελφός σου 
ἐνώπιόν σου, {τρίτον ασεί {Γαίετγ' ἔπιτι5 ἐπ᾿ σοπι- 

ϑρδοίτι πιο ; οἱ ἘΖρο 6115 10, Τ : σὺ ἦσθα γυμνὴ 
καὶ ἀσχημονοῦσα, ἔτ 65 πιά εἰ ρίεπα ἱσποπιϊπῖ(. 
Οὐδατα 50 1 6} ΠἸσππὶ, σαν αΐοπι. 11] 510ὶ ἰἢ- 
ἀεοογιμ Ρυΐανο, ἀτππι τ Π|181] ρυΟχ ππουιμὰ. ἰπ - 
δουντῖ. Πἰὰ 5. Φοαῃ. ΟἸνεγβοβίοιηιι5 Ηόμη]. 38 : 
τὰ ἔσχατα παθοῦσα διὰ τὸν ἀγαπώμενον, οὐδὲ ἀσχη- 

μοσύνην τὸ πρᾶγμα νομίζει, οσίτοπια ρεγρε55α 

ΡΤΟΡίΩΡ ἀνδρίαν, πὸ ἐμτριαϊποπι φιίάοπι αὸ 
ἐδήφοιι5 τάπι δαϊσιϊηιαὶ. 



ΙΝ ΒΕΟΌΤΑΘ. ΒΑΕ Β ὙΠΛΑΟΤΑΤΑΒ, 

Ρὰρ. ὅ00. Ο. 8. ομπὶ ρῥγοϑαίϊοπθ. Νοα οἱ 
δηϊδα, εἶδ δομπιπιιιτιὶ σιΡἰθγόσιιηι ἡἰϊοῖο ἐἰοπιατι- 
εἰαίμιπι ἐδ Σ Ὠἰδὶ (ονῖο ἴῃ Ογαοο {11 μετὰ κοινῆς 
τῶν ἄλλων δοχιμασίας, φινο ἰδιηοη ποῆιο Ν5. 
6. Υ., ποχιιο νοίι5 Τα ΠΩ Ὑογβὶο ΠΝ ΠῚ15. ὈδΙαϊὰ 
Ῥτῶ 56 ἔογὶ. ϑᾷπο αι άο πὶ ΠΟ ΟΠΙΉ ἘΠ ΘΟΙΠΠλυΗὶ 
δι {Πγαρῖο, 566, δουιμι ἰἀη μπ.,. 4} οἰοου 5. ργῶ- 
δίαηι, ἀεἰ σ᾽ 5Ό]ογο ρυροβίιοβ οοηδίαι οχ Ἀδρυ]α 
[υδῖτ5 ἀϊ8ρ. 43. Τὸν ἐπιούσιον ἄρτον ἀϊοϊίοπο οχ- 
Ρτεδϑὶς 9. 82 : Ζιώιο διευσίαπίνισπ μασθηι,, ἰὰ 
65, φεὶ υἱέαηι χιοιϊϊαπιαπε δε» ἰανε τιοσίσιο 
ὁοπίογαί, α ]λοπιῖτιο ρμοσοίπει 5, τ πϑοεοοιαιὶ, 

φιιαπίτιτα δα Ποἷϊ, σας αι. Οονπαγίιιβ οοάοπι 
τηοο Θϑοσθπίϊαϊθπι σἰνθ φιιοιϊΐαπιινι ράποπι 
ψογε ἐπιούσιον. Πα Οτέοα 500} 1ὰ ὀχρ ἰοαηὶ ἐπὶ 
τὴν ἡμῶν οὐσίαν ἐπαρχοῦντα,, οἱ ϑγτα Ἰηιουρτοία- 
το μάποπι ϑι{ἱοϊοηιέοπι δἰ γιθοθδδαγίιη νοςαῖ, 
Ετ᾿ βίοις ἃ νόοο οὐσία ἀο(ιιοίτιν περιούσιος οἱ 

δμοούσιος εἰ ὁμοιούσιος, ἰΐὰ εἰ ἐπιούσιος : πηάα 
Μ᾽ υἸραῖα Πιατπα διιοίου Ναιι}ν. 6, 11, σερογοιιν- 

5ἰαπίίαϊεπι ἀρρο!]ανὶϊ, οἱ Το 11, 2, φιοιίαϊα- 
γε. 

Ῥαρ. ὅ09. Α. ὅ. φεγεϊδείπιαπι.ἢ ΝΑ]6 ᾿πιουριῸ5, 
{τι απιὶπιὶ διιὶ οαρζοιίοτιοπι ἴηι Παμοῖα ἐπὶ ΤΠ ιιηι; 

ΔἸ οηΐπὶ πληροφορία 5ἰ 5! ΠἸοαι, τς ἴῃ ρας. 491, 
Ο, 7, δῃποίαϊιπι ο5ῖ. 510 οποη αν ίμηι5 οἱ ἰηΐτὰ 
Ἀορ. 995 : φιοπιοίο ρμογειαάοτὶ μοςεὶῖ, πῶς 

πληροφορηθῇ, σογίϊον ἤεγὶ, Ἰλυιγβιι5 ἀπορεῖσθαι οἱ 

ἐξαπορεῖσθαι 1ναὐ1π|5 γον ἷ5. οἰἴουιιηι 411}, υὐ να - 

5Π}118, ΠαΡογαπι5., δοιαὶ ποῖ εἰοείἐ{ιιἰτιι) ἢ 

Βυάαιι, Ερβοπίος, αἱ ποῖ οφϑδίαἰϊ σισοιιηιῖνοτι- 
{δ 5 : Ἰθοζὰ Οσθσαπι ρᾷγΟ ΠΟ πη σἴαιη Ὠἰ ἰ{πν ἱπη αν], 
Πιροίίαπιιδ, αἱ ποῦ ρῥγογσιις ᾿ιωτομιις. Ἀὰοῖον 

Μαυϊραία,, 2 Οονίπινι. 1, 8, γουεῖτ, ἐδαρήθημεν ὑπὲρ 
δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἥμᾶς χαὶ τοῦ ζῆν, 

δγαναίὶ διίπει5 σάργα υἱγίμίοην., ἰἰα πὶ ἐφ ἀογοὶ 

χος οἰΐαηι οἷνόγθ. Οουπαγίι5 αἰχὶ, ἀνία πίο5., 

δϑ ποῦ εἰοσρεγαάπίος. Ῥνορνῖο ἀπορεῖσθαι 65ὶ, 
ἀυλίνπι 6550, ποδοῖγο υϊὰ ἀροπά τ 5ἰ1, ιν 
ΘΟΠ51}11 οαρ οπάτπι : αἱ ἐξαπορεῖσθαι, ρΥΌΥ 5.15 Πῦ- 

δἰ αγο, οἱ δὰ ἀπριβίϊας. γοθαοίοβ ΠΟδοῖΓῸ 4110 ΠῸ5 
γονίαπιιδ, αἱ ἀσθενεῖν, (ΟΠ Πανὶ, ἐξασθενεῖν, δ 
Ἰαπριογοιι βάτο 6 Πανὶ, 

Ῥὰρ. ὅ11. ἢ). 12. δὐποπ ἐθαϊι.1 δι κυ τπογαΐ 
γοῦβθὰ Τιατπα: Υ Ὁ] σα! Ειτηδηιιδ, γι τε δέ πε {τυπτὶν 

ει σοπίγα 1λδιιηι ἰοψιιείιι5 61 2 πος τασα δὰ 

γον θὺπι ἜΧΡΓΟΒ5Πλ}115 ὁχ Ποπιαπα οὐ πἴοπο ἈΝ, 
5 τΟρΡΟΡ ππι". οἱ ἀρι Ἰλυ Ππιιμ οαρ. θὅ 6 
ἐπδιιτ 15. Ἰποπδο]οῦιι,. ᾿ἴσοῖ ἴῃ ὀχοῖβοὸ ἴῃ (ὑον- 

πιαηΐα ΘΧΘΙ αν! Υ αἰρσαϊαῦ. ἰΐοιη. 1 απ ψοῦθὰ 
Ἰοραπίισ. 510 ᾿σίτ" οχ Μ5. Ῥ. οπομαπῆιι5. δῖ, 
τιΘ ἐπε 50Γπιογιθ σιιθηι τοσιίαηι μἱοι αἰἱϊς οσοος- 

1193 

δἰζ, σιιο πιΐπιις θα ϑθπιίγοὶ ἰδ 60 ει μα 

δγαΐ, 5ἰοιιῖ βδογίρίμπι Θεοὶ εἶδ 80, ηιῖα ἵπ ἢ ΐς 
οπιπὶψιις πἰλεὶϊ μϑοσανὶε 70} Ἰανὶϊς σεῖς, τιθὸ 

εἰθεϊϊε ἱποὶριοπείαπι 1)6ο, ϑγταιπδο νι νογιῖ, οὐδὲ 

ἠφρονεύσατο πρὸς τὸν Θεόν, πεγι( ἐπιδὶρ δε ο 7 56 
δοδοὶι ὀγρα 1) θιηι. ΟἸγτρίοἄονγιιθ ἰῃ Οδίοπα, 

σαφέστερον ὃ ἙΘραῖος, Οὐχ ἐμέμψατο τῷ Θεῷ, 
πιατι [δπίϊπ5 Ποντγσιις, δου ἱποιιδανὶι 7λόμπι. 

ΟΒιυγϑοδῖ. οχροηϊτ, πὸπ εἰθάϊτ ἱποὶριοπιίαπι, 
τουτέστιν, οὐ χατέγνω τῶν γεγενημένων ἀδιχίαν, 
οὐχ εἶπεν ὡς πολλοὶ, ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχε τὰ 

πράγματα «φέρεται, ἀλλ (Ὡς τῷ Κυρίῳ, ἔδοξεν, 
οὕτως χαὶ ἐγένετο, ΝΙεχπαηιαπι οὗ ὁα φιιῶ αροῖ-- 
εἰόγαμῖ ἐπγιεεία Τδιτα, αἰΐψια οοπαεηιπαν, 
ποι αἰαὶ, ει πα εἰ, Το πιογανῖις5. ἀὸ (ογ (ει 5 

δὶ γϑγιιπὶ ἐμπιπι αι αι ΘΉΓ5 5: ΘΓιιτ οἱ οι 
]οπιῖπιο ρμἱαοιῖι,, ἱϊα Γαοίιιπι 65:. ΝΧ οἰΐαια 

Ποῦντα 4ιὰ ]ΐο ἀφροσύνη, Φογοπία 23, 18, 
ἀνόμημα, ἱπιϊψιῖίας, νουιίταν., 

Ῥαρ. δ13. Ε, Τὶ φιιαϊἐιαιὶς. ἈΔΑΙΑίπιι5 μᾶπο 
γοοοπὶ, 4ιιοά ποιότης 4ια αι 6 πὶ 5[ νΥ6. ΒΆΡΟΙΌΠΝ 
Εἰ θογιπι 5ἰρηϊβοοι., ἴα ἰἴὰ ἈΝ ΠΠι}5. οἰΐαπι 
οἂρ. 57 : Ομοά ὁδί ἱπ ομπιχιῖντι5 οἷ δὶς βιιδίιι5, 

10 τπιπιᾳού τις αἰϊρηοϑβοίζιιτ, οἱ}1ι5 σαροτὶς 
δἰϊ, Πιοο δεὶ εἰ ἵπι ὉοΥΡὶς ςατιοῖ ϑογί ρει ῥΓιι-- 
ἐἰοτιίῖα δὲ δοπϑιι5. Εαιίοος πηι, ἐπι, ὁσοας 

ϑιιδίαθιιτεῖ, 5θηιδιι5 ἀτίοπι ὐογῖα αἰϊδοεγηῖί. δὶς 

ἀρᾷ ΠΙοβοονίά θην ἄποιον ὕδωρ ἀἸοίτυν, ΟΠλη] 4ὰ- 

Ἰϊλαϊο σάγοηβ ἃ], 14 δῖ, ΠᾺΠΠ}Π5. ΒάρΟΥΪ5. δῖ 

οἄουϊβ. Οαἴονιπι ἀριὰ ΤΙΧΧ 10} 84, 8., λ]5 νοῦ- 

Ῥὴ5 οοποῖρίτιν προ ϑθηιθηῖία : οὖς λόγους δοχιμάζει, 

χαὶ λάρυγξ γεύεται βρῶσιν. «Ζιιγὶς 567 ΠΙΟΤΙΘΣ 
Ῥτγοναΐ., δὲ σε σιδίαι ὁδοάπι. Τὐιλλι" οἰϊαπὶ 

γΌ06. ποιότητος {|| π|5. ἴῃ. Οαΐθηα ᾿πιηο Ἰσσοῦ 

ΘΧΡΟηθη5 Το}, λόγων, ὦ φίλοι, ἀχοὴ χριτικὴ τὸ 

ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς διαστέλλουσα, χαὶ τὸ χαλὸν 

καὶ τὸ φαῦλον διαιροῦσα, χαθὰ χαὶ βρωμάτων ὃ 
λάρυγξ, τὰς τούτων δοχιμάζων ποιότητας, χαὶ τὸ ἡδὺ 

χαὶ τὸ πικρὸν φιλοχρινῶν. ϑογηιοτί, Ο ατηϊοὶ, 

ἡάθα εοὲ αἰιάϊιιις., φιιὶ ϑϑγιιπι αὶ Γαίδο αἰϊδίϊι-: 

δῖ, οἵ γδοίππι α ρΓανὸ δϑοογπῖῖ, τότ δος αὸ 

Ῥαϊαίιιηι οἶνος, ἄπηι δογιπι ιιαϊίία!ε5 εἰϊγμαϊ-- 
εαϊ, οἱ ἀπιαγιέηι εἰπε σοι αϊδοθντῖί. 

Ῥαρ. ὅ35. Ὁ. 1. “οηιϊπίσαηι σωπαπι.} Προσ- 

χομιδὴν νονίογαὶ ΠΠπππλητι5. ἐἰοηιπίοαηι οωπάπι, 

Οονπαγῖι5, μεσ αὐ σοηιπείπθπι «ἰοηιίηι εἶε- 

ῬΡογίαιίοπθηι Πογὶ οροτγίοί. ἂς να] σαΐα αϊά ἐπὶ 

Ιοχίοα προσχομιδὴν αεἰνδοιἑονόηι ὁ556. ἀοσοῃΐ : 

ΤΠ δ οΝἶτι5 ἁυΐοι ἀναφορὰν, οὑϊαίίοποηι, οἵ αἴ οχ 

ϑυυίαοα Πἰπρια ψογδᾶνη ἸΏ ΟΓΡΥῸ5. ΑΠΔΡ]ΙΟΥ ἅμ. ἃ}»- 

ῬΟΙ]αὶ Τιϊτυρρίαπν Βα. ΠΠ} τ πὰς. οἱ ἀρ ΟἸοπιοη- 
το ΑἸεχαπάνίηιπι προσχομίζειν οδὲ ἀναφέρειν, 
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1}. 8 Ῥαάαρορὶ : χρυσὸν γοῦν αὐτῷ γεννηθέντι 
βασιλείας σύμθολον προσεκόμισαν οἱ Μάγοι, ατιχιίτπ, 
ἐρεὶ παΐο οειογιιί ακὶ, φιιοά 65: 5γπιθο-- 

ἄπιπι γοσηῖ: 50 ἴθ πᾶ δρυΐ προσχομιδὴς 
ΠΟΠΙΪΠ6 5Δογ πὶ ΝΙ [55:5 ΟΠ οἴ τι πὶ ἸΏ 10 ΠΠ16Ὶ ἀΡ ΠΤ, 

5|ν6 58 ΠΟΙΙ551Π11 ΕἸ ΠΟ ΠΥ 51185. 5ΔΟΡῚ ΠΟΙ ΠΟΙ ναὸ - 

Ποῖ, 4044 Ἰηἀ᾽οαϊ οἰϊαπὶ ράι]0 ροϑὲ ἀϊοιῖο τῶν 

ἁγίων, οἵπ αἷϊ τὰ ἅγια ἐπιτελεῖσθαι, σαποία 
δεἰουγαγὶ. Οομοι πη [μἀοάϊοοππ οαη. 14: 

μὴ τὰ ἅγια εἰς λόγον εὐλογιῶν χατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ 

πάσχα εἰς ἑτέρας παροικίας διαπέμπεσθαι, π 

δαποίαᾳ ἵπδίατ' Θιϊορίαγιιην ἐπ ἔεείο Ῥαξοα ἐπ. 

αἰΐας ραγοοἠιΐας ἱγατιδηιίἐἀτεΐτισ'. Τὴ {αι 6πι ̓σοιιπὶ 

Ζοπαιὰβ, τὰ ἅγια, ἤγουν μερίδες τοῦ ἁγίου σῴμα- 

τος χαὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, Ξαποία, υἱαοἴϊοοὶ 
ΘΟΥΡΟΥὶ5 οἱ απϑεϊτιὶς (τοι ρατιϊοιί. Οθπ 

ἃ αἴοπὶ ἀΟπΠλϊΠἰοαΣ γΟΟ6 ΓΑΓῸ 50] ρίογο5. 5Δοτγὶ 4616- 

οἴδηίαν, αὐ Τροία ἃβδογὶὶ ΟἸδιάϊι5 ϑαποίθβιιβ 

Ἰρίδοοριιβ ΕΡΡοϊοθηϑὶς Προιἴοπο Ὁ 46 Ἰθμο]α- 

ΤΙβιϊα οὰρ. 1, οἱ Αὐριβίϊηιι5 ΔΙ {πᾶ Π0 δὰ τιδι15 
δῖ, αι ΠΡ. Ὡ, ο. Θ, 46 ϑϑυπίοπα Πομηπὶ ἴῃ ᾿ποηΐο - 

ἃἰτἀπηθη ἰπίοΡ. ΟΠ ΓΙ σι ΠῸ5. τι541ι6 ἃ4 ποβίγα ἴθπη- 

ΝΟΤ ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ. ὨΌΘΞῚΙ 

Ρογὰ ροΐαϊ τ ἱπγα]οβοοτθ. ΑἸΠΡΓΌβ 5 Τα θη σου τα 
γ6} (οτηΠΠ ΠΙΆ Ὶ} διιοίον ἴῃ ΠρΙδί. 1 δὰ Οοτίπι]. 

ο. 11, Πῶς βου, Οείοπαϊε ἐς ταν 5 ογί τειν 

Επιοθιαγ σι ἱπιίοτ' σωπαπάμιν οοἰοταζιιι γιοτι 

οοπάπι 6556. ΝίοΥΟ αγρὸ τ ργθμοπα! Πα Πονὰ- 

ΠῸ5 οἱ (ΑἸ γἱπἰδίαβ ΝΑΙ ἀοπαίιι5 ποβίθν ἴῃ ἂρ, 26 

Μαι]ωὶ, φαρά πο] αθγὶπὲ σΟΥΡΟΓΪ5 δὲ ἈΠ ΠῚ5 
Το ΠΪΠΙ 5δοναπηθηΐι πὶ, ΕΠΙΟΠμΑγ 5181, 564 σμᾶπι 

ΔΡΡΟΙ]αγα., οὐπὶ ΠΙΠΠ115. π΄ 5ΔοῚ5. ΠΙΙΟΓῚ5. Ιθοι5 

οσσαναΐῖ,, αὶ ἤος 58 ἈΠ Πἔπ ΠῚ ΟΠ ψΟΟΘία", 

Ας ποηπΌ}[α φηίἄοπι βαῃοίου πη Ῥαΐγιιπι ρυοἴθγιιηϊ 

Ἰοοα, ἴῃ 41|015 οαπα ἸλοΙΏΪ Ὑοοάῖι ΠΟ 

οαπα, 485 ῬΑΒΟΠμ 15. ἀσηϊ τηα Πα δ ΟΠ 6 πὶ 56- 

Ζαυία δῖ, πὰπο ρα οἰϊατη ἘΠΟΠγι βιὰ : δϑά 
ΔΔάἴιο. 5οπηροῦ δρ μοῖο ἀοπηϊπἰοαρ, ἃ: τη ϑίϊοδ 

οὐηδ ; ΒΟ αἴθ ἀιιΐθιη ΘΟ πᾶπΠῚ πὸπ Δρρο᾿αηΐ, 

ΠΘ4ι6 ἴδοι ΘΟ Πδπη, ἀυΐ ΘΟ] ΘθΓΆγο σπδπ ἀἸουπΐ, 

αὖ γογηδοι]α ποϑίγα ΠΠπσᾶ ἴπ (Δ }Π1Π4 ἸΟΖΙΠ ΠΤ 

Νονδίουθϑ, {1105 ΡΟ 55. πηι πὶ ΠΟΒΙΓῚ Ἰ)οοίο 65. ΟΡ- 
Ρυρπαηῖ, φαὶ ἴῃ ΠΟ 15, {Ὰ]θι15. ΤΌ γπλ}α5. ΕἸ Τ5 408 
5ΔΟΓΟΓΊΙΠῚ 5ΟΓΕΠῚ 5ΔΟΓΙΘΡΌΓΙΠΙ ΘΟΠΙΡΙΘΧὶ βυηΐ , 
ΒΟῊ ΔΠ116 Ὁ ΘᾶΠ| {1ᾶπ| ΔΌΒΟΪ αἴ οσομαπ γοοληΐ. 

ΙΝ ΤἧΡΆΟΘ ὉΕ ΒΑΡΤΙΒΝΟ. 

Μουιϊο βᾶπο ργϑῇχοναῖ [15 ΠΠῸΡῚ5 ΧΟ ΒΡ] πι. ΟΧΣ 
115, 41 ρου ον θιι5 1, 1 Π15. ΘΠ Ομ Ριι5 ρυτίαο- 
ΤΌΠΩΙ, πιοηἰΐα αι 44Ππ|, 4111}}115 ᾿θοίοΓ ΠῚ πιο ποῦ αΐ, 
αΐ ΦΙΟΠ άπ. ΠΟ Αἰ πιπὶ ΠαΟΙΪ Θὰ ἰπ οι ΡΓΟΐο ΠῚ, 

4ιδπὶ Πποπηΐηοπὶ Ζα]ησ] δ πὰ ἀοο τ! Πδ5 5 5 ρΘοίαΠ, 
80 ΡΓΟΙΠαΘ ἃ (Δ ΠΟ] 10 4} ]Θητιπη, 510] ἃ] 60 οαγογοῖ: 
οἴιπὶ {ΠΠ|π|5 χαινοτομίας 5ιτΔ]ο5], 5Δου ΔΙΠΟΠ[ΟΓΙΙΠῚ 

Ὑἱπι οἱ οἰ Ποδ οἰ πὶ Π ΓΙ1ΠῚ αι πίτπι 6 ν θηΐ, οἵ οἱ 
ρ51 Βαρίίδπιο, ἴὰ πὶ οὥογ5 σΡαῖ Αἰ ν᾽ η8 γ515 

ΠΗΪΠῚ15 {18 ΠῚ ΡΔ1 511 {θα ηϊ. 10. ΠΟΡῚ5 ΟΓΘΌΓ 5 
ξαοϊοπ πὶ ογὶῖ, αὖ πα ἰοσὰ βιιηΐ π᾿ μας οἀ το πο 

ΤΘΟΘηβἴ4. ΟἾΠῚ 6Χ ΘΟΙ]ΔΓΙΟΠ6. ΟΠ 4}115. διιοίου 5 
Ἰοοῖβ, ἰὰπι οχ Δ] ουιη Ῥαίγι ΠῚ σΟη56Π51 οἱ συν- 

ῳδία ΠάΦΠΠ τον ἀβδογπλι5.  ουονγαὶ ἰρί ταν ρᾶρ. 
624, Ο, 8, γοϊίδηριι Μυβοι] 5, σαὶ {10 1-- 

τὰν 1ῃ Θαἀποη6. Βαβ]ΠἸθηδὶ ἀηηὶ 1540 ἢώο ἰπῖον- 

Ῥνοίαιο, ἐδ ροβίθγίογθ τιοδίγαπι δϑηίθηίϊαην 
ιιαςὶνι εἰἰς, ἴΐοπα 4. ἕτοιμοι ἔσεσθε, ραγαιὶ 

δοίοί οπισιὶ ᾿05 ἱπιθγτοσατιϊ τοςροτιάογο. τα- 

ἐἰονιοπιτ6 σοπιπιιιτιὶς {οἱ τού άεγε, ταί τονοπι δ 

«Ἰοπιϊτιῖοο, σϑοιπειιται Ἐναηβοίϊιη θαριϊσηιαί δ 

γϑαεἰϊπιιι5. τὐδυνρραὶ Β45:}1π|5. γοῦνα ΡοιΡῚ Αγρο- 
5.01}, 1 Ροῖνὶ 3., 1, πΙδὶ φιιο γιὸ αἰτοῦντι ὑμᾶς 

λόγον Ιοοἷτ, ἐπερωτῶντι μᾶς λόγον,οἱ Δα} γοΥθιιπι 
ἔσ:σθε. [Ὁϊ δἠνουιοπάιιπι, ργαϑίδητπι5 6556 
Φοληηῖβ. Βαρεϊδπηιαῖς ΟΠ δεῖ Βαρισπια, οΧχ βοηΐθῃ- 

τὰ 451}, οοηίγα Φαουαπ πὶ ἑτεροδόξων μιῸ- 

[φπαιη πον! αΐθπι. 
Ραρ. 694. Ε. 6. ὕμχέα ργοροοίζπι. πίον ρΓῸ5 

ΒΟΓΙΡΒΟΓΑϊ,, 5οορο εἶἰν. ϑεπερῖ. δοτιδξατιῖος ἐπι- 

ΤΠ ΟΥΘΙΔΙ7) 9. ἰἴο πὶ ΟΠλϊδογαὶ ΔαγΘ πὶ, αἰϊοιιὶ, 

δριστικῶς που προσταχθέντα, ει ἀογηῖῖο ρτθοο- 

Ρία: γοοῖϊ5 ψαΠι|5 ΟΟΥΠΑΓΙΙ5 7 δἐγιοἰΐπι ργιξοορία 

διέπι ; 485 ΘΠ πὶ ΟἰΓΟΙΠβογρία 50 ΘοΥ 5 ΠΠππ|-- 
αἰθιι5, παῖ παι5 ἀΠ[{5ὰ βιιηΐ : οἰ Ορροηὶ τῷ δριστιχῶς, 

καὶ τῷ ἁπλῶς, τὸ σαφῶς. (ΔοΥΠΠΔΠιΙ5 παῖς Ἰοοιι5 

οὶ δριιὰ δυπηάοπι 1)5.ΠΠπ|πὶ ἴοπιο 2, Ἀδραϊα θγο- 

γον 267 : τὰ ἀμφίδολα χαὶ ἐπιχεχαλυμμένως 

εἰρῆσθαι δοχοῦντα ἔν τισι τόποις τῆς θεοπνεύστου 

Γραφῆς ὑπὸ τῶν ἐν ἄλλοις τόποις ὁμολογουμένων 

σαφηνίζεται. Νοῦ ἰάπιεη [πὸ ἰηΐδγγο [θοὸν 

ἄθεοι οἴηπία ϑουϊρίαγα Ἰοσὰ ΟΡ βου γΙοΓα., ὁχ Δ} 115 

ἀἸΠυοἰ 415. ἔλο]6 ἃ {πον !β Ἔχ ΡΠ] σαγὶ Ρό556 : ΠᾺΠῚ ἰϊᾶ 

[Ἀ]σιιπη οϑϑοὶ ἀἴσοῦο ΟΞ ΡΠ) 6556. ΒΟΓΙρ ΠΓΔΠῚ, 

{π|06 ΤΔπιοπ ἀ550 11 [8511 115 ἴῃ ῬΡΟΟΊΏ1Ο (οΙηπΙοΏ . 

ἴῃ Ἐβαΐαπι μᾶς. 3582, Β,9 : γυμνάσιον ἡμῖν τῆς 

ΒΗ 



ΙΝ ΜΠΒΠΟῸΟΒ ὈΠ᾿ ΒΑΡΤΙΒΜΝΟ, 

διανοίας ἐμηχανήσατο τὴν ἐν ταῖς Γραφαῖς ἀσά- 
φειαν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ νοῦ : οἱ ροϑδοῖ τιπιιδηιίδηιιο, 
ὨΪ}] ππουάῖιι5. ἀυιοϊου ἴαΐοπι ῬαΙ πὴ, ϑογ ρι γα πη 
ΘΧΡΟΠοΙο, αιιοὶ ἰἀπιθη ΠΠΠτπὶ ΠΟῚ ΡΥ τσ. {1556 10-- 
δίαταν ἈαΠΠπιι5 1115. 11, οὰρ. 9. Πο ἀς ἢΠ|0 οἱ ἀὸ 

Οτερουιῖο Ναχίαμ.. βογιθοη5., “ἴπεϑο {1 {λετ ς ΘΓ ι- 

εἰϊεὶ ςοἱὶς ἀϊνίπ δογίριιν αοἰιπιϊπί νι. ορ6- 
τάπι αναπι,, θαγιπιήιι ἱπιο Πρ οπίίαπι,, ποτὶ 

θὰ ργοργία ργιωςιιπιριίοπο, 5 ὁς Παγογιιπι 
ϑογίριὶϊς οἰ αμοιογίία! 6 ςεχιοναπίι. Ῥοντο Ααὰ-π 
σιιδίϊηι5. οἰϊαπὶ Πἰργὸ 2. 6 Ποοιγῖπα ΟΠ γἰβιϊαμα., 
οαρ. 3, εὐ 4111 Ῥαΐγοθ ἀόοοηι αἰ ΠΟ] οτὰ Ἰοοὰ οχ 
οἰανϊου θυ. χροὶ ἄρθρον ; 5οὦ αἰ[Π ΟΠ ἴπλιῖπὶ ἴα - 
ΠΟ 6886 ΔΒΒΟΓΙΠΏ5. Π  πϑηη 01} Ἰοσον πὶ 00}]ἃ- 
τἰοποιῖ ἰΐὰ ἰΠ5 ΠΟ Γ6, αΐ {ι πὶ ἸΟοιιπὰ. ἴπι Ριιῖα5 

Εἰαυϊογοι 6556, ἰάσοχιιο οχ 4110 ἰΙοοο ἱπιορργοίδη- 

ἄμμι, ἰδ τονουα δἰ οἰ Αγ Ο., οἱ ΠΟ ΘΟΠ Γὰ ΡΟΙΪι5 
ΟΡ Βοιτΐου : 6χ 410 ἰάοῖγοο ποη ἃ] Τογιπὶ ᾿ΠΊΟΓΡΙῸ- 
ταν, 564 εἰιπὶ Οχ δἰίογο δὶ ἤθορβϑο. ΡΙαγα ὅτο- 

Βογίαβ ἐς Ὑ αἰοπια., Ογάϊηὶς ποϑινὶ ΤΠ ΘΟΙοριιβ, ἴῃ 
Μιᾶπο 5θπίοηι πη ἀπά  γ515 ΕἼΔοΙ 11}. ὅ, ο. ῶ. 

Ρὰρ. 620. Α. 11. Οτγαίϊας α50.} ἴῃ Υ αἱραῖα 
Τιαιῖμα δὰ οιπδπος Ἷ, ὥ, Ἰορίπιιι5, Ογαίϊα "οὶ 
ῬῈΓ «όσιιπι ΟἸιγϊδίιιπι : αἱ ἴῃ ἀυΠιιδάατιῃ ΠΡ Υς5 
Οτωοῖβ, χάρις δὲ τῷ Θεῷ, Οτγαιῖα αἰΐοπι 1260 : 
ἴῃ 4}115 εὐχαριστῷ τῷ Θεῷ, Οτγαίίας αθὸ ἴεο, 
«ιοιποάο οἱ πο ἀρυἃ Βαβι! μη, οἱ ἀρὰ ΟΠ γγϑο- 
δἴουμιπι οι], 15 π΄ Ἐρίϑι. δὰ Ἄοηι. ρὰρ, 140 
Οταοο-] αιΐπα οἀ εἰοη 5, θὲ δου θοηάττη, αι πος 
Ἰοοο, ατγαίϊας απὸ [60 μὲν ΟἸιγί ϑίιιπι : παπὰ ΠΠυὰ 
πιθὸ Τιαιϊπα εἀϊοηἶ5, Ονώοα 4 οχϑίαηϊ ΠΟῊ 
ἈΒΠΟΒΟΙηΐ, 

104, Β. ὅ. πιαρπῖιπὶ δ πὶ πὶ αἰὶς.1 Ἐά τιπι 
φηΐοα [Ὠἱϊ, ααἀπιγανιογοτα ἐἰΐαπι οοποίάοταϊῖ, 

οιιπι αϊοῖ!, Ετιπι φιιὶ ροσοαίχιπι ποτὶ Γεοῖ!. ϑουῖ-- 
Ῥϑίνηιιβ ργουΐ πὰ θοὲ Αροβίο]ιιβ 2 Οὐγίηιμ, ὅ, 21, 
ΟΧ 4110 οἰϊαπὶ ᾿ἷο ἀρ{{πι5. 5ουογοῖι, μέ πος 6{{-- 
ΦΟΓ ηλγ ἡιι5ιἱ ἴα ἐπ ἴρ5ο. 

Ῥὰρ. 627. Β. 4. Κιίγϑιις ἀμίθηι.} ΠΟ. αταςα 
ΒΟΠΑΡαηΐ, ΠΟῚ 4ιι0α 5ου ρδογαὶ ἰῃιοριο5, ἤθργε- 
εἰϊοπάμεπι δοὶ αὐ δα, ψιι ])οπιίπιὶ σιιπῖ, φιιοά 
δἰπριῖος σοποογηῖί ἀεὶ διιπι αὶ ἀἰχογαὶ : Ῥθγ- 
χπῖ6. Τιὰςα πἰπαῖγα τι 9, ΘΟ. [ἢ ἁἰτογο νοτὸ ᾿ν δη- 

66 1}: Ιοοο Ἰορίταν, ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς 
εἰς οἶχόν μου. Ῥοτηιίι6 τε ]εὶ τοπιισιὶαγο ἰιΐς, φιὶὲὶ 

«οπεὶ σιετιῖ. ϑγυϊασα μαγα ρ γα 515 δὰ γουθιιπὶ, μ6γ- 
τιΐτι6, μἱ ργο οἰδοαν υαἰοιϊϊοιισιις [ ἰϊς ἀοπιιις 
πιθιρ. Τογιι} Ἰαπιι5 4 ἴῃ Μαγοίοηοιι ῶ0 : 7 ἐγεΐιπι 
ἐλίιιι ῥγῖπις δεῖς υαϊθάϊοογο ραγαπίοπι ργο]ϑοι 

ΤΘΙΤῸ δρθοίαγο. Ἰῖὰ φυοάιο ΜΙ βου] 5. ̓ἶο γοῦίος- 
ταὶ, ὅϊι αὔόαπὶ αὸ αϊδροπάπι ἐς, φιιος εἰοπιὶ 

μανόο. ϑαῃο γψουθυπὶ ἀποτάξασθαι ἐς ρογϑοηὶδ ἀἰ- 

1190 

οἱ οχίδιππαγιπὶ ΟὙτγη 8 ἀρᾷ 5, Τ]οιπαπι, οἰ 

Βοάα, φιοιηαιποάιπι εἰ Ναγοὶ θ, 46, εἰ Λείοτγ. 
18, 18 : 56 οἱ ἀὁ γοθιι5 «οἱ ρο556 οοηβιαὶ οχ 'ρδᾶ 

Ὑυϊραια Τναιῖπα, ἰπ ιὰ ἰορίταγ οχ πυρογα σογσ 
τϑοιίοῦθ οιπαηα, γϑπιτίίαγθ ἰΐδ, σι ἀοηιῖ 

διισῖ, οχ Αυρυδίίηο 11}0. 9 [)6 σοηβοηβιι Ενδηρο 5. 
οἂρ. 25, οἱ φιοά ρβιγαβὶβ 11α, εἰς εἶχον, 46 τοθιι5 

πᾶ δῖα, Πυδπ ἀρ ρουβοῃὶδ ἀἸοὶ ρο556. υἱάθαϊαγ, αἱ 

Μαϊάοπαῖο ποβιιὸ ρ]αςοι. Αἀάς φαοὰ Βα5,Ππι5. ᾿ΐς 

ΠΟΏΠΪΒ1] ἐπημηυ ἢ 5 γοῦθα Το αἰχὶϊ συντάξασθαι, 

4υοά εδὶ σοῃβίϊτογο, ἀἰδρόποῦο ἀο τοθιι5 55, οὐ 

οοβπαία ὁδὶ 111 Ἰοφιατίο ργοροῖα ἔβαία 58,1, 

δα Ἐοοβίαπι, τάξαι περὶ τοῦ οἴχου σου, εἰϊΞροπὸ 

ἐδ ἄοπιο ἔμ, 4ιοα Αἰ ἴον εἰογιι" 4 Ἀδρ. 90, 1: 

ἔντειλαι τῷ οἴχῳ σου, ἰάιις οοάοπι τησάο νοεῖ αα 
γουθιπὶ οχ Ποῦγωο Ραρηΐηι5, Π γιϑοῖρο ἀοηπιεῖ, 
ἔμ, φιῖα τποτίογὶς. Ἀυγϑας φυοά αἰχὶϊ ονάπϑος- 

Ἰδίᾳ, βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, Β451:}}|5 πη πη τα η5 αἰ - 
χὶϊ, στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω. 

Τριά 1). ὅ. οὐπιμῖ.1 ΟἸηΐββιιπι {πογαϊ 410 Ἰη[ογ- 
Ρτοῖς ἀπὸ μιξς, φιιοά «ιοίον [νατῖπς Ὑ αἰρδῖω γοῦ- 

ὉΠ σἐπιμὶ, Τλιο 14, 18, ὙΠΟΟρΠν Ιαοἴι5 Ἔχροηϊξ, 

ἐξ ἑνὸς συνθήματος, ιιαδὶ ὁχ σοπιραοίο οἷ οοχιϑίῖ- 

{πῖο., αἱ ΞΡ ]ογὶ ροβεὶὶ ἀπὸ μιᾶς γνώμης, ἃι βου- 
λῆς, ταὐτά 5 θη θγίϊα, γὙ6} πιο σοτιοὶἰἴο, φωνῆς» τιπα 
φΌ06, τιπιὸ ΟΤῸ. 

Ῥασ. 028. Β. 1. φιοά μὲν ϑαριϊςπιίπι. Νὸπ 
τὶ δηΐεα, ἐπ δαρίίσπιο ἀηι. 'Τυΐηα 5 Π]οοὶ {ἰπ 

ΔΌΓΘΠαΠΕΪα ΪΟ ἴῃ ΒΑΡ Ϊ5πι0., 4ιιὰ ῬΓΟΠ ΘΟ ΠλιΓ ΠῸ5 
Δ Π πὶ ΓΙ ΘΓ βαϊδηα, οἱ ΔΠΡ66}15, οἱ ΡΟΠΙρ 5 
615. ΟΠ γϑοβίοιηιια ἤόταῖ!. 91 δα Απιίοολιοη. : 
διὰ τοῦτο χαὶ χελευόμεθα λέγειν, ἀποτάσσομαί σοι, 
σατανᾶ. Ῥτγορίεγοα ἡενθηιμ αἴσογο, «{ὑγθημηιῖο 

εἰδὶ, ξαίαπα : οἱ διοῖου. ποβίον Π0. ἄς ϑρίυτα 
βαηοῖο οἂρ. 27: ἄλλα δὲ ὅσα περὶ τὸ βάπτισμα 
ἀποτάσσεσθαι τῷ σατανᾷ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐὖ- 

τοῦ. ϑ5.π}}6 ΠΠὰ φαάοπι ρασίπα ἢ, Θ, ἄμπὶ αὖ 
οπιπὶ τὸ ἀϊαϑοῖο σγαία αὐ οίϊποπιις ἢ αιοα Ν-- 
50.}115 οἀϊάογαι, ρόγ ἰα φιιοά {16 πεϊλὶ ἐπ ποὺς 

μαῤεαι. 
Τυϊ4, Ε. 2. ἀμετεωρίστου.} Ηος ὀρ νείυτη ΟΡο- 

ἀϊοπεῖα οπηϊσογαὶ ᾿πίογρτο5, 404 Ορίπου ἰάοπι νὰ-- 
Ιεῖ, ἃς δὶ ἀμετάθετον, νεὶ ἀμετάβλητον ἀἰχίδ5οὶ, 

φιοΐ αἰ [[ουτὶ ποι ἐοῦθαϊὶ, οἱ αἱ αἷϊ ἴῃ Βοριὰ 

[υδὲτι5 αἰδριίαία 41, Ρ. ὅ87, Ὦ, 1 : τὸ ἐν παντὶ 

εὐπειθὲς ἀποδοχῆς ἄξιον, χαὶ ἐν σπουδῇ ἀόχνῳ χαὶ 

ἐπιμελείᾳ προσεχεστέρᾳ ἀμέμπτως ἀποπληροῦν, οἱ 
Ἀορυϊα γονιοῦ 114 : ὡς τοῦ Θεοῦ θέλημα σπου- 
δαιότερον χαὶ ἐπιμελέστερον χαταδέχεσθαι χρή, οἱ 
Οὐπϑιϊ απ οπυπὶ τηοηαβίϊο, οὰρ. 19, ρὰρ. 5062, 
Ὦ, ἢ: ἀκριδεστάτην παρὰ τῶν αὐτοῦ ἀπαιτεῖ τὴν 

εὐπείθειαν, οἱ ἀναμφίλεχτον τὴν ὑπαχοὴν ἀπαιτεῖ, 
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αϑεψιθ μία αϊςεορίαιἰοπα Ὁεὶ οἰποϊαϊϊοηπ ον - 
αἰϊοτιίατη τ ϑηιγιξ. 

Ῥαρ. 0390. Ἀ. 11. ἐπ᾿ δ βαπια.] ᾿ΝΙ αϑου] 5 
5 ρβοραῖ, ἐμ Χἰοὶ σαγίτα ρεν οαγιἑαΐφηι (ἢ τῖ- 

δἰὶ οἰΠοκοῖ. ϑυι σεται] πλῈ5 γοθο5 εχ Ὑ υ]σᾶῖα 1,ὰ- 
{ἰηὰ, (ἀν οἱδ ΘΧ ΡΥ Ι ΠΠΘΠ415 ἀριϊογο5, αἱ δ ῬΙλπὶ 

1,9, ἐν τῇ διδασχαλίᾳ ᾿δγιαινούση, ἐπ ἀοοιγῖπα 
δάπα, οἱ δἡ (α]αι. ὅ, 6, πίστις δι’ ἀγάπης ἐνερ- 

γουμένη, ος5 χει μὲν σατίζαίοιι οροταίπ., 

Ῥαρ. 030. Α. 4. σμπιηι ας ατιρϊοι. Νοη 
τα αιῖο ατιγιοιιἰθ, αἴ νου τὶϊ ΔΠα5ο. ; πὰπὶ λοδὸς 

ΟΧΊΓΘΙΠΈΠΙ ΠΡ ἼΟα 8 δ᾽ ἈΙΠ οι, οὐ]τ|5 ογοῦγα τηθη- 

το 1ῃ ΘΟΠΘΘΟ ΓΟ 5 γ ΠΟἴτπ : [ον οὶ 8, 98: 

χαὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν λοθὸν τοῦ ὠτὸς δεξιοῦ, δἰ ἐπι- 

Ροδιιῖί δι ρον δα γθηιίηι ατιγὶς ἀδαίτιθ; οἱ Τιονῖῖ. 

14,14.46 οο «ιι: πιαπάδτιν, χαὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸν λο- 

(ὸν τοῦ ὠτίου τοῦ καθαριζομένου, οἱ ἱπιροποί διιρ 67" 

δα ἐλ θηλτετηι ατιγ  οτεῖ(8 δὶς φτιὶ πιιιτι αξιιτ', [6 Ἰυϊο- 

δ Γ[[α16 ΤΟΙ ΓΟΡῚΙΠῚ ΘΟ ΡΟΣ 5, Φαᾶ ΤΟ αΪΓΙτπν ἴῃ 5ὰ- 
πονάοίο, 4] ΑἸ ταὶ ᾿δοῦν αΐ, ἀσίταν Πονς.91.17: 
ἄνθρωπος τυφλὸς, ἢ χωλὸς, ἢ ὠτότμητος, ἢ ἄνθρω- 

πος ᾧ ἂν ἢ ἐν αὐτῷ σύτριμμα χειρὸς, οὐχ ἐγγιεῖ 

τοῦ προσενεγχεῖν, ἤοπὶο οἰδοιι5, δἰ οἰατιάιις, ὑεῖ 

ἐτιϊπιοαΐι5. ατιγίθιι5, αὶ ηϊατιδιις σδοιῖς, τίοτι 

ἀρργορὶπηπαδὶξ πὶ οὔεγαϊ : οἱ Τιονῖι. 99, 98 : 

μόσχον ἣ πρόδατον ὠτότμητον οὐ δώσετε, οἱξιίιηι 
“οἰ ονθηι βδϑοίαπι ατιγὶδτις ποῖ ἀαὐϊιῖς. Ατναιι- 

{Π]ατ]οη 5 τοῦ λούοῦ ὠτίου π.}} πὶ οχρυθδδᾶπι ἃγ- 
Βῖτρον ἵπ δου ρίανα πιθηιἰοποιὴ δχϑίαγο. Ῥάμ]0 ροσὶ 
Ἁ, 8, τὴν ὑπεροχὴν ξείξαντες ποοδ5δδο ποῃ {εἰ τὶ 

σουϊογθὶ ἸὨΙοΡΡ 65, {τ ἃ γιοὐϊς δείσαίμν }ι- 
δέϊΘ ργιδοίατιία Σ θὰ Θη τα. (6. πιδεϊἰὰ ποβῖνα 

Βΐο ἀρίταν", 504 16 πον ἰορὶβ. δαργὰ γοίοροπι οχ- 
(οἸ]οπεῖα. Ῥογγὸ ἴῃ α θυιδάαμη ΠΠ τὶ. γείογιριις [6- 

δἰταγ ΜΠ ὶ 12, 6, αὐ πος Ἰοοο εἰ ϑριιὰ ΤΠοο- 

ΡΒ ]δοῖαμη, τοῦ ἱεροῦ μεῖζον ὧδε, ἐεπιρίο πιαγς 

αἰϊχιια δι μεῖς : αἱ τὰ Ὑ αἰσαιὶσ ὁχοιιεὶβ, μείζων, 

πα] Υ 65 μῖο. 

1014. Ὁ. 18. μιογῖξ ἀθμιιο. Οογγοχίπιος ΠΠ πᾶ 
ἸΠΟΓΡΙΟΙΙ5, σεις ἤμογὶῖ 6 σιρογηῖς. Τλςοῖ δηΐπὶ 

ἄνωθεν ἴάοπι γα]θαϊ Ποπη μι πιὰ πὶ ιοα ἐϊοσιροτ, 
τ Φοαπηῖ5 19, 11, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν, 

τιϊδὶ εἰδὶ ἀαίμηι δοσοὶ εἰθστιροι"; ᾿ς ἴατποπ ἰά 

δοῃαΐ, {ιιο τἰόγατο ΠῚ, αὶ οοηδίαϊ ἐσ Απραβιϊπο 

1) 6 ῬδοοΔΙΟΥῚΙ ΠΙΟΥ 5 οἱ ΓΟ ΠιΪ55. οᾶρ. 97, οἱ Οὔγγ- 

βοβίοιηο Ποιμ Πα 94. ἴῃ Πολπποι), τὸ ἄνωθεν ἐν- 
ταῦθα οἱ μὲν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ φασὶν, οἱ δὲ ἐξ ἀργῆς. 
Ἄνωθεν λδο ἴοοο αἰϊὶ 6 οὉ10, αἰϊὶ ἴϊουιπι ἐχρο- 

σιιεηῖ. 86 ἸπδΊβεῖς Ῥουἰβϑίππτιτα, {ΠῚ οχρορβιτοηὶ, 
4 (ὁ γϑροπογαιοῃμθ βαρ εῖβηνὶ γαὰ]ῖ Ἰοοιπὶ ἰηῖο]- 
Ἰδὶ : ἐὰν μὴ γεννηθὴς ἄνωθεν, ἐὰν μὴ μετάσχῃς 
πνεύματος τοῦ διὰ τοῦ λούτρου παλιγγενεσίας, οὐ 

ΝΟΤῚ ἘΠΟΝΤΟΝΙῚΒ ὈύσΕΙ. 

δύνασαι περὶ ἐμοῦ τὴν προσήχουσαν δόξαν λαθεῖν. 
ΝΝιδὶ βοπίζς ζιϑρὶς ἐθτιο, ᾿θο ὁ5ι, τισὶ ερίτίξιιδ 

ΡΘΙ γξφετιογαϊοηῖς Ἰαναογιίηι ρατιϊοορς 6 οα- 

τὶδ, ποιὰ Ροίεγὶς οοπιν πὶ ὀτιίεπν ἐδ πιθ ορίπῖο-- 

τεθτι σοποίρογθ, ἘσλομΔηπ|5 οϑὲ οἱ αἰϊὰ5. Παῖς 
5}}15. Ἰοοιι5 μᾶς. 629, Ε, 1, ψιιΐ δ διρογπὶς 56- 

π Γι, ρΡΟπιϊδοιοτθπι ἢ αθοπῖ. Τὴ 60. γογῸ (α] 

ΒΟΖΌΪ τ, σεδὲ σεις τιαίτι5 ἔμδγὶε δὰ ἀητία, ποπ 

ΟΧριόσδοραὶ 1Π06 ἐξ ὕδατος ᾿πίογριοβ, αὐ ἔμ! 

50] θη δ] π5Ππ|0 1 ΝΟναίοΓο5. βδογαπηθηΐο Βαρ ἰσπεὶ 

ΟΑΓΟΓΘ, Δ0 51] ἃΠπᾷ ἀο5ϊῖ, ἢ 6 5ο]ὰα 11], {απ Ὁ 

Θδιιϑᾶ πη οἱ ἤ 6 ραγθηΐιπ ΠΠ|105 Πογὶ βαϊγοβ οοπίοη- 

ἄπηϊ, Πἰοοὶ θαρτίβιμο πα πίπιο δίηξ ἀθ] 1, α!ροῖο 
411 βΆ ΠΟΙ 511, 51 {46} πῃ 5Ό00]05, εἴ δὶ ργαάο- 
5{ΠΠ81] 5ἰηϊ, ἀθ54τι6 θαριίϑιηο βα σϑηίην : Ζαρα ἰὰ- 
Ἰη6ῃ [Ἀ]5ιιπὶ 6556 οοη θη Ἰ 5. ΑἸσαβιπιδ 11}. 8 

θὲ οὐἹϑίης δηϊπιῶ οαρ. 10. 

Ραρ. 091. Α. 9. φιιῷ ἀδϑιτι ρα5εϊοπιιπι. 
ΔΙΌ ΒΟα]ι5 οἀἸΔογαϊ, Τροσίοϊμις αὐηϊοιίοπος ἐἰ]α5 

Οπγικεὶ, χιι αἄϊμπιο ἀδογατπι ς πὸκ Υ α]ραϊι Τιδεῖ-- 

Πφ γου)ὰ 5. 5. Γαΐ πῖι5. ΤΟΥ ΕΠ] πιι5, ὃ ἴῃ Ναγοῖο- 
ποη] 19, ααϊπιρίογο 56 γοϊϊψιια ραϑϑίοπιιπι. Ἀτα-- 

Ῥυύϑβίτιβ ἴῃ Οομπιποηϊασίο : ϑιρρίθο τγοἰἰφιιῖας ρΓ65- 
σσαάγιπι ΟἸενῖςεῖ, Οὐοι Ἰἀοίτοο ποιαπάιιπι σεηβα- 
τῆὰ5, (πο πἰπο ἀγεὶ ραϊ ἀη 5 Π ὃ ἑτερόδοξος πηεγιϊὰ 

ΘΡΘΡι πη ΔΒ οἰδοίαηα!, 4] ῖ15 ΠῸ5. βαιἰδίασογο ἀἸοῖ-- 

τηι15. Νάτῃ τι ἴϊ Ρ]ιοί{π5, χρεῶσται πάντες χαθε- 

στήχαμεν ἀντὶ τῶν μυρίων ἐχείνων χαὶ σωσιχόσμων 

παθῶν καὶ αὐτοὶ ὑπομένειν χαὶ ἀντεισάγειν παθή- 

ματα χαὶ θλίψεις. Οηιπος ἀδνίίοτος οοπιδεϊίιϊ 
διηιιις οὗ ἱππιιηιογας {ἰϊας εἰ πειιτάίτιπι σαϊναπ- 
ἐδς αἰϊιοιϊοπος. Νοϑίνω Ἰϊαχιιο διιηΐ 1185 Αἰ Π  οιῖο- 
65, ποη ΟἸνΡΊσιῖ, 56 το η]α» 56ῖῖ ἀοἴβοιτβ. ραβϑῖο- 

πῖῃ ΟΠ γῖβεϊ ; φαΐ ροϑὲ ΗΠ1|5. ΡΑ5ΒΙΌΠπ65, ΠῸΟ ΠΟΡῚ5 
δῈΡοΙοβὶ [οι θπάπι. ν 

ΤΡϊά. Β. 7. Ξεοιιπάπηιν Γαισάται. Νοα, αἱ Ἰηΐον- 
ΡΓῸ5. νό οραῖ, Ἐναπβοίϊο Ζισιθ : ΠῚ Γ ΠῚ Θὰρ. 

9,03. Εϑι δηϊπι, αὲ ἴῃ [νατῖπῖς Οοά το Ιθιι5 βου ρἴιπι 
ΤΘΡογ τ, ιϑσογοσαποίτωπ 65 (ἠγίδιὶ Εναηβε- 

{μιν σϑοιιπάπιτα δ᾽ αἰιἰδιίηι, νοὶ Γαισαπι, Ἰά οϑῖ, 

ΡΙΟῸΣ βουρίαπι δὶ ἃ Ναιθο ν6] [μισὰ τ τά 8 

πΙΘΥ Ὁ ΤΟρΡΓΟΠ Πα τι 40 ᾿ρ5οὸ Βοζὰ ϑοθαβιϊαηι5 

(αβια]ο, φαοά νουτουῖῖ, ἀποίοτο ϑ͵αϊίπαο ; Τλουβ 
ΘὨΪπ] ἀποῖουν ΠΡΥῚ δϑῖ, βου ρίου ΜΔ ]Ιδοιιβ νοὶ Τιοᾶϑ. 

Ραρ. 692. Ο. 8. αὦ ρμωπῖϊοηίϊαηι. Ῥ βου θα 
αὐ ἴῃ Ὑ υΐσαῖα Μαιὶ 3, 11, ἐπ ρωπιεπίϊαπι. 
Ἐγαβπηιιβ γογιῖ, σα ρωπιϊοπείαπι : αὐ ΒοΖ8 εἰ οἱ- 
τουτὶ νεωτερισταί, αὐ τϑεὶρὶςοθτῖϊαπι, χαοα ΠἰΠ)]- 

ΤΠ ΘΧΤΟΥΠΊΠ θα 15Π}1 5᾽ 5 ΠΠΠΠπὶ ΒΟΠΊΪΠ65 46 οΟΓ- 
τι βοηα νἱϊα δα πιοηθαϊ ἴδῃ ἘπΠὶ : ΡΟΘὨ  ΘὨ 15. γΘΓῸ 
ψΌςΟΠὶ ΠῸΠ ΠΡ ηΐ, Φοα οχ πο ἀἸΟΘ ΠῚ σΈποιο, 
Ἰπφαϊαηῇ, ΠΥ ᾺΠ] ἹπΉ ΡΟ Ύ  ΟσοαϑΙοποπι ΟΡΙὨ]Ο15 {6 

ρυυσ ον 



ΙΝ ΤΙΒΚΟΒ ΠῈ ΒΑΡΤΙΒΜΟ, 

δα! δίαοιίοης, ἀντι ρυοῦῖπι, ΟαΠ ΠΟ] οὶ γότὸ {Π|4πὶ 
πιβαρΡαηὶ, {ρα ὁχίον μι 4] οιη ἃ0 ρα Παπὶ οχ 
ἰηΐουηὰ σοηγογβίοπο ρΡο δοία μι 5᾽σ ἢ Ποῖ, ΠΝ 80- 
Ἰωππ στ σουνὶ κοηία ρεοροβίτυμα, Ὑ 146 ΒΕΙ ἀγα - 
πὰπι (αν ϊπα οιη {ΠΠπιδίγἰ55.. 1}. 1. ἀς Ραοϊτοηεία 
οἂρ. 7. ἴῃ βοχιοηιὶ μονίοο ορ ποῖα αν σαν οἵτεηε 
ΔΙ ἀϊπιι5 ἃ τῶοο, ἃ} Ἰοτουρτοῖς ΟΠ β5ιη) 410 

ον ἀοηεῖαι5. σοην ποι ητι ογρον 5 Οαἰ νἱηἰδίω, σαὶ 
Ῥαρεἰδαλαπι Φοληη 5 ὠαισγο ΟἸε δεῖ αριΐδπιο πο 

γογοηΐαν, - 
1014, Εἰ, Θ. σὗλιο τα ργονσδιις.} Νὰ αυῖ5 δᾶ-- 

ἀιισογοίαγ νοῦ 5. ἰητογρτοι 5, τὲ ογνθονοῖ Π»αβ πη 

γΈ} 16 Ῥαριἰϑημιπι Φοαπη 5. ργαιίαπι σΟη 1556, ἃ0 

Ῥεοοαῖα ΓΟΠῚ 8:556, [115 50} )51{||15,. 11 ὀΧρυηχὶ- 

ΠΉ115, γε. τἰΐαπι ρΓΟΥσιις ἐαοίοναι αὐ σταίαπι 

Τεὶ ὁὲ Οἢιγίδιὶ ἰροίμϑ ρογνθπίοπαϊ εἰ αιίοποηι. 
Νοη οηΐπὶ αι) ἰτιπ) οδὲ, αυΐη Ἰνα ρεἰδπνι5 Φοληηΐ5 
Ῥοίαθνῖ Ῥοοσαῖα τη τονο οχ ἀονοιοπο ἃ {6 
δοροάοηξίιιμ, γ6} οἰΐαπι ἐσ οοπιν ἰοηθ, φιοτηοίο 
᾿πι6}]ΠΠσοηἀὰ οοηβοὲ δἰ μα !ἶὰ Βαβι} 1 γοῦνα οἱ {τινὶ 
65. Οτοροῦιὶ ἰάοπὴ ἀἰοοιἰ55ίπηιι5 αν 1πὰ}15 1}}..1 
1.6 Ῥαριἴδπιο οὰρ. 21. 

Ῥαρ. 033. Ε΄, ὁ. ΠΙμὰ ἰσίμαν".} Ἐχ πος Ἰοοο 
τη} γου 556 ΝΙ δου! τη. ̓ Π|0}} 16 ἰπηι15. ἀηῖοα ἄνω- 
θεν, εἶδ δι ρον γιῖ5,. οἱ 5Ὲρου 5. ἀπποίαίιπη. οϑΐ ; 
ἰάχις ἡ πὶ ἰαπάοπη ἀρπονΐδδο, 4ιοά ΝΙοοΔοπιὶ 
ΤΟΒΡΟΠ5.πη ἀΓριιοθαΐ, ΟἸεἰδίαιπ 501 1061 τ15 111} 6550 

γοράθι|0, 40 ἰϊογαιτὶο φιαἀπὶ ἱπαἸοατοίαν. ΡΟΣΙῸ 
6Χ Πιἰδίογία ψ0}, αι ἀοίηεα ποίδιιν Ισοιι5, ἃ οο-- 
ΤΘΟΙΟΓΟ 51πΠ6 οαιιδα ΘΧροἰι5. ὁδὶ δἤά το σουρὸ ἦ, 
404 4} ὀχοῖιδοὸ ἀθογαὶ, οἱ ἃ γι ρα 5. ϑουίρίαγα 
110ν5, βίοι Ἰοσοπάιπ ἴῃς Τναϊῖηο ἰοχίι, οέζαηισὶ 
αἱια ὁγιι5 οἱξ τεῖτις οὶ. Αρυὰ ΤΙ ΧΧ 51 ὁδὶ, ἀλλ᾽ 
οὐθεὶς ἐὰν χαὶ μία ἡμέρα ὃ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. 
ΟἸγπηρίοάονιι5 ἴῃ Οαίοπα Νίοεία, τί γὰρ, φησὶ. 
μακρὰ δεῖ περὶ ἀνθρώπου λέγειν, ὅπου γε χαὶ αὐτὴ 
ἣ ἀνθρωπίνη γέννησις οὐχ ἄνευ ῥύπου καὶ ἁμαρτίας 

τυγχάνει; Ὅθεν καὶ βαπτίζεται τὰ βρέφη, τὸν διὰ 
Ὡς παραδάσεως τοῦ ᾿Αδὰμ. ῥύπον ἀποπλυνόμενα. 

μα αἰ{ἰπιθῖ, ἐπι, εἶδ ᾿οπιῖπο ρίμγα εἰἴοοτο, 

φιαπάοηιτιίάοηι ποιὸ Ἰιοπιϊπιὶς ργοογθαίοπθηὶ 
δἷπθ δογεθ αὸ ρθοσαίο 6556 σοπίϊσὶ ιν Ῥνοίπιο 
ϑαριϊταπίι" ἱπξαπίος,, μὲ πιαοιία,, ψιίαπι δα 
“1ἀαπιὶ ργῶν αγϊοαιϊοιι οοπίγαχογι, αὐ ἰιιαιιν. 

Ῥαρ. 634. Ο, ὅ. ἐπ απε {οΓπιαιι.} Τιοοιι5. οδὶ 
ἴῃ Ερίϑι. δά Βοιηδποϑ Ὁ, 17, Ὁ}] Υ αἰ σαϊα, ἐπὶ θαπι 
72οτπῖάπε ἀοοίγίπιθ, ἐπὶ χιίαπι {ναι δεῖς ; πος 
Αἰλίου νου ἴτυν ἀρυ Οὐ βοποιη οἱ ΑἸ ΡΟΝ τι Π1, ΟῚ 
οἱ ἴγ56 ΝΙιιβοι] 5 ἰπ[τὰ οὸ γϑάϊογῖ! ρας. 056, Ὁ, ὅ, 

Ἰῖεοι βοζὰ βου! ρβουῖῖ, ἤθη ἰρδηπὶ [051] Ἰοοιιπὶ οἷ- 
ἴδῃ, αἰιδομεαϑεὶς οἱ "ογηιώ ἀοοιτγίπω. 

Ῥαφς. 030. Ο. 132.. πιοῦὶ ρμοοοαίο.] Τπιιηὶ οχ {υἱ- 
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Βεῖς οπηΐδίε ἐπίογργεβ, ἑαυτῷ τε, οἰδὶ ἐρεῖ, οὐ Πε4, 

χατὰ τὴν ἐνανθρώπησιν βιῶν, νον, σοσμπάμει ἐπ-- 

δογρογαιίοποπι υἷα», σον δι ΞΡ πιογῖδ. ᾿ϊὰ 50 Π1Ἰ0ο ὲ 

ΑΡοβίο! υϑ δὰ Ἀοπιιποβ 14,17, Δίεπιῦ ἐπὶπν τεὸς 

δίγαπι οἰ νὶ υἱνῖι; οἱ ἃ ΟοΥ. ὃ. 1ὅ, Ζ᾽16ι ψιῖυἱνιί, 

1απὶ ποπ εἰ ϑὲ οἱναπῖ. 

1.1. Ε.. 8. 7ίαφιιο «εροσίία.} Οὐπὶ ἀϊχονῖὶ 
ἁυιοῖοι", ἀποθέμενοι τὴν σχληρότητα τῆς ἀπειθείας, 

οἱ 5) απ χοῦς ορροβίίαμ εὐπείθειαν χαὶ ὑπαχοήν, 

τη }τιῖ αὐτὰ Οογηδγίο [τίη νϑ ον, ἐδροσίία οὔ δ- 

αἰϊοναία πεν ἰδ οςτοπεαπιις. 515. οἱ Ερμιοδίου, 

ὅ, 6. υἱοὺς ἀπειθείας, 4τι05 Ν α]ραϊα ἰὸς αἰ }- 

εἰδπῖϊω νουτῖϊ, οἱ οὐυπι οα τοι! 5. ἀο Του ἴαπιι5, 

Πιῖος. ἱπογθα με ατ8.; Ογρείαπιι5. δονεπηαοῖτ 

ΠΙΐος ἀρρεῖ]αι. Ἰλυνβιι5 Οδοηΐα μοοοαιὶ πιογίοπι ἷο 

ἀἰχίτ Μαβοι 5, οὔτι Ρόσδοῖ Ὑ αἰσαῖα νει 5. αὶ 
ΟἰαυίουΡυ5, Ἀοιηαη. θ, 28, οἐἐρονάἑώ οπὶπ ρ60- 

οαϊϊ, ποτα. ατορονίυ5 Νακίαη, ὀψώνιον ΘΧρΡΟΠΙ τὸ 

βασιλιχὸν σιτηρέσιον, "ορίτπι εοπιπιθαίμηι. Ο]05- 

Βα. ππ πὶ γοίι5, σέ ροπεϊζιιηι, ὀψώνιον στρατιωτικόν. 

Ῥαρ. 638. Β. ὅ. 7έαηιι οἰ νο5.} Νοη ὥσπερ, 
564 ὥστε ἰορίτν Οτσο, οἱ ἀρι Ἀροδίοϊπη μο- 

πιᾶῃ. 7, 4, ὥστε χαὶ ὑμεῖς ἐθχνατώθητε, ΠΖέατια 
εἰ νος πιογιἰ[οαεὶ ἐειϊς. ΝΑ] 6 Ἰρτιαν ἸΏΓΘΓΡΕΘΒ5, 
φιιοηιααπὶοάίεπι οἐ ὑο5 πιον εἰ οαἰὶ ὁπ 5; οἵ ρᾶὰ- 

Ιο ροβι, ἤισιο ὑθγὸ ἰἰδοναιΐ ἃ ἰορθ, Ἱπουϊϊ διε- 

πιιι5 οἱ α ψο ἀοἰϊνιοναπιιτ' τ (5 ῬΟΡρ απ πλα- 

ἰαἴα διιηΐ δι διϊτατ5  α] σαῖα νον 15). ῥγοι οἰϊαμ 
ἀρὰ Απηθγοσίαπν δὲ Ἀιβῆπυπι Οὐ οηῖ5 Ἰμίουρυο- 

ἴοια Ἰορίταν, φαΐ τοίουι δα Ἰοροπι, ἐπὶ ψια 6656 ἐ - 
εἰτιοἴναπιμ", 4υιαϑὶ οϑϑδοῖ θανάτου μιῸ ἀποθανόντες. 

ΟΠ ϑοβίοπηιϑ. σ᾽ ἀδιῸΡ Ἰερίϑθθ ἀποθάνοντος, ρᾶξ. 

195 οἄϊε. Οομμπηο!η., ἄτιπι σχροη ὃ δεσμὸς, δι᾽ 

οὗ χατειχόμεθα, ἐνεκρώθη καὶ διεῤῥύη; ᾿ Ἱποιίμεπι 

ἑὰ, μον φιοεῖ ἀειϊπονώπειν, πιογίμιιηι 65. αἰήιι6 

εἰϊςοοϊμίιιπι, ροοοαίιπι ν] 46] σοὶ - ΤΠΘΟρ ιν [δοίιι5, 
δ: θαυ αἼτ0 ρεοπομηίης ἐχείνῳ, ἰϑογαιὶ διίπειδ. ἃ 

ἰοθε, πιογξὶ οἱ ἐπὶ χιία εἰοιἱπιο απ. Ῥοϊοϑὶ 
οἴΐατα ᾿ἶο νουτῖ, χπογειὲ οἱ, ἐπ φίία, Ἰ6 6 Πἰ πη Γαι πην 

νοΐ ἰπι ψιιο ἐἰφεϊτιον ανιιγ, ἴῃ ρΘοΟΑΟ 50 Π]οοὶ, ἂἵ- 
416 πιοὸ παρὸ Του  ΠἸάπιι5 Πρὸ 1)0. πιοποραμηΐα 
ἀρ. 18: ἐπι ψιῖο ἐθτιο απιῖε" «ὦ ξονγίοπάμιι 1260. 

γίάο ἰμπίτα μὲς. 642, Ε,, 4. 
Ραρ. 639, Ο. 4. ἡ, δὲ διηῖπι.Ἵ Τλυιὰϑ ρμογῖο- 

(ο5 ρνᾶγαὰ ἱπιου θυ ῃοιῖο ὁχ πὰ οομΠαγαϊ, οἱ μορρο- 
γᾶπι ἱπου!οαΐιπι αθναὶ 4}} ᾿πίού ρος, αὐἀπιρ θέμε 

πίιῖς ἐπα. Τιοοις οκ᾽ Ἀοπηαη, ὁ, ὃ. Βαβι πι5 αἰϊ, 

τ υταραπ αξ πὶ 1ἴ5, 4πΐ οὐδιοά τ: οὐἶπι ἀϊοια Πα 

(ϑὶ εοπιρ!απίαιἢ), ΡιΟμ 5510 {|| Δ Πρ] τα, δὲ 

τοσιγγδοιϊοπιῖς μαγιϊοῖρος ὀγίπειια. θαγβαβ {ΠΠὶ, 
δὶς ἐπικρίναντος, ἰπ!ουριοίατι5 οδὲ ΝΙυ δου} 5 50})}}- 

πῖτιπὶ σϑοιιία οαροσίιίοπο σοπῇγιπαίϊις τϑεϊάι-- 
τ 

“«ι 



1198 

αἰϊε - αἵ βοουπάα Ἔχροβιτῖο ροίοϑὶ 6556 ΦΌβορἘ] ροβὶ 

ΡΥΪπιᾶπι Αἰ τονὶιι5. ϑου ρία τα ὙΘΓῸ Ῥλὶ5 δυπηάοπι (0- 

56Ρὶι αἱξ δχροβιιῖδδθ 50πηΠἰ 1 Πὶ Ἀορβ : ἸΙάθπι Φαρα 

να]οὶ εἰς ἐπικρίνειν, φιοα ἂρυά ΤΙ ΧΧ συγχρίνειν. 

6επο65. 41, 15 : χαὶ ὃ συγχρίνων οὐχ ἔστιν αὐτό, οἔ 

ποπ ὁεὲ ηιιὶ {{ἰια ἐπιξοτρτείτιτ. 

Τρϊ4. Ε. 19. φιίαπι ἀσοθροτγιετι.1 Οὐδ 6ϑδοῖ ἴῃ 

Οταοο, ἣν παρελάδετε ἀφ᾽ ἡμῶν, 1τὰ γογίογαϊ 1Πη- 

ἴογργοβ, φιέάπι ἀοοθρὶΞιῖς, ἱτπιηπῖξ, α πιο ὶς : αἱ ἴῃ 

φυϊθιισάδπι Ἔχ οιι515 οὐ οἰ ιι5 2 ΤΠ οσϑαϊοηϊο, 3,0, 

οἄτιιπι νἱἄάθμηιι5 ἣν παρέλαδε παρ᾽ ἡμῶν, ψιαπι 

αοοορὶ! α πος, ἴτι 1115, τοδί Βοχὰ, ἣν παρέλαθον, 
ιαπι αοοορογιιτιῖ, φας. Ὑ αἰβαῖα Τ ἀπὸ Ἰδοιῖο 
οδῖ, εἱ 8. Ογρυίδηι Ερίϑι, 50, οἱ 5. Δοδη. ΟἸννυ- 
βοβίοιϊ Ησπη}]. ὃ ἴῃ Ερίδι. 84 Τ μοββαίοη, 

Ῥαρ. 640. Β. 11. οπισιῖπο.} Τὰ 1}: Ἰθηδὶ ροὸ- 
δἴδγίουὶ οάτι. τπθπάοβο ἔμ ὀχοιιβιπὶ πάντας, ΠἴοΓ- 

ΡΓ65 υΐοπι [6ρ 1556 ΥἹἀθιιν πάντως (οπεπῖπο ϑαριῖ- 

σπιὶ ραοία εἴϊαπι ροσίγοπιο ατιάθπι σογναγίο5). 

Επποπάαπάιπι πάσας. ῬαλΪ]ο ροβὶ ᾿άθμ βου ρβογαὶ, 

ἀδοϊπατπιίοπι α πὶ πιαίϊϑτιιπι τιοτὶ ἀϑποσοθϑαπι: 

αἱ Ῥβαίπιο 100, 4, βουϊριιπι ἐοὲ ἐχχλίνοντος ἀπ᾽ 

ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ οὐχ ἐγίνωσχον. Οιια: [»411πῸ 6χ- 

ῬΓΟΒΒΙΠηι5. αὐ ἀρ Αἀραδιϊπιπη δὲ ἵπ ψοιογὶ Ῥ54]- 
τοῦῖο Πνατῖποὸ διιηϊ Θχργοθϑα. ΑἸ Πα Πβῖιδ ἴῃ Οαΐθηᾶ 
ατοα 5ἷς ἐχροηϊῖ, οὕτως ἐν οὐδενὶ μέρει ἐποιού- 
μὴν τοὺς πονηροὺς, ὡς καὶ τὴν παρουσίαν χαὶ τὴν 

ἀπουσίαν αὐτῶν ἀγνοεῖν ᾿ διὸ καὶ ἀπαιρόντων οὐχ 

ἐγίνωσχον, οὐχοῦν οὐδὲ παρόντων εἰ παρῆσαν ἐγίνω- 

σχον. 1ἰὰ πιιεῖῖο ἐπι πιιπι ΓῸ ἐγατιὶ ἀριὦ πιὸ τπα- 

ἰισηὶ, μὰ εἰ ργαοτίϊαπι εἰ αὐεοπίϊαπι ἐἰϊογιιηι 

ἱρτιογαγοπι. Οἰαπιοῦτοπι δὲ οτίπὶ αὶ τη εἰϊξοθάε- 

τϑτιί, τιοτὶ οοσποςοθῦαπι, ῥγοϊπεῖθ τιθῇ ομπι 

αἡδεεοπὶ πιονόγαπι, ταῖιπὶ αὐθοϑοτι. 
Ῥαρ. 645.Ἀ.6. τι Ξφάφθαπι.} Τὰ ρίαπο Βαβι τις 

Μππς γογϑιιπὶ δα τ}, αὶ 56 μαθεὶ ἀριά ΤΧΧ, τοῦ 

συγκαθῆσθαι αὐτούς, ποῃ συγχαθίζειν, υἱ Ἰορ͵550, 
γο] Ἰμ 10 }]Ποχῖσϑο υἱάθίμσ ἸμίοΓΡΓῸ5 50} 1 6 η5, κεἰ ἐἰΐος 

πιδοιὰπ πανίίατο [αοίαπι. ὃ. ἨϊουοπΥ πιῖ5. 6Χχ 

Ἠδοῦταο, μὲ παῤίξοπι πιθοιιπι. δοχαϊτιγ 6χ θοάθπι 

ῬβΆ]πιο, οὗ χατεύθυνεν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μον, 

4ιοά ἰπιορρυ 65 ΘΡΕ, ργοΣρεγΘ ποπ Θβΐ, αιιαδὶ 

5861 οὐχ εὐθύνησεν. [11 56ιῖ Υ αἰ σαῖα ΤΠ αιῖηὰ νο- 

τὰ5 6 ὅταοο, ποη ἤϊγοιυῖξ ἴτε οοτιδρθοίτι οοιεζοτιιηι 

πιδογιίηι, οἵ ἴϊα βου! θοπάπιπι μοο Ἰοοο. 5. ΠΙΘγοΩγ- 

τηι5, ἐοφιίοτις πιθπά αοίτεπι τιοη Ρἰαοονὶς ἱπ οοπ- 

δρθοίιι οοτογιιπι πιδοτιίηι. Τοαη. ΟἸπιρθη515, πιο πὶ 

απιγανὶξ ἀριι πι6. ΝΙαπβίονιιβ., πιθφιίθ {ἰγηιτις 

χπατιονὶξ σογαπι Οοτιϊὶς πιεῖς. 

Ραρ. 646. Β. 18. ΛΙὰ Π εἰ. δευιθοηάιϊμι, 
Ῥεὶ Πετὶ, Πεὶ, φιιὶ αἰοῖξ, ποτ αὶ Ἰπίογργοβ, αϊοοτΐα 

Ἴεο, γοῦνα οπΐπιὶ διιηὶ ΠῚ ρα ῥτοροῖαπι, πῸΠ 

ΝΟΤᾺΣ ΕΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈὔΟΘΕΙ. 

Η]οΡοπηΐαπη 51, 236, υὐ ποίαταϊ (ουπαυῖι5, βοὰ 

Ἐξαϊαπι 52, 11, 6χ 400 οἰΐαπι οἰἑαΐαν 40 Αροβίοϊο 

Ὁ. Οὐτπῖῖι. 6, 17. 

Ρᾳς. 648. Ε, δ. δὲ Ιοοτιπὶ Θὲ τι 0765] . ῬαΙΟΠοππᾶ- 
518 δδί ἴὴ ατῶοο, τὸν τόπον χαὶ τὸν τρόπον : ἱπίογ- 

ῬΓῸ5 οἀϊάοναῖ, ἰοσῖιπι οἱ υἱΐα πιοάϊιπι, οἱ ργϑεϊτις 

υἱξιδ ξοοῖος, πὶ ραίϊτὶ σοτιδοτιίογεί 65 ρΓοπιοτοα- 

πιισ δαριϊτατὶ. Αἰχαὶ 5ρο μὲ πιμίαίῖο ἰοοὶ, τιοπ 

ἱπροπῖϊ, αἱ Ἰοφαϊταν Οἴσογο Οτγαῖ. ργὸ Οευΐηῖῖο, 

εἰ Ηογαΐ. 10 1 Ερίϑβι. 11,27 - 

Οαΐμπι, ποτ απίπιαπι τατιίαπί {ει ἐν απι5 ππαγ Ὁ ΟὩ} Ὑεπ. 

βολῖποβ ἴῃ Οἰδβι ρμοπίοπι, τόπον, οὗ τρόπον με- 
τέδαλεν, ἰοοιιπι, τιοτι πιοτὸς πιμίαρὶξ, αἱ οἰϊαϊ 

ΤματΩ  ητι5 ; 564. ἀρια Εἰομίποιη ἰορίπιιδ, οὐ γὰρ 

τὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν τόπον μόνον μετήλλαξε, ποπ' 

δπῖπι πιοτὲς, δϑ ἰοοιιπι σοἶτιπι πιιιιανὶξ. Ἰ)εῖπ 6 

114, τῷ πνεύματι στοιχοῦντες, 4ιιῖα δογΙρίαπι ἔοι- 

ἰλ5515. οἴϊεη ας ΜΙ ΒοαΪι5 ἴῃ Νῖ5. πνι στοιχοῦντες, 

ιᾶϑβὶ δϑβοὶ πρίν ραΐανι Ἰοροηάυτη πατρὶ, Παάιια 

νἱάϊτ γοσοϑ 40 Αροβίοϊο πιυϊηαγὶ Βαβ. πὶ (α]αῖ. 

ὅ, 95, εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶ- 
μεν, δὲ οἱνίπιτις ερίγῖτιι, ορίγί τι δὲ ἀπε εεϊδτπιι. 

Ραρ. 661. Ὁ. 10. οὐέγα οοτιδἐ τι ἐπιίοπι οἰα- 

τὶι.] ας [τὰ διιογᾶηΐ 40 ᾿πίογργοῖς [νἀτπ6 ἜΧρΓο5- 

5 : ἄτιπι εἴτι δοοῖα οατγίαίο Ὁυοδοϊίμ ἢ 7 μάϊοο-- 

πιιὶς ἰϊαφιι ἰιοο , τι τιον ὲς ἱρδῖς οἱναπιῖις, 5ϑ 

εἰ φιιΐ ργὸ ποϑὶς ὁ5ὲ πιογίπιις. Οιαδὶ ὨΪΠΙΪ ΤΠ 

οδϑεὶ ὥστε χρίνωμεν. [δυγραϊ ἀιοίοῦ ἈΡοβίο]ὶ 
γοῖθα εχ 9 Οὐογ. ὅ, 14 : ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 
συνέχει ἡμᾶς, κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάν- 

των ἀπέθανεν, ἄρα οἵ πάντες ἀπέθανον. 

Ρὰρ. θὅϑ. Ε΄. 8. ρεοσοαίοτιιπι σαγτιῖ5.1 ΝΟῊ 
[αν οαυβα ΟἿ ἰηξογογοὶ ᾿πίθγργοβ υἱάοίϊοθῖ ἰπιοῦ 

[ιὰ5 ἀτιας ἀϊοϊίοποβ,- οιπὶ 511 ατςς ἁμαρτιῶν σαρ- 
χός, ρϑοσαίογιιπι σατιῖς,, αοπποάο οἱ ἴῃ Ογεροῖβ 
Ἀροϑβίο! Ἰοσίταν ΠΡγῖβ., εἴ ἀριὰ 5. Αὐραδιϊηιπι 

Ερίϑι. ὅθ, φυσι. 7. ΟΟ]οββοπβ. 2, 11, ἴῃ Ὑυ]- 
ραία, ἐπ ἐαροϊϊαίϊοιιθ σογρογὶς σατπῖς Σ4αοπιοάο 

οἱ ἀρυᾷ 85. Ζοαπηὶς ΟΠ γυβοβίαμηι ἰῃιθυργοίθπι Πο- 
μ}}}. Ὁ ἴῃ Ερῖϑι. δά (ο]οββθηβ., φυδηηηιαπι ΡροΡΡο- 

γἅπΠ|, οἵπὶ ἴῃ τοῦ ἰθχίι 118 ΡΙδηο 5ἰϊ, αὐ ἀριά 

ΒΑΚ] Παπι. 
Ραρ. 658. (. 4.1 Ι46πι ΜΒου]ι5 βου  ρβογαῖ, 

δὲ ἱπιρίϑγο σἐμἴο ἀπιοιϊογθηι το άογε σαίοβοτγιι; 
4ιοα πιθηΐοπὶ ἀιιοίου 5 ΠΟῚ ΟΡ ΠΪ , οἱ μοΐοδι Ὑἱ- 
ἄοεὶ ππογι πὶ θΟΠΟΓα πὶ ΟΡΘΙΙ ΠῚ ΒῈΡΡΓΙΠΙΘΡῈ γῸ- 
Ἰυΐβ56, οὐἱ Ῥεοϊοβίδηϊθϑ {ΠῚ ΡγθοοποΣ ἰη[δηβὶ βιιηὶ 
ἁἀιποάιπι, 4ιαϑὶ πο ἰϑηΐιπη γθ ]οὲ ΑΒ Π 5, 
πὸ5 ἴῃ ἴά βοϊυπι Ἱπουιηθογο, ἰά θη], ποη ροιῆ- 

δογο, αἱ 501 Π|σοὲ σγαι 8 ἸΠΟΓΘΠΊΘῊ ἔπ Πὶ ΠΊΘΓΟΑ ΠῚΤΤ . 

4ισά ἰάμλθῃ ἀϑϑογιηΐ Ραίγοβ, οἱ Οὐδ πο οὶ ἀοοίοτος 

οοπῇειιαης ἀποϊουνϊἰαῖς 5. Αυφαβίίηὶ Ὑγαοῖ. ὅ ἰὴ 



ΙΝ ΤΙΒΝΟΒ ὈῈ ΒΑΡΤΙΟΜΟ, 

Τοόλπη., (ἰαΥ α5 πο θέ" αἰερογὶ, τ αἰιοία π8-- 

γδαϊμν οἱ μον οἱ ; οἱ Τταοι. 77. Ποσίαι μὲ ἐμπ- 
οἰ ρσαμιις ϑρίγί τίμα σαποίιι ἰιανογὸ, {μὶ εἰΐ- 
ἐϊσὶι, ἐξ αϑονάο πιόγογὶ μὰ μὲιι5. πανοαῖ, οἰ 

Ρίαις παϑόπάο μὲς εἰἰίπαι. 

1υϊἃ. 658. Ε. 3. ἐιίον σαογὶ Ποαπάμηι.Ἶ Νο- 
βαγὶ πο μοίοσὶ ἰναν 5αῖι5 Πάτα ἱπιουρεδίθιι ᾿εΐο 
ἐρίθ5ε ΝΟ απ, 4αΐ ἰΐὰ γουίου, Οονριις Π)0- 
γηϊηΐ αὐἰπιϊπἰδίγαγο αἰἀδι, τὸ σα ΠΟ 55 θιιπὶ 58:5 

ὉΡΠΠἸοΐαπι Δ Ϊσσα ἀρποβοογτο νἱάδαϊιγ θα 51] Ππι5 : 

πΟΖζιο ἀπ} 10 πη Π ἢπ|5 Οὐ πανί αἰ χὴ., {μῖ αἰαοῖ 
τγαοίαν σον ριις ])οηιϊπῖ. Αἰψυΐ πος Ἰοὺ γϑυθιιαι 
ἱερατεύειν βἀσγδηι αἰ ̓ Ζιιᾶ πὶ ἃ τη] πἰδ γα Ἰοιμο δα 115 

ἐπα οα]γαϊ, γ6} ροιίτι5. ἰάοιη ϑοπαθραι «ιο ἱερεύειν, 
δαογ βοάγο,, ααοιπαϊιημοίιιην οἱ ἀρ Τβοοάονο- 

. ἴαπι ΠΠ0.. 7 ) 6. οὐτναίοπο τωραγιπι αὐοοιοπιπι, 

τὸ δὲ σεθδόμενον παρ᾽ αὐτῶν ἱερατεύειν χελεύσας, 

ἵνα τῷ θύειν μάθωσι μὴ θεοὺς νομίζειν τὰ ὡς ἴε- 
ῥεῖα θυόμενα. Εὰ “τι ργῖιις οοἰοναμπι, ἰπ σαορὶ- 

Τοίμηι γμδοὶς ΟΠ ογΡῈ ; ας ἀπιπι ἰὸς ἐαοογοηῖ, 
δοίγοπὶ θοὸς πον ὁ556, “105 τανιήπαηι υἱοῖ- 

γηαδ ἱροὶ πιαοίαρθηί. ΤΠ ὁμΐιι ΡῸ ἱερεύειν ἴῃ 

ἀνιοίοιις ΔΊ55. Ἰοσὶ ἱερατεύειν 5} ιν οῖι5 ἀπῃοίαν!!, 

ἘΠ ἸΝς δδὶ ράυ]ο μοδι ἱερουργεῖν τὸ μυστήριον τοῦ 
Κυρίου, αἰ «αονὶ Ποιά την ϑιολίμιι Ποπιϊπῖ, 

Ἐἰ σἂρ. 8 : ἐὰν τὰ τῆς ἱερωσύνης μυστήρια ἐπιτε- 

λῶμεν, οἱ ξασογαοι κ᾿ γοιογία δοίεὐτανογ πες; 

εἰ Οὐποὶ!υπὶ Νοδιπη 1, διατυπώσει “ε΄, χεῖσθαι 
τὸν ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ ἀθύτως ὑπὸ τῶν ἱερέων, σἐίεέηι 

6556 ρπιηι [) οὶ ἱππογιιθπὶς ὦ σαρογιοεϊϑιΣ ἰπι- 

ἡπποίαϊι. 
Ρὰρ. 604. (. 6. δἰ αἰξονά πε. {1 1π Ὑ υὐδαῖα 

],αιἴπα 1 ον ἰοὶ 29,, 1, βου ρίυαι σὲ, μὲ σαν θαπΐ 

αὖ μιΐς, φιι8. οοποθογαία σι Πἰ. [5Γ.} δὲ πόα 

οοπίαμείομπιί ποηνόν ὃ ἴϊὰ νου τογαῖ ἰῃ οΓΡΡῸ5. ἰὸς 
Ιοοο,, «Ζ7}5ιἰπϑανῖ ἃ σαποιὶς 71]. 75... πθο μοΐ- 

ἐμαπὶ ποηιὸη σαποίτει πιθιιμα ᾿ πῸ5. γοΡὰ ΠΠᾺΧ 
ἜΧΡΙοσδίπηι5. ΟΟγπανίιι5. οχ Πρὸ ἔχοι Ἰνς οἷ- 
ἰατὶ οχίσεϊππαν τ ο. 9; δος ρογροιαμ τ αἱ τθοιδ ρ. 
δύ, Α, 13, ἀπἰτηδάνον εἶ ἐχμῖπονὶ γον βαογὰ 

εχ 4 Βερ. 10, 10, ποη υἱ ριυιτανὶι ΜΙ σοι 5 εχ 3 
Βερ. 10, 56] ἴῃ 60 ἰἁτμθὴ ἰἀρσιι5 δδὶ ψφυσα νογεϊς, 
ἴδετε ὅτι οὐ πεσεῖται λόγος Κυρίου, Ξοἰεἰς φιῖα 
πον οαάει υόγϑιῖηι 1) οπιΐηϊ : αινασὶ ο5βδι οἴδατε. 
ὕὶ ποίαπάιιμι. δδὲ οἶα ἃ Βασι. 1ο γοσοπι ἄφφω. 
«ἄρρῆο, ἀν ἴῃ υΠ]υδάλτ. ἐχοιρ! αν θι5 Οὐ οἷς 
Ὑ εἰς Τοδίαπηοαϊ ἃ ει", ἀθδδῖ ἑαποη ἃ Οοιη- 

ῬΙαἰοποὶ οὐϊείοπο, οἱ ἃ ΤΠ ιδοάογοῖο Οὐωϑι. 32; ἃ 
0 101 ὀχροπίταγ χρύφιος, οσοιζιις. 

Ραρ. 650. Π.. 8.1 Τιοοις. (ὁ τόσο γοργοθοηδο ἃ 
πραῖνο ἸὨ ογρΓΟΙο ἸηἸοατ1|5, τορον ταν 40} 4, 18, 
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αὶ Ν᾽ αἱραία.,, Ομὶ αἰϊοὶι τορὶ οἱ, «ἱροξίαία : ηαΐ 

φοῦσαῖ αἰιοὸς ἰπιρῖος. 

Ρὰν. 0ῦ0. Δ. δι, σωρρίϊοίμιην ρσγανί5ς5.} Νοὴ 
501 πὶ χρεία, αὐ ψο]οναὶ ἰπίογριος, πεαϊ φεϊ-- 

οἰΐοιθηι στανὶς οἴσει δα πθ διρρὶϊοίιι ον ἀδη- 

(θν ἐχργίπιθπίθιι. δοιαὶ βυσπι5 ἱπ ογργοία!ο- 

Πρὴῖ Οὐ Παγ ΐ, ἀτιαια οοηΠγιμαὶ ΟἸοιποης5 ΑἸοχαπά, 
110». 8. δίγομι. ρᾷρ. ὅ52,, τὰ αἴτια προχαταρχτιχὰ 
50 Δρρε! ]δης, ργινιογαϊάϊθς οαϊϊσας,, ποῦ αα; 

ἐχρυπμιπΐ δὰΐ τοργαδομίαηϊ, 504 τὰ πρώτως 

ἀφορμὴν παρεχόμενα εἰς τὸ γίνεσθαι, “μὰ μγίπιο 
ἄκη οοσαςίοποιι αὐ ἰἰοος, ιιῖ αἰϊχιια αι. (γὰο5- 

ἀἰἀπὶ δηΐπι ἐπι ρτΌ 05 οἱ ἴῃ ἰιος οἱ ἴῃ {λιν σοι ]ο 

Ῥαπὶσὶ οοΠ]Π κρῖ 5. Φοάππο5. ΟΠ γϑοβίοιμιια ὁχ {ΠΠ|5 

Μαι ὶ 10, 51, Τοϊογα ναι ἐσὶ τ ἰέγγιθ δοάο- 

πιογιι, ΠΟΝ}]. ΟΥ ἴῃ Μαιαν. : τοῦτο γὰρ ὡς χαὶ 

ἐχείνων χολασθησομένων εἴρηται - ἡμερώτερον μὲν; 
χολασθησομένων δ᾽ οὖν ὅμως. ΙΚαίτοιγε χαὶ δίκην 

ἐνταῦθα ἔδοσαν τὴν ἐσχάτην " ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ τοῦτο 

αὐτοὺς ἐξαιρήσεται. Πίοο δπὶπι εἰϊοίμην ἐσὲ, μὲ 

ἐπιοἰ Πράπεις ἱἰος ἤογο μιμιίοπος, σε ἐαπιθνὶ 

γτεμϊ δος. ΕἸ αὶ ἐπὶ πὶ ἐν παὸ φιοηι υἷα σγας 

νἐδοίπιας ρωπάς εἰθεεγιιπι, ποτὶ (ἀπεθιὶ ἰἀοἰγοὺ 

Ριιπιιϊοπόπι ἴπ αἰζογα υἷα ἐ Πρίοπι ; εὐ ΠοιμΙ]. 

ὅ ἀς [μἀχᾶγο ρᾶρ, ΟὉ οἀϊοπὶδ ποβίγω ἴοι 5: 

ὅτι δέ τινες χαὶ ἐνταῦθα χαὶ ἐχεῖ χολάζονται, ὅταν 

μὴ τὴν ἀξίαν τοῦ μεγέθους τῶν ἁμαρτημάτων ἐν- 

τἄϊθα ἀπολάύωσι τιμωρίαν, ἄκουσον. Οἰοώ μ(οπὴ 
αἵϊχιεῖ ἀπιπν ἰμΐο. {ὰιπὶ {6 ριιτϊιισείιι, οἱ πεϊπιιις 

ΡΓΟ ρμϑοραίογιηι πιαβηϊ αἶπος λμῖο ἐπογίΐ μωΞ 

πα5, αἰαῖ; οἵ ἴῃ οι]. ἴῃ ἴογγα πποΐαπι ἴῃ οοάομὲ 

γοϊιπμΐπο. 
Ῥαρ. 001. Δ. 5. Μαζις ἡιςιϊοπῖς.} Νοὴ ᾿ρϑά 

40 αρβιῖο οδῖ σοι αν, αὐ ρτὼ 56 [Γογοθαπὶ μὰς ἰῃίογ- 

ΡΓΟΙΪδ γοῦθα : ωο ἡμδοίϊοιιε ηϊαπί[οσίο,, οἱ 

ἡπαςὶ φιιοάαπι δαποπθ αὐνογσιιδ ιαπιοιηι ὁ 
ἐαΐδηιν οαϊισαπν α ΤΠ οἰογὶ Τορίαπιοπίο ἀοοσοιιιι, 

Ῥοιτο ἰπ ἰοθὸ (ὐομοσὶβ, 4, ἴ, ἀποστροτὴ ποὴ 

ἀνογοῖο,, αἴ ἢ ἱπιογρνοῖο, σοἀ οοπνόγσῖο ἃ 5λῃ- 

οἰἷς Ραιγῖθιι το άτειν, {αι ἀτοιη ΓΙᾺΧΝ τοχίμπι 
δο αηΐα,. ἃς ἃ Του Π ᾶπὸ ἀάἀνοισιις Διά τπθοϑ 

οάρ. 5 : Ομοπίαηι κἱ τοῖο ἡμίάοιι οὔ ἐγ ας, πιονὶ 

Τϑοίο «οπὶ εἰἰνι5, ῥεσοασιῖ, ἡ μΐεδοῦ. {ὦ 16 
ἐπίην σοπνογοῖο ὁ[πι5. Ἰάδιυ. ἀρ Ἀπ γΟσἐππὶ 
οσουγστοὶ ΠΡ. ἢ ἀδ (αΐη ο, 7, οἱ ΠΙογοη γιμυτ 

Ερίδι. 155, Οὐμαβιϊοαιπι. ΠοΟθραϊοαγιπι ἴῃ (ὑ6- 

ὨΟ5ΙΠῚ. 
Τρϊάοα. Τὸ. ἀ. ἀδοίσπαία ὀργαί 1 ΤηϊουρΓο5 

ΠΠυά, ἀφώριστο, πάϊς ὀχργόδδογαϊ,, Πα μὲ πιῳ- 

ἰαπι σεραγαίπι οἱ Θαίγα ΠΙεγσαῖϊοπι “ιοιά 

Ρεγιοιμηι αἰἰιἰογὶνζ : ἴπιο αἷξ φυιαεία πὴ ἐροὶ αν]οὶ 
ΠΙογιβα οι. αὐ θαϊα Γαἶδ56.,. υπς ϑϑαπιαγηᾷ 
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ἀϊοοθαὶ Ζοαηπὶς 4, 30 : Ιογοϑοϊγ πιὶς ἰοοιις ἐδ, 

μϑὶ αὐἀογαν οροτίοί. ΟἸ ΡΥ ϑοβίομηβ Ποπ]. ἃ 

δἄνογϑιβ Φαάαοβ, ρας. 402 : οὕτω χαὶ ὃ Θεὸς 
ΕΝ ἄς “ ἀρ θ ἢ ἀν ) 
ἐποίησε, θύειν ἐπιτρέψας, ἐν οὐδενὶ ἑτέρῳ τοπῷ 
“-Ὁἥ ΕῚ ΄ Υ̓ Ὁ , ΘᾺ Ν.9..9 - 

τῆς οἰχουμένης εἴασε τοῦτο γενέσθαι, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

Ἱεροσολύμοις μόνον. {ἰάθη [δοῖ! 71) 6ῖι5, μετ πεῖ - 
ἰθπο σαογί Ποία : 

Ἰοοο ρογ πιεῖ ἰά ποτὶ, τοδὶ ἔτι τινὶ  ὁΓοσοἰ γπιῖδ ; 

εὐ ἤοιη!]. ὅ, Ρ. 490 : ὅτι τῆς πόλεως ἔξω θύειν οὐχ 

πιθήιι6 ἐπῖπι ἵτὶ μἰϊο τισϑὶς 

ἔνι, ἀλλὰ παρανομοῦσι, πᾶν ὅδτιοῦν ἐπιτελοῦντες 

ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας. Ομοά [α5 πιοπ 65561 ἐαίτα οἷ- 

γνίξαίθην ἱπιπιοίαγε υἱοίζηιας, 56 τοἰϊσίοπετη 

αἱοϊαπ, φιιοιιπιφιιθ ἐπι αἰΐοπα τοβίοπθ φεϊάνῖς 

6] 5πιοάϊὶ ρον Ποιηξ. 

Ραρ. 002. Β. 7. Ξϑοιιτιμτι, σαογὶ Ποἷϊ.1 ΠΩο 
ῬοΡροιᾶπι ἃ ργ ΘΟ θη θι5., πογὰ ρουιοίο, 1ῃ- 

οἰοαῖα., [ποναπὶ αἰγτ!5α., ΒΡ 6550. ΘΕ [ἅΠ| ΠΟΙΠΪΠΟ 
5ΔοΡ ΠΟ, 404 πόνο ἰδιὶ ἀορπιαῖ ΖΔ η 5] ΠῸ 
πἰπλαπι 4ιιἀητα πη). ἀἀνουβαΐαν, (τα πι. ΟΡ Οατι5α ΠῚ 

οἴϊατη ον ΠΑΡ τ15 ΒΟΥ ρ5 1 ἰαπίτπι, ἀϊοαίτι5 65ὲ 7260 
αἡ ρἱογιοσὶ τιν οἰ ογὶΐ οοἰ ον τατίοτοηι : αἱ ἱερουργία, 

δαονιοίιην., αὶ τὶ αϊνίτι ρογαοιῖο οϑὶ, οι ϊα πὶ 

εχ ἰρβίιβ θην. ϑιορμαπὶ ΤΒοσαιγὶ Οὐοὶ οοηα!- 

του 5. Τοϑ τ πο ηο, 4α] οἱ ργοίουι ἰοοιη ΑρΡοβίοί! δά 
Τιοππᾶμο5 15, 10, σοη απρθης5. μέδο ἀπο, 4ιοτη - 

δἀιποάιιμη ἃ ΡΓΟρ ἴα 1υδαϊα σΟΠ πσπηζιν λει- 

τουργὸν χαὶ ἱερουργοῦντα,, πυϊγυϊϑέσιεην δὲ δαοτγὶ [1-- 

οἴιηι. ΤὨΛΟυΡΓΟ5 56 δἀϊάοναι : Εἰ δθοιμπάπιπι ργο- 

Ρμθιίαπι ᾿ιοϑίϊθ θιιπι., χιιὶ αἰ αοτιίοτ ἀὸ βίιι- 

εἰϊοςο αὐ ςαοογἀοίίιεπι σἰογιοϑςὶ τι}, 5 ογιϊ οδοιεπ- 

εἰπιτι ργορθπϑδιις δεῖ. ΑἸ 1 πἰταϊγιιπὶ Βα5.ΠΠπι5 

8.1 Ἰοοι ΝΑΙ Ομ 1, 11, χαὶ ἐν παντὶ τόπῳ 

προσάγεται τῷ ὀνόματί μου, καὶ θυσία χαθαρά. 
Τεῖσι οπιτυὶ ἴοσο ἱπιοθησιίηι Ο [ΘΓ τ τιοπεϊτεὶ τπθο, 
εἴ ςξαονί οίιηι τατισιάμεηι. (λα 115. νυ }}15. δχ σοιη-- 

1ππη1 Ῥαίγα πη ΘΟΠ5ΘΠ811 5ΔΟΓΙΠΠοἷτπὶ πον Ἰοσ 5 

ΡΓΘάϊοίαπι οϑὶ, 40 ἴῃ 4] τὰν] Π)60 5ο]οὶ οξίονγι. 
Ῥγορίονθα ποβίοι" ἃιιοῖοι" ἴῃ ῬβαΪπλιπὶ 115, ρμὰρ. 
ὅγ0, Α, 8 : ἀλλ΄ ἕν θυσιαστήριον ἀποδέδειχτο τοῖς 
θυσιάζειν προαιρουμένοις : εἰ Ποιη!} τα ἴῃ ον πη 

Ἱπαυγ τοι ρᾶρ. 144, Α, 8, ἃνγὰ5 δ ΠΟΙ Ι5511ηὰ5 ἴῃ 

ΘρΟ] οϑ᾽ὰ [1556 ἰδϑδίατιγ, Οὐ] γογῸ ἀοἴπμάο. ρτοίου- 

τὰν Ἰθοιι5., Ράι}0 4Π116ν μα οιιιν. ἀρια Ἐὐβαίαμη ΘΊ, 
Ὁ : πράιιο οηΐπι ἁἀάϊιαν νὸχ πάντες, 564] Τὰ ΠιμΠῚ 

ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου χληθήσεσθε, λειτουργοὶ Θεοῦ 

ἡμῶν. 7ος απίεηι σασογάοίος 1)οπιϊτπιὶ σοσα- 
Ψὶπιϊμὶ, πιϊτιϊεισιὶ 1)6ὶ τιοοίτὶ. 

Ῥαρ. 008. Β. 1. πὸ τὸ αἰϊφιια.] Ἐππθη ἂν 1 Π1115 
Πῶς ἱπιδΡΡΙΟΙ 15, πιθ ψιϊάψιιαιε ἰθοϊ πιο αἰϊνϊ πὶ 
δεπερίαοϊὶ ςἐιἴο ἀδεῖΐ : 56 ἐπὶ οπιτιίδϑιις. ῬοΥΓΟ 

{πώ 5οαιμιηίι ΑΡΟΒΟ]: Ἰοοα, ἴαο]. ομνία βιιηὶ 

᾿πάτοο δου ρίαν Τναι πο ἰΠδιγιιο δ; πΠοὴ Ἰΐοπὶ {Π|6 

ΝΟΤΩΙ͂ ΣΒΟΝΤΟΙΙΒ υσ!. 

Τιον 0119., 17 : ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου" 

χαὶ οὐ λήψη δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν. “1τριοπάο 

αὐϑιιθ5 ρῥγοαϊηνιν {μιιηι, οἱ ποπὶ ἀοοίρὶθ5 ργῸ- 

Ρί6Γ ἱρϑιίπι ρϑοσαΐιιηι. Τὰ 5οΥ] θο μά τιπα 6, ΠΟῚ, 

γϑοϊρίας. Ῥβαϊτιο 49, 21: Εαἰειϊπιαφιϊ ἱτιϊφιιίέα- 

ἔπι. Υ αἸσαῖα, ἐσυΐψιιδ : ταᾶϊο Ἰηΐθυργοδ, ϑιεδρίοαΐι5 

65 ἱπιϊγι!αίοπι, οἱ δίαθο ἐοπίνα [αοίοπι ἐπιαπι. 

Ῥαρ. 6600, Ε.. ὅ. ποι φμοί «εἰνὶ.] τος αιῖ- 

ἄδπι ἰορίταν. χατὰ τὴν ἑαυτῶν , 4ιιαπι 0 οἀϊιδᾶπα 

51. Πναιπα οοηγ γε Οογηάγιυϑβ., πολι Πα ία 5ιαπε 

ἐρδογιίην οογ ται οίαίεηι ἀεὶ ἴρδιιπι, 5644 ΓΘΟΙ 5 

ΒΟΥ Ἰθονδίαν, αἱ Ἰορίσςα νὙ]ἀοίιν ἰπίουριο5, οὐ χατὰ 
τὴν ἑαυτοῦ, να] αὑτοῦ πρὸς ἑαυτόν : 4ιιᾶ5ϊ] ἀἰοδΐ, 

ΠΟ (ποᾳ 5100] [ρ56. δἰῖ σοῃίναυ 5, πὶ ΠΟΙ] Πὶ- 
Ῥὰ5 εἴ συϊη οἵ ψϑϑαγγθοιοηἷβ οοὲ οἄιδα, 568 

4 ὁρροβιῖα 511 δουιπῃ 5οπίοηί ἃ 7 41] 60 τιξιιΠ ιι": 
51 Θηΐπι ραν τοι" Δ δου! ἔι 5561, ρᾶτοπὶ ΟΣ 6}115 δα -- 

γοηΐα ἔγαιοίιπι ΓΟ ρου ἀϑϑθηΐ. 

Ῥαὰρ. 670. Α. 132.1 Τὰ ῥβιόγϑιβ Ιορίταν ἀρυᾶ 
ῬΙΟΡ]Ιοίαπι, αὐ ἀρ ΒΑΚ. Π1πὶ., ἐφόνευσαν Σίχιμα, 
οοοίάογιιει διοίηια, ποη ἐν Σικίμοις, ν6] αἱ ἴῃ - 

ἴογργοα δάἀϊάθιαι, ἐν δίοίηια ; ἨΙΘΡ ΠΥ πιι5. ΕΚ 

ϑυιαιηδοθο, ἱπέεγ οίοῦ πὶ δὲ οιθηι. 

1014 Ὁ. 1. 56 ἐαπιοπ αἰϊοῖ!.1 Νοη δμοῦ ἀϊχιῖ, 
564 ὅμως : Ἰἀοἴνοο δχριιηχίπιιϑ {Π᾿4 ἸμΊΘΓργθιῖσ, 
αϊτῖς φιοητῖο, ἴοι πιαπάμοανο. Τιυππιαΐαν τητι5 

οἴΐαπι {Ππ4, Διο [οπδὶ ὁσίοίθ, ἃς 500 }0511 {0} Π|115 
γόῦθὰ Υ αἰσαία, 1 Οονίμιμ. 10, 52, δὲπο οὔγεη-- 

δἴοπθ δείοίθ, αἱ ποὴ πιοίο ποθὴ ἱπηρίπρᾶηΐ,, 56 

ΠΟάιιΟ Οὐσαβί ΟΠ Ιη ἱπηρθησ θη] ὁμοίου 5. ργθδηϊ. 
ῬΙΝΠρροη5. 1, 10, σἷπε οὔεπεϊοπθ ἐπ ἄϊοπι 

Ομ ει. ΟἸοπιθης ΑἸοχαηά, ὅ διγοιημαΐαμι, ἀπρόσ- 

χοπος τοῖς πολίταις διχόιοῖ,, οἶνος ποπ οἤεπάεσπς 

υἱνῖξ. ΟΠ γϑοβίομηιβ ἰπ Ερ ϑί. δά Οουῖπιῃ. ἐχρο- 
ηἶϊ, μηδεμίαν παρέχετε λαδὴν μηδενί, ποτ ἀφθίϊς 

ἀπδάπι μἰἰὶ, 
Ρας. 6711. Α. Τ. ἡμαῖα ἱρϑοίπις, νοὶ ψιιας 1)0- 

πεΐτιιι 5.1 Νοα αἱ δηΐοα θα Πππ|πὶ [α]1, γεσέα υναϊϊοῖ-- 

γιΐα ργορ]ιοίαγιεπι., 564 γιιχῖα ργἸοἴα5 οἱ ρτο- 
ΡΠοία! ας τϑηϊδεῖοπο5 οἱ αἰ ΠΙοιομο5, ὈΊχθγαξ θη πὶ 

ΟΒείϑιιβ, Μαυμαὶ 10, 1 : Οαρῖι 7655 οϑίοτι- 
ἄδνο αἰδοὶριιϊς,, φεῖα οροτγίοτοξ δίων ἐγ ὕδγο- 

φοἰγπιαπι,, οἕ πειιῖα μαϊὶ. ΑΔ γουθιη οδβθξ, 
ἀοργεοαὐαίμ, πὸ ἐδπίαίίοπες, “πιῶ αὖ ἴρϑο 

Τονεῖπο ρτραϊοι ἤμεγαπὶ «]γοσοϊγπιῖς, ἱροὲ 

ἐπι ον τι", αἀἰαὶι, Κα μοςὶ πιθ, φαίατια. δὶς, 
Οὐαὶ. 56 ο. 1, ἀἰχὶι, νικῶντες τοὺς ἐπαγομένους 
ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν πειρασμούς, {ἐϊία!α5 αὖ μοκίϊδεις 
ἰοηἰαἰΐοτιος υἱποθηίος, ρᾶσ, ΘΟ, Α, Τ. 

ΟΡᾳς. 672. Ε. 9. αἰαογίίαϊε ἰαιῖα.} Ἰπίογρτοδ, 
ἱαπία αἰαογίίαίε αϊξοίριῖος σοπιροίανὶὶ ἄϊσοπς. 
Τιοοιι5 οδἱ Νίαιι. 206., 45. Ῥαι]οὸ μοδὶ ῥγὸ, 



ΝΟΤᾺ ΕΒΌΕΕΙΟΙ ΜΟΠΕΊΜΕΙ, 

ἐπ Ἐναπροῖῖο Τοαπηῖὶς,, βογὶ ρϑίπιι5, ἐπὶ Εναπ- 
ξεἰίο σϑοιπάϊιπι οαπποπι. Μιὰς αι διιριὰ 

δι ηἴ ἃπηοίδία, 

Ῥαρ. 673. Ε΄. ὅ. οοπιοίἰογαπίος.  ΝΟΩ παγγαῖ, 

866 φομοτγίαιαν [} 5] τι5 : ποι παιδευόμεθα ἰορὶ- 
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τὰ, 564 παιδευώμεθα : {ιδιηοθγοιη ἀν ἐπηι5 1|- 
Ἰυά Ἰπίογργειῖα, δὲ σονὸ σαποίος σοποίόγάπιις, 

εἰοσόπι σι. πο ἱπεϊαπαϊ Ολγίςιϊ ποῖ 

6550 ἱπιροσοὶνϊο, αὶ ρό ἐἱίογιιπι σοποίἰογαιίο- 

πόπὶ αἰαογίογος Γαοιὶ. 

ΝΟΤᾺΩ͂ ΕΤ ΑΝΙΜΑΥΕΆΒΙΟΝΕΒ 

ΕΕΒΕΆΙΟΙ ΜΟΆΕΙΠΗΙ, 

ῬΆΟΕΈΒΒΘΟΑΛΌΜ ΒΕΟΙΟΆΌΜ 

ῬΕΟΘΑΝΙ, 

ΙΝ ΟΥΑΒΘΡΌΑΝ 5. ΒΑ51111 ΗΠΟΜΙΠΙΑ5. 

--πς-ς ῷν.ε.-.. 

ΑὮ ΠΟΜΙΠΙΑΝΜ ΕἸΣ ΤῸ ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΕΑΥΤΩ. 

Ῥαρ. 17. Β. 2. τὰ ἀσθενέστερα, οἱ προμηθέστε- 
ροι τῶν ἰατρῶν ταῖς προφυλαχτικαῖς ὑποθήκαις 

πόῤῥωθεν ἀσφαλίζονται" οὕτως. Ηδο 516 ἱπίογριη- 

σἰῖο, οἱ οὰπὶ ἢ15, δὶ γασαϊ, οοηΐογίο αι ἃ} δοάειηῃ 

ΒΑβ:]ο βου δυιπτιν ἴῃ Π}0, ἀα ὙΊΡρίη. 50} ἤποπι. 
Οἰαἰογιμ 4υΐ ἀϊοιηίιν ᾿ἶς προμηθέστεροι,, ἀρυὰ 
Οαϊοη, ὕοπιπι. 4 ἴθ Ηἱρροογαίοπι ἄς ἀγίιθι5., 

ΡΟ ΜΠΘηται ἀνέγχλητοι χαὶ εὐδοκιμοῦντες. ῬοΥΓΟ 

προ. ὑποθήκας Β. Αυριιβιίπιι Επαγν. ἴῃ Ῥφά]πη, 

νοῦαὶ ργοθρία γί πιθαϊοῖπιδ, ψιῶ, οἰἐπὶ θα- 

εἴἐπι πιαπιθαΐ, πθημα μἶϊο μαοίο πιυιμίθίμ, ταῖι- 
[αϊ ἰαπιόπὶ ἰαπισιιοτίϊ εις, χιῖα πιιιαὐιἱὶς 65ϊ τιο- 

οίγα υαἱοίμάο. 

ΑὉ ΠΟΜΙΠΠΙΑΜΊ ΙΝ ΕΑΜῈΜ ΕΤ ΒΙΟΟΙΤΑΤΕΜ. 

Ραρ. 67. Ε. Θ. Κυδερνήτην μὲν γὰρ ὃ χειμών. 
Τανῖυ 1. 84 : Οἰνεῖ παιίατιεπι τ δοζογ πὶ ιι6 
ἐγαπημῖίϊο πιαγὶ σιεϑογπαγε μοίοοι : εὐὐὶ σθνα 
ογία Θ5ὲ ἰθηιροεοίας, αὸ {ρϑαίο πανὶ ταρϊ(ιιν" 

ψοπίο πανὶδ., ἱμπὶ ἶγὸ οἱ σμϑογπαίου δ Οριις 
δεῖ. ϑοποοὰ ἄς ἀϊνίη. Ρτον. : σμϑενπαίογοπι ἵπὶ 

(ἐπιρεπίαϊο, πὶ αοἷθ πιϊϊίίοηι ἐπ εἰ ἰἶσας. 

ΑὉ ΠΟΜΠΠΙΑΜ ὉῈ ΡΟΒΝΙΤΈΝΤΙΑ. 

Ῥαρ. 60ῦ. Ε΄. ὅ. οὐ γὰρ τὰ εὔχολα.] Ροιτὰηὶ 6 
5ολ01 ΒἈΠιοίογιπι, οἱ ἀρ Τλοιμ 5.1}. οἰ νδοι γα υιπὶ 
4 ΟἹρίδπο ἴῃ Οταὶ. πρὸς Λεπτίνην, Δα πὸ γοῦθὰ, 
ἵνα δὲ μὴ λέγων παραλείπω τι τ.» Ὁ] 5ογΊ ὶι ; ἔθος 
ἐστὶ τῷ ῥήτορι, τοῖς ἰσχυροτέροις ἐνδιατρίδειν, χαὶ 

μὴ ῥᾳδίως αὐτῶν ἀπαλλάττεσθαι. 7705 ἐεϊ ογαίοτὶ 
ἐπιπιογασὶ {ἰγπιϊογιϑιι5 ὁααρϑογαπαῖς, τιθο {α- 

οἶϊε αὖ ἰΐς ἀϊσοοάογο. ΝΝυπὶ 05 τὸ [μους Πϊς 
ΒΡ] αΠρΌΓΟ, 4τιο ἃ ἀρ απο 1} μετανοίας 5ρο- 

οἴδηϊ, εχ δοάθιη οὐ αἴογ Θ᾽ 5416 οχροϑβιίουο ρος Ὁ 
Αά μα νοϑϑβ Ποιποϑίι. μηδ᾽ ἂν μεταδόξη ποτέ, 5ἱ 

φιαπάο ρμωπίιοπίϊα ἀμοιὶ αἰϊι σοπσογιἰς, αἷϊ 
ὉΠρ. : Εὐδιόρθωτα ποιεῖ τοῖς ᾿Αθηναίοις τὰ πλημ- 

μελήματα. Ἥμαρτεν ὃ δῆμος χαχῶς βουλευσάμε-- 

νος. Ἄφες. Τ᾿ μετανοίᾳ λύσει τὰ πταίσματα. 
Ἑπιοπαανιϊια Χ1 ι]ιοπϊοηιίνιι5 οδἰοπαϊι 6556 ρμδο- 
ἑαία. Ἐτγανίς ροριεῖις ταῖς σοπϑιμϊίις. Οοη- 

ἄοπα. Ῥωπίιεπιϊα Ἰαροὶς διισοιγγεῖ. 
η. 



1142 ἈΠΘΕΝΌΑ ΓΤ ἘΜΕΝΏΑΝΠλΑ, 

ἢ. ΜΑΒΑΝΙ 

ΑΌΘΕΝΟΑ ΕἸ ΕΜΕΝΌΑΝΏΌΑ. 

ΤΟΜῦ5 ΒΕΟΌΝΟΗΙ5. 

Ἠοπη]]. 1. ἴῃ 7ε͵η. Ρ. 9. (. 3. Ὃ ἀλειψάμε- 
νος ἐχρίσατο " ὃ νιψάμενος ἀπεπλύνατο. Οἰεὶ ἐἰ{-- 

πῖς, ἱπιπισίξ, φαὶ ἰαναξ, αὐϊαῖε. Οὐτὰ ν 6 ]]εὲ Βαβι- 

᾿πι5 Πα ργαοερίαιη. ΟΠ γιδιὶ., ἄλειψαί σου τὴν 
κεφαλὴν, χαὶ νύψαι τὸ πρόσωπον, δ ΔΗϊΠλΔΠι ἰγὰ ἢ5- 
ἴουγθ, οὔ δογγαὶ ᾿ιὰ8 γόθοβ, ἄλειψαι, νίψαι, ἐ{{{πι6 

ἰανά, ᾿ἄδιη νά]ογθ ἃθ, ἀηρ6 οἵ ἀθ] 16, ιαΣ ἀη τα; 

πιθί τι5 ΘΟΠρ σα. [Ιἢ δαάοιη Ογαϊίοπο Ρ. ὃ, ἅ, 

10, Σὺ δὲ ὑπερπιαίνων μὲν σεαυτὸν χαὶ χατασαρ- 
κῶν, οὐχ ἀνίης; ἐχτήκων δὲ τὸν νοῦν ἐν ἀτροφίᾳ τῶν 

σωτρίων χαὶ ζωοποιῶν διδαγμάτων, οὐδένα λόγον 

τ; ΤῊ ὐδγὸ πεἰϊιιατιε βσιθηι ξαοίμγιις ἐς 
ἐείρϑιση δίρτα πιοάϊιην καριτιαπαϊ ο σάγπιθ οπ6- 

ταπαὶ ἢ ἀπίπειπι ἀπμίθηι αἰ [αν ενὶ σαἰιιίαγίτιπι 

οἱ οἱνί οογιίηι εἰοοιιηιοπίογιιπε ἱνιθϊα., ρμαννὶ 

Ροπεδ5 ὃ 

Ηοπαὶ]. ὃ. ρας. 11. Ὁ. 11. Ὁ πένης μὴ εἰρω- 

νευέσθω πρὸς τὴν νηστείαν, πάλαι σύνοιχον αὐτὴν 

χαὶ δμοδίαιτον ἔχων. Οἱ ρμαιροτ' ἐσὲ, γιὸ {ιάϊπεπι 

76ιαίιια. Γαοῖαὶ : φιαπαάοηιίάοιι {Πα 7απὶ 
οἰϊηι αῦοϑὶ ἀοπιδϑιίοσιιηι δὲ ἡλθπςίδ σοοίμηι. τα 

αδιλπας πος Ἰοοὺ ραμροιῸ5 ἴρβος. Πογίθίαν αἱ 6- 
7ππαπάτιπι, πη α} 10 ἄρτον οἱ δοιππιοι ἴου εἰ ΠΠ||5 
ὉΡΆΤΙΟ, 51 Ἰδράτϊπιιβ ΘΒ] ἃ ΠΟρ Δ ΪΟΠΕ, εἰρωνευέσθω 
πρὸς τὴν νηστείαν, {μάτιν Θαὶςιϊτη οί 76Ἴιενιίτιην, 

ἀιυδηαοχιίάοπι. [6] ηΐο ἰδ ππ ἀἀππη. ἀϑϑιιθίις. δϑῖ, 

Ποπμ}]. 46 δγαῖ. δοῖ. μᾶς. σ᾽. Α. 8. διασῶζον. 
ΔΠΌ]το πλδ πι5 ἀρτ Θγπθοποπὶ ΠΟσοΙ ποίαπι ϑογπι. 
19, ». δάξ, διασώζοντι, ηιωγογὶς αἱϊπιις ΘΘΙΠΡΘΥ 
ΤΙ ΟΘΙΣΣ ἔτι ατεΐηϊο σογναγιῖ. 

[π᾿ Μαρι. {α}1π, Ρ. δά. Β. 1, ἐῤῥέτω ὃ βίος, 
φναϊδαπὶ εἰϊνίίς. 

ἴῃ ΜΠ Τκιοω, 7) δδίγιαπι Πόγγθα, Ρ. 46. Α.ὅ. 
οὐχ δρᾷς τοὺς ἐν τοῖς θεάτροις εἰς. «Ζ2πποῖι υἱάος 

ἐος ἡιιὶ ἐπ ἐΠιδαίτα, ἐπὶ ραπογαιίαςέας, ἵπιὶ πεῖ- 
πο 5... εἰϊνι ας ργοζιάιιι 

Ῥαρ. 49. ἢ. υ]ι. τίνα ἀδικῶ συνέχων τὰ ἐμαυ-- 
τοῦ; Εοοιιὶ ἐπ)ιτίαπι βαοῖο ἄττα {ι8 πιθα σιπὲ 
οἰαιιξα οτι5ἰοαϊο ἢ δὶς οἰἴατα πῆγα Ἠοπμ]}. ἴῃ ἀἰνῖ- 

[65 Ρ. ὅζ, Α, 6 : σχορπιζόμενος ὃ πλοῦτος... πέ-- 
φυχε παραμένειν " συνεχόμενος δὲ ἀλλοτριοῦσθαι. 
Δι ϑρεύϑω βοϊεπί ρογπιάπογε, οἰ αιισθ ὕθτο αἴϊό- 
παντὶ. 

Τὴ οαάοπι ογαϊίοπο Ρ. ὅ3. Ο. ὃ, πάλα! ἂν ἐμελέ- 
τησας εοἴο., γαπιάτιαιτιπηι ἐχογοϊίαἰτι5 65565 ἐπὶ αἰἴϊ- 

πιαπιἰϊς ἐαοιε (αι δι, οἱ ργοαϊπειια ἔπιιι εἰἰϊ6- 

αἴδϑθς. 516 διϊαπι ρμάι]ο ροβὲ, Ὁ, 13, πάλαι μελε- 

τήσας, 7απιργίάεπι ἵπὶ ἐἰ 15 ὁσόπὸ αἰδιτινοπαϊς 
ἐχογοϊαΐιις, 

Ῥαρ. ὅ6. Α. υἱι. ὅταν παρέλθω εἷς οἰκίαν ἀνδρὸς 

ἀπειροχάλου χαὶ ὀψιπλούτου. Ομαγάο ἱπ ἀοηιιίπι 

ἱπδτεάϊοτ' ᾿οηιϊτιῖς ἱπορεὶ εἰ δόγὸ ἀϊιαιῖ. Ποιαϊ-- 

ΠΝ. ΠΠ1 501Ὸ αΠτα1] ΠΠ46π| βιιηϊ ἃ6 4αΐ ράμ]ο ροβῖ, 
ῃ. ὅ, γσοᾶπιιγ νεόπλουτοι, τδοδτι5 εἰϊξαιὶ, οἱ ἰάοἶτ- 

00 πιᾶ 515 ἸΠ50]βοιηΐ 4ιιᾶ πὶ 4 ἴῃ πιά ὩΪ5 ΟΡΙΡι5 
ΠΔΠῚ διηῖ. ΠῚ ᾿. ὅ7, (, 8, ἀϊουπίαν ἐκ μιχρᾶς 

δυνάμεως (516 οῃΐτη ἀριι Θγιπδοποπὶ Γι ΟσοΙ Βοαπι 

Ἰορίτιν ὅογπι. 6, ρὰρ. 032) προελθόντες, οἱ οὕϊπ 
Πυμη 015 ΘΟμ ρα ἀΠιῈ1, ΦΙΟΓα ἢ ράγγὰ ᾿π τὰ. 

Ἠοπη]]. ἴπ ἴαπιοπι μ. 67. Ο. ὅ. 5ς γογίεπάμπι : 

μἰ δια ἴρδοτιπι υαγίοίαίο υατὶϊς ποσίγίς τιθοε5-- 

δἰ(αιίθιις ορτιιιοτείιι, ἀὸ παιπο φιΐάθηι ἔεπιρε-- 

ον αοοδάαξ ἰμμιηλογ., ΤΊ ιι5. ἀτεΐοπι σαΐογ σιιο-- 

οθάαξ, εἰς. 

ΤΡ άθμι ρὰρ. 7. Α. 4. καταλείψει σε σῶμα, τὸ 
σὸν γνώρισυα τῷ βίῳ. 2 ἐξογεὶ ἕδ σογριι5. {με 
ἐπ οἷα ρτιδοίριιαπ ἀγὐϑιπιοπίμηι. Οὐ ΘΘΟΣι5 



ἑ 

ΑΌΌΕΝΌΑ ἯἩΤ 

Ναλίδηζοηι5 Ογαι. 30, ν. 535, οαάοιη νοοο ἈΠ ιν 
ἄς (ἰὐβαγοὰ Ἰοαιιοη5 : τῇ δὲ λόγοι τὸ γνώρισμα. 

ΤΟΙ]. ἴῃ οἰ υΐοδος ρας. 130. 1. 4. τὸ στόμα. 
Τιοροηάιιηι τὸ σῶμα, αἱ ραϊοι οχ 15. 4 ρεῶρο- 
ἅπηϊ οἱ 50]. ΙΓ. Ρυωοίριιο ψοΙῸ οχ (πηπιοηϊα-- 

το ἴῃ δαὶ. ν. 488, εν] οὐἄθιη ὁσουγνῖς βοηίοη-- 
τιὰ, 

ϑόγπι. ἄς Ἰορομάϊὶς. Π|0γ. Οθαι}}. ρας, 17. 1, 
12, ὃ δὲ ἀντώμοσεν, ἢ μὴν ἱλεώσασθαι αὐτὸν, χαὶ 

παύσειν χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν ἔχοντα. “71. ται διίπὶ 

Μιγανὶ! γαοιιισιεπι 56 τι οἱδὲ ἐἰ16 ρίασαγοίιι ἀὸ 
ἐπι [ὀδίτι5 6556 εἰθοϊ ποῖ. 

Ρ, 184. Ὁ. υἱι. ὅτε οὐδὲν ἔσται πλέον ἀνιωμέ- 
νοις, σεν τελεῖ πρὶ ργοίεεῖι. 

Τὴ 86υ πη. ἐἰο γοηιηῖ, ρὰρ. 908, Ὁ, 12, Ἰῶο ο 

ἀν ]]νιῖ5. Ῥιιου 5 Ἰοσαπίιν : δέαίαμι ἐἰαμι., {τ 

γγῸ 7260 Ππανεοναίιν, ϑάπάπι 6556 κ(ὸ ἱπογίοηι 

οοἰθηογι : εἰ γι τι ἰἐπιροῦὸ α δαίαπα 

οοπδίγμοία [μόγαὶ αὐ ])εὶ «Ἰογίαπε ἱπ[ινῖα α71-- 

εἰοπείαμι, ὁαάπὶ διε φροὶίιπι ασοὶρίομί 5, ρΓΟρΥὶθ 

Τοοπιΐπο αἰεἰογιιῖ. διατυα 11, 4υιά πὶ {γ65 ρπογὶ 
ἀϊουιπίι ργορυῖο Ποπιΐ πὸ γΟβΕ Γυ}556.),. οδὲ ΔΠ πὰ 

γδσῖβ., Ζιθπι, τὖ ΠΡ άοπι Ἰορίπηι5, ἀα Πλοῖιαι οο]6- 

Ῥυναπά μη [δι 1}115 ἁἀΦ ἀπ χουιη!. Οὐιᾶτο οὐ δίαιτα 
111 ἀϊοίειν γετεἰ το ἐθπΊ ρΟΥ 8 ὦ Ξαίαπα σον γοΐα, 

ἐν πολλῷ χρόνῳ κατασχευασθεῖσαν, χη} [5115 ο5ὲ 
ΟΡΙῸΡ, ΠΟ ΟἸΠΠΟἾ]Π6 οδὲ ρουβρίοονο Ἰοροη τ 0556 
χατασχεθεῖταν ν. ἡτὦ ΠῚ πηι ροῦΘ ἃ δαίαπα 

«οἰοηία {μόται. 

Ῥιοαπι, Μόν]. μὰρ. 214. Ὁ. 4. Νάγναι Παϑὶ- 
Ἰπι5. 5] ρσαν ἰ5ϑ᾽ πιὰβ. αἰ 550 5 ΌΠῸ5. ΘΟΠΒΙ  ΘΡΆ ΗΠ], 
πα ᾿ ρο]οδαπι ἅπ πὸ 507. ρΟΓ 500] 1.1}, τισι ον ο- 
550, κί ργίπιιπι χιιϊάθηι ψεαπὶ ἐπι μΓο ιν ς [6- 
ποῦγὶς ὑθυσαγθίιγ, οἱ (απ ιαπι ἐπὶ δαί γα δο1ι-- 

δἰϊεεει5,τοάίο [πιὸ ποαο ἐμ ρεοροπαονοί, ἐἰτηι 
διίμι αἰϊπι5 αἰἷο πιοῖῖο αἰεί καὶ σοί ρσιιπι τ αἰιογοί, οἷν 

αἰμιίπαπι ᾿οπείπιιην σοπδιιοεἰΐγιδηι, αὐ ταγσιις 

αὖ 6ο γϑροὶϊονθίιιν" οὗ σοβηίίαηι ἐπὶ εἰν ἱνὶς δον ὶ- 

Ῥιιαὶς υϑγί(αϊοπι. Πκος Ἰθα5}}}} «υ] τατ10 ἴῃ οαπὶ 
Ῥᾶντοπι δοοίρὶ πῸπ ἄοθοι ,. αιιαδὶ ἐπ οΓ 5 Πιτῦδουῖ!, 
αν] ΘΠ ΘΠ ἰὰΡ, 1015. ραν 15. 56. ἁἰἀίοονοι. ΝΊΠ] 

οἤ] υδιηοαϊ οἱ σομ  ρ 556. ΒΟΥ ΒΡ οἴ τλιι5. ὁχ Πρ Ί δι} 15 
904 οἱ 295. 1δναϊ οἱ ἤοπ 6 βεῃίοη 5 6 Προγαῖίο, 
δο ἐδ οαιιδὰ αἰββοηδίομιπν., αιιαπι ἀτιπ ἐπα νι, 
Ἰη!ογάτιπι 60 [Ὀγ ] θα τι", τ ποΠη1}}} ἴῃς «α] 511 
Βιουαἰ ΠΙ]λι}5. Ῥ ΓΟ αν οἱ ἀθ} ΟΧΟιδατ οἱ Ο]} οομδι οι 1- 
ΠΟΠῚ Σ ΓᾺΡ 5115. Διο. ὁ. ἐπι Ὁ] ναὶ ΟἿ} γοΥ Πα το πὶ 
φοπϑιοιἸηΐ τηϊπΐπνο ΟΠΡποχίαπι. ὅδ᾽. αἰ τπ5. ΔΠτῸν 
Θαλ ἀπ δ 56 {Γαι} γα} ἃν} ἃ}ν ὁ0 τ ρο ΠΟ άτιν, 

τι τι Ῥχοαιι. ἰπ θα. [5.. 0». ὅῦ0. 1). ὅ. τίς οὖν 8 Ι 
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τῆς βλάδης μισθὸν ὑποτελέσει τῷ ἀδιχήσαντι ; 

Ἰμοροηάμπι ἔτι μενούσης τῆς βλάδης, υὐ ἴῃ 8οῖ- 

ποθὴ 7 ϑυπηοοηῖβ Τυροιμοῖ ρ. δ13, Ποηιεὶς 
ἰσίιασ αὐἰϊμιο τπαπιθπίο εἰειεϊπιοπίο ππογοθάθηι 

Ῥέγϑοῖναι ἐμ εγῖιθ «ποιοὶ ὃ 

Ρ, δδ5. Α. 4. Ἐπειδὴ ἔδωχεν ἡμῖν ὃ λόγος 

ἐξουσίαν τοῦ ἐπερωτᾶν. Ομαπεοηίάοπι εἰδεϊϊε 

πιο ς ΣΘΡΊΠΟ {πετι5 ἐπι οΥΓοραπεἰϊ μοιοσίαί ἐπι. ϑιι- 

ῬΡὰ ΘηἾπῚ 605 Πουἐατιιν 1045 }}1π|5 1 1] [αοία!, ποῖα ρο 
5}}} Πποπὶ ᾿γΟ]υβί. 

Ῥασ, ύθ. 1). ὅ. πῶς δ᾽ ἂν τοῦτο χατορθωθείη, 

μαθεῖν ἐπιζητοῦμεν. Ομποπιθέο απείεπι ἰὰ ρει ςίαγὶ 

Ροδδίϊ, αἴδοθῦὸ ἐχορίαμηιις, 

Ἰλορ. {π|5.. ᾿πτονρος. ὁ. ». 544. Ο, 8. ἐν πολλοῖς 
τοῖς περιέλχουσι τὴν Ψυχήν, ἐπίεν" πε α απίπιαπι 
εἰϊειστα]ιοπίΐα, οἷο. 

Τηϊουτος. 9. Ὁ. 501. 1}. Τυλοὶ βαποῖιις. λα τς 

αἱ 4υΐ 5656 1)60 σΟῃβοΟ ΙΓ ϑία αι, 15 ΤῸΝ διὰ,» αὖ 
7άπι 1)60 δοηῃβοογαῖαϑ, Οὐ ΟΥΠΠΪ Ρ᾽οἴαιο αἰδροπβοιῖ, 

0] Ροι 56. ΥῸ] μοι" Α΄ ἴο5 πλιὸ ὀχαπαΐπο ἀο]θοιος. 
ΤΠ, μετὰ πάσης εὐλαδείας οἰκονομεῖν, 5ἷς τοῖα! 

ἄεθοι, διατὶ οηϊτὶ μίοίαίε αϊκιτιϑιιαι. ΝΝοΩ οηΐπὶ 

ἈΒΟΟΓΪ5. ΡΟΡΠΉΪ ΕΠ θα 5} }{π|5... Ὁ} διὰ ΤΟ ΠΟ Ὴΐ, οἱ ἂν- 

Ῥ ῖο 5ιιο δ πι! ἰβίγθηι. 

Τηϊουτορ, 11, ν. ϑ0 0.10. 51 Ξοῦγτ5 πουαθὶ π ρΓῸ-- 

7ιῖπὶ {Ἰιρ] 05, οἱ σοί αν Τὰ αν τπ85 ἸΟΡῚ ΠΟ ἈΠΙΟΠῚ, 
δ] τη ΟΠ 5 [0 Ὑπ|π| ΘΟ Π αι ρ᾽αι; ἀἀπ ΠῚ 6550 ἃἰ ΟΠ Ο ΓΑ 1, 
αι πὸ πομηιθῃ [οὶ ΒΡ] ΟΠ οἵ τ", διὰ τὸν δοῦλον 

ἐχεῖνον ποιήσαντά τι, ὃ μὴ ἀρέσχει Θεῷ, ὑγορίον" 
δορριίπὶ ἔἰἰπιηι, οἱ φιϊά Κοοογὶι πιονὲ ἀσοορίτεηι 

7)6ο.. Ὑρᾶθογο 50 ]Π16 01 ἀρι] Πλουιμ οὐδοίι5., οἱ ἃ 

ἸΠ ΠΑ 510 .10 ΤῸρῚ]διι5. 

Τηϊοῦνορ. σύ. 0». 70. ὧς 8. τοῖς δοχιμασθεῖσιν 

δρᾶν ἀλλήλους, ἔνι ἰἰς τι ργολαιὶ οἱ οἱοοιὶ {ον 
τι σο ἱπινίοοηι ἱπνίσαπί αὸ εἰοἰἰνογοπῖ οἷς. 

Ἰπιοιτος. ὅ0. ἢ. 579. Ο, ὅ. [π΄ οοἄοηι ρᾶ50 
Ῥ᾽υνα σοῃσ τα] πιο ϑιουϊα ΠῸΠ ΡΟ] )αΐ δα ποίτι5. θὰ - 

5|ΠΠπ|ς, οὐ Ο ἢ Ἵ] 15. ἃ} 115 (16 οατιδὶβ, ἴα ἀΐα οἵ 
Πνο5Ρ  ΕἾ]γι5 ἔραν ]ι5, οὐ 115. 41} τὰ πὶ ρυπλι πὶ αἶνο- 

Ὠἰαπῖ. αὐ ΤΟ ΠΑΝ ΙΟΔ ΠῚ. ὙΠ πὶ ἈΠ] οἰ ἈΠΕ 11", τοῖς 
ἐξ ἀργῆς προσιοῦσιν εἰς τὸ συζῆν, αἰ {Π|0}}}5 οἱ 

ἡπο] σία ἱποίάονοι (ΟΠ ] νου αι1ο., Πα πὶ οἰ Ἰραηι ππο- 
7 “ 

ΠΑΒΙΟΥ ΠῚ. 

ΠΟπΙ]. ἄς ϑρῖν. 5. 0. ὅ8ά, Α, 4. καὶ χαῦ᾽ 

ἡμᾶς μεν ἐρευνᾷ, ὅτι ἐν αὐτῷ τὴν ἔρευναν ποιού- 
μεθα. μὰν οἱ δϑοιιάιιηι πος, ἰὰ οι, πιονὸ πὸ- 

δίτο, δογείαγὶ εἰϊοῖ{ τι ϑρίγίμ 5 » πα ἵπ 60 γι05: 

δΟΓΗ Π. 

Ραφ. 610. Ο. 9. εἰ ὁ Τριάδα ὁμολογῶν, τρεῖς 
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ὀνουάζει θεοὺς " ἀθεξεῖ τὸ βάπτισμα, χαὶ πολεμεῖ τῇ 

πίστει. δὲ Τηϊαείοηι σοη Π{ογὶ, {γ85 εἶἴ605 τιοτηϊτια ὁ 

δεῖ, ὀνεγίο ναρίϊεπια,, ὑ δέ ζιπι ἴη[ον Πάεὶ. [θυς 

αἰδρ!ϊοθηι. δά] το δου 5. ἴππη ἀθέτει οἱ πολέμει, 
αἱ Πα] δὰ 5. ἱπιρο γα γ05.] 

11}. 3. 46 Βαρῃίδιπο ἕὰρ. ὅ. ραρ. Θ59..ν, Καὶ γὰρ 

διὰ Μωσέως πολλὰ τῶν ἐν τῷ νόμῳ γράψαντος ἄνευ 

του προσθεῖναι τὴν ἀπειλήν εἰς. ἴαπι εἰ μετ Μ7ο-- 

56πι, φιιϊῖ πεεῖία πὶ ἰθσὲ σογίροὶ! τιοτὶ αἀἰαϊιῖς αὐ- 

γΘΙϑδιι5 {Γατι ΒΤ αἀϊοτίοπι απ τιοα ἱσοπίθηι πὶ τῖϑ, 

δοπίγα οπιτιο5 σοπογαΐθπι ἱπάμαϊ! πιαϊεάϊοίϊα-- 
πιϑπι οἷο. 



ΙΝΌΕΧ 

ΠΟΘΟΟΑΌΜ ΒΟΆΙΡΤΟΒΝἍΑ͂ 

Οπκεϑι5. 

Ὁκρ. 1, 90 : Ῥγοδασαπε ἀχὸ τ ρ.]1α απἰμηασιπι υἱ- 

σοηἑατη. 844, ἃ. 

91 : Ἐροὶξ Τῆδυβ ποιαΐποτη ἀα ἱπηασίποπι βιιᾶ πὶ : 

πιαϑοῦαπι οἱ Γοπαϊπαᾶτη [6 ΟἿ ὁ05. 1041ὅ, ἃ. 

541 : Οὐποῖα Βοπα, εἰ θοπὰ νυα]ᾶεο. 409, ο. 

Π, 11: Πὲ Ἰΐρπο βοϊεπεϊα: Βοηϊ εἰ πιὰ] ποῖ σοπηοᾶο- 

τὶς. , ἃ. 

1Π, 5 : 81 δπῖπι σοπιθ ἰου εἶς., Ἐγ 15 β'οαι ΑἸ, βοϊρηΐος 

Βοπαπι εἴ ταλΐιπι. 4412, ἃ. 

Ἴ: Οοπιεάοταπς οπὶπι, δἵ ἀρογιϊ βιπὶ ὁΟα}} ἐὸ- 

ταπι, εἴ σοσπονογιηξ απο πιιαὶ οβδεπῖ. 41415,}. 

432 : ὕχον χυάπι ἀφ ἴ5ιὶ τ λὶ, ᾿ς ἀν πλμὶ, οἱ 

οοιποάᾶϊ. θ0ὅ, ο. 
4 : Ῥοπαᾶχῃ ἰηϊπιϊοϊξἰαπὶ ἰηΐον ἴθ, οἵ ἴπο ΞΟΠ 

ἀΠΠπι5. 415, ε; 192, α. 

46 : [π ἀοΙουῖθιι5 ρατῖος Π]1ο5. 857, ες. 
41: Ἀεβροπᾶϊι Τοῖς : Ζυΐα αὐ ἰκεῖ γοσοπι πχοῦῖβ 

ἴυκ, οἴ σοπιοά πιεῖ ἄς Ἰΐσπο, ὁχ 400. 5010 ργῶσο- 
Ῥόγαπη {ἰδῖ, πὸ σοπιράογοβ, ππ]εάίοία ἴοσγα ἴπ 

Θρονῖθι5. ἰυΐ5.,... δρίπαβ δὲ {ἸΡ]ο5. σουγαϊμαθὶς 
τι. δ, Ὁ; 605, ο. 

49 : [ἴπ βυΐογο νυ]υβ. τὰ ψοβοουὶβ ρᾶπὸ ἴτο..,.. 

ἽΤοντα 65, εἴ ἴῃ ἰογγὰπι γονογίονὶβ, ὅ57, ἃ; 781,6; 

857, α. 
41 : Βροῖϊ ᾿ρβὶ5 Τλοιι5. τη σα ΡΟ ]]Π]οοας, δι, ο. 

φ( : Ῥοβυῖε δηΐπι Π)δι5 Παπητποιπι σ᾽] αἤἴατη ἃ οὐ- 

εἰοσιεπαπι νἴᾶπι ᾿ἰρπὶ νἱϊω. 415, 6. 
ΙΝ, 1 : 81 σϑοίς φυϊάομη. οἰ] ονῖβ, σοοῖο ὙογῸ πὴ 

ἀἰνίβουῖβ., Ῥεσοαβιῖ. (υΐοδοο, ἃ τὸ σοπγοιϑῖο 

675. λὅ9, ἃ; 0δῦ, ἃ; 958, ἃ. 

31. : Βορι65 σπῖτι νἱη]σαίαπι ὁδὲ ἄς (αἴπι, ἐς [,ὰ- 

τη ον γογῸ βορίπασίο5 ΒΘ ρΡ 105. 007, ο. 
ΙΧ, ὅ : (οπιεάϊίο οπιπῖα 5ἵους οἱογα ράΡα]. δ, Β. 

80 : Ρ]απίανι!ς οπἷπι Νου υἱπθαπι, Βἰ ταις ἄς 

{τασίι, οἵ ἱποθυίατιϑ 65. δ, 6. 

ΧΗ, 15 : Νὰ πιὸ ἀϊχογὶς σἰγιπι {ἀππὶ 556, βοα ἔγα-- 

τοπι πιὸ Ροίἴ5 σοηογο, πὸ Ζυαπο πιὸ ἱπίονίο- 
οἴο, ἴδ Ῥοββι ἀδαπε, 990, ". 

ΧΠΙῚ, 165 : ΤΙ ἀἄα]νοο (ογγᾶπι απο, οἱ βοπηῖηΐ ἴὸ 
Ῥοβὲ ἴὸ : οἵ νοὶ βουνὰ στ], 5ῖο ἐσ βοπμθπ ἔὐπιπὶν 

ἀπο ποὴ σμα πη ΓΆΡ τ. 15; αἱ 

5ΑΟΚ Ἀ. 

ΧΥΉ,, τὰ : Οπιηΐβ ἀπῖπια {πα ποὰ οἰγοιπποϊ οίαν ἀϊε 

οοίαγο,, ΡογΊθ 46 ῬΡΟρα]ο 5ιιο. 4160, ἃ. 

ΧΧΙ, ὁ : Εἴδκυσα ταὶ μὶ ἔρεῖς Τ)οιι5. δ05, ". 

ΧΧΙΠΠ, 13 : Νίιπο σορπουῖΐ, Ζαοῃΐατα ἔπ {ἶπη65 Τλοιιπι 

αιπὶ, οἱ ποῦ Ρδρογοῖσιὶ ἢ]ὸ τὸ αἰ] δε ἰβϑῖπιο 

Ῥτορίεν τηὸ. 990, ο. 

ΧΧΥ, 27 : Εποο σάτϑηβ, μα ᾽ϊαης5 ἀογηιμ, 150, ἡ. 

ΧΧΎΥΊΤΗ, 50 : 81 ἀεάονῖς ταδὶ ράποπὶ δ οοπιοάεδη- 

ἄμππι, εἴ γοϑπιοπίμ πη αὐ ἱπ απ πη. 510, ο. 

ΧΧΧΙΧ, 14. : [πάυχίδιὶ αὐ ἤῸ5 Ῥυθγοπι,, 4αϊ πὸ5 

ἀοϊυάας. 991, ὦ, 

Εχονι. 

Ομρ. ΧΙΝ, 14 : Τθοπιῖο 5 Ρυρπαθὶς ργὸ γοθἷβ, οἴ γὸ5 
τἀοοθῖ 5, 4000. ". 

ΧΧ, 10 : Βοαυϊοθοαϊὶ Ἰαπιοπίαμπη ἔπι 6Ε ΒΕΓΎ ΙΒ 
ἴα 5. 8, ο. 

ΧΧΧΗ͂, ὃ : 5661: ἐπίτι ροραλαβ αἰ ἄστεος ἂς ΒΙθογεῖ, 
δ ξυσγοχογαηΐ ἃ Ἰἀεπάιπι. δ, ἃ. ᾽ 

97 : Ῥοπαΐ ππι54 Π]5 611 σ᾽ Δ ἰπ τὴ ΒΊΙΡ ΘΙ [ΟῚ ΠΤ 5.11 ΠῚ, 

οἱ {γα πδῖτο ἃ μονα ἀβάπθ δά ρογίαμη, οἱ τϑάϊτς ΡῈ 
οαδίγα : οἵ ὁσοϊἴτ ἀπ απ ΐβαιιο ἔλα το δυιθπ., εἴ 

ἀπ ἴδιο. ῬγΟρ᾽ πάθια πη, δα θσ., Εἴ ἀπ 58 

ῬΓοχῖπεπι 5111}. 134, ὁ εἴ 564. 

99: Εὶ αἰχὶς Μουϑεβ, [πιρ] ον δεῖς. πὰ πτι5 νοϑί Γὰ5 
Ἰιοάϊο Τθοπεῖπο,, τππιδααΐβαιιο ἴῃ ΠΠϊο, οἱ ἴῃ ἔγαΐγα 

διιο, ας ἀδίιι" 5 ΡΟΣ γὸ5 θοποάϊοιϊο. 195, ἃ. 

ΧΧΧΗ͂Ι, 413 : Νονὶ ἐς ργὰ οπηηῖθιιβ, οἱ ἐπ νη ϊδεὶ στὰ- 

(ἴὰ πὶ σουα πὶ Πη6. 504. 

ΧΧΧΥ, 51 : Βερίενις Τοῖς. Β 5.166} ϑρισίτα. ἀϊνῖπο 

βαρϊθητῖα: οἱ ρει ]οηιία, 4378, ἃ. 

ΤΙΕΥΊΤΙΟΙ- 

Ολν. Υ, 11 οἱ 564. : Εἰ απὶπιὰ 51 Ῥοσσανοτί!, οἵ Γδσουῖξ 

ἀπαπὶ ὁχ οπηηΐθιβ ΡΥ ΟΟΡΓΙΝ Τοπιῖπϊ,, {πα ποῖ 

ὁρονίει Ποσὶ, οἐὲ πὸπ Ἀβπουοτῖτ, οἱ ἀΠἸψπονῖε, οἱ 

ἀοοορογῖε ροσοαΐαπι, ΟΠ ΤΟΥ αὐϊοῖοπι ἱπητη ἀοι]α τπι 

ἄς οὐἶθιις ργοιῖο ἀτροπιϊ οὉ ἀο]ϊοίαπι ἡ κασον- 

ἄοίοπι. Ἐπ ὁχογαθὶν ρτὸ ὁὺ βασογοβ. ὈΓΟΡΙΟΥ οἾτι5 

ἱρποναπεϊαπι {118 πὶ Ἰβπογαν, εἴ ᾿ρ5ὲ πὸ βοῖνὶ, οἱ 

γοχαϊττοίαν 1111, Το  ἐψαὶς οαΐπι οἰ οί πὶ σογαπι 1)ὸ- 

πιἶπο, 01,» εἰς. 
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ΧΙΧ, Τ ἀρ ΤΧΝ : Αγριοπῖο ἀγσῖος ργοχιπητ 
τα τπιΠ|, ΘΕ ΠῸῚ ΔΘΟΙΡΙ65 ΓΟΡΓΊΟΥ Θαπὶ ῬοσσαίιπΠη. 

606, ἃ; τοῦ, ε; 918, ς 

18 : ΠΠ σὸς ᾿τοχίπηηπι ἔπι πὴ βίος τεῖρϑιπι. 607, ἡ. 

ΧΧΙ, 16 εἴ 564. : Εὖ Ἰοχιιις ὁ51. Τ)οπηῖητ αὐ Δον- 

56π|, Ἰσθης : Ποίπονο δα Αδγομ, ἀϊσοης : οππο 

ὉΧ βόΏΘΤΘ πὸ 1 Ὑ 6 5 πο πολ  Ἰομθιις, 4] Πα Σ 

ἴῃ 5εῖρ5ο. πιὰοι!ατη, ποὴ ἀσοοῖοι αὐ οἢογοπά τη 

ἄοπα Πρὸ 5ι0 : 4π|ὰ οπηηΐς ᾿οπιο ἴῃ 411ὸ {ὉΟΤῚ» 

937,4. 

ἌΧΗ, 1 δἕ βοᾳ. : Ετπ Ἰοχιιπιίις οϑι Τ)ομ πη αὐ ΔΙον- 

56ηι, ἄἀϊσεης : Πὲς Α ἀγοι οἱ ΠΠς 6705. οἵ αἰτοπαπί 

τηᾶσαΐα, ποῖ ἀσοοῆει, 

ἃ 5Ά πο Ὲ15 ΠΠΙοτιπὶ ἴ5ρᾶ 6]. οἵ ποῖ Ργοίαπαθυπι πὸ- 

ΤΟ 581) ΟἿ 11 ΠῚ ΘΠ ; {ΠΡΟ 1 1ρϑὶ 5 ποΠοαπὶ 

μι, Εβο Ἰλοχηῖηιις, Πῖς 1115 : [ὰ ρτοσοηῖος ἴρϑος 
Τανπ, οἷς. 958, δ οι ἃ 

Νυμεπκοπυν. 

ΟΡ. ΧΥ, σὸ : Απἰπιὰ ἰβίταν {παν ἴαοῖοι ᾿πς πιᾶπιὶ 
51 ρον α : δῖνα Ἰηἤσοῦα, βῖνο αἥνοηα {ποότὶν 1Π1Ὸ, 

Ἰυῖο Τλδυπη Ἔχ αβρογαθ 1 ς ΕἸ ὀχτουπιϊπα  ὴ τσ ἀαἶ πα 

}1ὰ ὁ τηθάϊο ΡΟΡῺ] 5υὶ. Οποπίαπι σφ υθισι Ποπιϊ πὶ 

ΘΟΒ  ΘΠΊ5ΙΓ, ΟἹ πιαθ ατα ἴρπῖτς αἸδοῖραν : οχίσοης 

σχτουϑίθν ἀπῖπγα 1Π1}ὰ : Πυοσοατιιπι Ἰροῖτις ἴῃ 1ρ58. 

506, ἃ. 
ΧΧ, 10: Ναμπι εχ Ἰὰς Ροῖνα οἀιιοσ πιις σοῖς πα πῚ ἢ 

δ04. 

ΧΧΙΝ, ὅ εἴ ὁ - Οὐδηι βροοίοξα τὰ υπασι]α ἴα, 718- 

(ο]ν, δὲ τοπίοσία ἴα, ὁ ἴσυδο!. αὖ γΆΠ16ς ΠΘΗΙΟΤΌΚτο, 

οἵ ΠΟΥ Ἰιχία Πανὸς ἰσυϊσαϊ, τὰ τὰ σπαοια 41ὰῸ 

1008. ἃ. 

9. Ἀδοιμ]οπ5 ΓΟ ΖΌΙΘΥΙΕ α 16, δὲ πὲ σαΐυϊας. Οὶς 

5650 1 11 οασπὶ ἢ Οἱ Βοηφραϊοιιηΐ ἕο, Βα πο] Ε καῖ : 

8δ6. ς. 

1 εξ 564. : ἤοχηο υἱάοηϑς οἹοχιῖα Τ)εῖ, βοῖθης βοῖθη- 

ἤχις Ποπηΐηιβ, 4ιιαβὶ σοατὶ ργορὲ οήταβ. 

οἵ 41 πηα]οήϊοιιη! το, πα] 1.1 βαηῖ. 

τὰ πὶ ΑἸ Ἰπβι πιῖ, ἂς Ποὶ υἰβϊοθο πὶ ἴῃ Ξοπηπὶβ τίθης : 

ΧΘΥ ΘΙ Θοα]] 6765. Οκιεπαπι οἷ, οἵ ποῖ πππο, 

Ἰνοαϊιιπι ᾿γήϊοο, δὲ πὸπ ἀΡΡγορίηχααι. Οτίοτιν 

5{6}1ἃ ἐχ Ψ800}», οἵ σοπδιγοοῖ ἤότηο ὃχ [5γα 6]. 855,4. 

ΧΧΥ, 117 : Τπ᾿πηϊοὶ 1115 ΜΙ Ἰαπλς. 434,ς. 

ΤῬΕΥΤΕΒΠΟΝΟΝΙΙ. 

Οκν. ΤΡ], : ΕἘτλ βογυαθῖς νου θιτ «υοά ρῥγαοῖρῖο εἰ ὶ 

Ἰνοά το : ποι Δα] Ἰοῖος α ἴρϑιιπι, πο ἀθίγα]νο5 ἃ] ἶρϑο. 

883.- 

51 : Τό ιβ ΘΠ πὶ ποϑί ον στὶς ΘΟΠΒΙΙΠΊδ τι οβί. 878, δ. 

δ, 51. ΤΙΝ οα οοποιυρῖποος λυ] Ἰοτο πὶ ργοχ πε τυ}. 1.051... 

Ὶ, ὅ : ΠΗΠΙσ 5 Τλομηϊητμ Ποῖιπὶ ἔπ πὶ ἐς ἰοΐο οοσᾶδ 

ἴπο, οἵ ὃχ ἰοΐα τηθηΐο πὰ, οἵ ὁχ ἰοΐα ζουεπαϊπὸ 

{πα τ οὲ ἀΠῚΡ 65 Ῥγοχίπιιμη {ππιιπὶ βἰοιις τοί ρσιιπ. 

οΆ4, 6. 
ὙῊΙ, 5: ΑΠΠχὶ δυΐπι ἴὸ, οἱ ἔαππβ βἰγαηρυϊανῖ. 4107. 
ΧΥ, 9 - Ατΐοπάο {Ρὶ ἴροῖ, πὸ φυαθάο Βαϊ γουθιιπὶ 

σου! ταπι ἴὰ σον ἴὰπὸ ἐπὶ (αϊτας, 98, ἃ. 
ΧΥΉ,, 6 : [ὰ Τοβὸ νϑϑίνα βουτριιπι 656, Το ιιουυη 

ΙΝ ΡΕΧ ΤΟΘΟΚΌΝΜΝ 

Ἰιοπαϊπαιπὶ ἐο5! πιο πὶ πὶ ὑθσιιπι 5᾽{. 467, ἃ. 

11: ΝΕ ἀφο]ῖπος δα ἀοχίεγαση, ποαπο δα οἰ ηἰξίγαπῃ, 

τ08, ἃ. 
15: Ἐπ Ἰιοπῆο 48] {Ἐσουῖς ἴῃ δι) υἷα, 11α αὖ πὸπ 

ΡΟ ἸᾺΕ ΒΟΥ ΟΥ 55 5 ΠῚ αὐ τηϊηϊκιγαπάπιπι ἴπ 

ποις Ποτμαϊηὶ Ποὶ πὶ, ν 6] 1π4]εὶ., φαϊοαπηαιια 

{ποσὶ Ε π ἀἴεθιις 115, εἴ ππογιδῖτσ ἤόπηο 1116, εἴ ἀὰ- 

Τογεῖ πηα] πὶ οχ [Ξυδο], εἴς. 507, ». 

Χ ΧΙ, 38 οἱ 566. : δ᾽ 415 ἱπνοποῦῖ ρα Π]Πατπ υἱγρὶς- 
πΌπὶ, {π|6 ἀοβροηβαῖα ποῃ 5ἰξ, δὲ σἱπὶ [λοῖθηβ ἦοτ- 

ΜΟΥ οὐαπὶ ὁὰ, οἱ ἀοργο]θπβιις ἔπ ὙΠ, ἀαθ 1} οπιο 

41 ἀονπηῖνῖ οὰπὶ δα, ῬΆΓΡῚ Ῥα6}1 φυϊπααβτηΐα 

854, ε. 

ΧΧΥ ΤΙ, 96 : Μαϊούτοεις πη οῖ5 φαὶ ποῖ Ρουπηᾶποξ 1π 

ἀἸάἀταο]πηαΐα. 

ΠΏ} 115 πε ἰπ ΠΠγὸ [6515 Πα} 15 δου ρα βαῃΐ, 
955, α; 948. 

ΧΆΧΧΗ, ὃ : Νόππο ΠΝ ἴρ58 βαϊεν {π|5 ῬΟΞΒΘΩ͂Ι ἴδ, οἱ 

ἴφεια ἴς, εἴ σγθαν ἴὰ ἢ 106. 

7: Τοτουγασα ΡΆ ΓΟ ΠῚ ἔπιπὶ, οἵ ἀπ πα ΠΑ Ὀ 1 ΕἸ] - 

τη] γος ἴπ05, εἴ ἀϊσοπε {|}ῸῚ. 5171, ἃ. 

59: δ δΔεις, υἱοί φυΐα ὁρὸ πὶ : Οἵ ποῖ οϑὶ Πειις 

: 650. οσοίϊάαπι οἱ νἴνογο ἔλοίαπι : ροτ-. 

105,";158,4. 

ΧΧ ΧΗ, 14 : Βεποάϊο, Ποπιῖπο, οροτῖθας ἹΠ]Πογιιπι : 

ῬΙτΟΙΟΥ πλ6 

οὐ πὶ, δὲ 650 βάπαρο. 

Τρατι στο. ΒΟ Ρ ΟΠ σὰ δογσα, Φαὶ 11Π15 ἀἀνογθαπίατ, 

281, ἃ. 

Φυντοῦν. 

Ολρ. ΧΠῚ, τἀ: Θυ ψυϊ ργοΠοϊσο!ασ 6 νἶποα, πὸ 

οἄαι; Ὑἱπατη πιο οἵ κοἴσογαπι το Ηῖραϊ, 6, ας; 19,6 

Εἴ 566. 

ΧΧ, 531: [ὰ ἀΐεις ΠΠ|Ξ ποῖ ἐγαΐ τὸχ ἴῃ ἴξγδο]. 999, ο. 

ΙΠεουν. 

Ολρ. 9 41: Αἀοπαὶ Τομιῖθο, ΕΠοῚ ϑάραοι, 5ὶ τὸ - 
βριοἴδης ποβροχουῖς ἃ ἀπο Π]ὰπὶ ἴπαπι, εοτῖσφαα 

παλ}ῖ Ξοπιοπ τἰγὶ, ἄαθρο ΠΠΠ4 ἴῃ σοπεβροσία πο ἀο- 

ΤῈΠῚ. {γε 

5: ΝΠ 5]ουϊανῖ, οἱ ποῖῖτο Ἰοχαὶ ἐχοοῖσα. Τ110,}. 
5: ΕΠῚῚ ἨΕΙῚ Ξασογάοιϊς, ΠῚ ροϑ  ]οπῖοβ. 504,4. 

ἃ τ ΑΡδῖε, ΠῚ : ποῖ βιιπὶ θοπΐ Τὰ ΠΊΟΓ 5 {05 πο 
ἄς γνόθὶϑ. δ0ὅ, ἃ. 

95: δὲ οηἶπι ροσοατς ροσοα ψοτὶ Ἰόπιο ἴῃ ᾿ομπηΐποπι, 

ὁγαθιας ῬΓῸ δὸ δ Ἰ)οπιίπιπι. 51 γότοὸ ἴῃ Ποῖπὶ 

Ῥοσοανονῖς, {αῖς ονα Οἱ Ῥγὸ ἶρβο ἢ 5δ0ὅ, 61}; 495, 
Ρ. εἴ564. 

ΧΥΠΙΠ, τ : Ῥεγοιοῖς αν ἴῃ ἄδοοιη τα] Ριις, οἱ 
54 Ὦ] τὰ τα Π Ριι5 σα ϊ5. 1ὕ0. 

Π Πεοῦν. 

λρ. Ις, 58: ΕΠ [προ], βυρον 541} ἤοῖο. 59. 

36: ΠοΙοο βιρον ἴδ, ἔγαϊον πὶ 1ο παῖμιδη. 89. 

ὙΠ, 18 ἀρὰ ΠΧΧ : Οἰἷς 5ὰπὶ ἐ50, Βοπηῖπο πιὶ, 

Τθουαΐαθ, οἵ σα ἄοπιιις πῖθα, Ζυΐα ἀἸ]Ποσῖσεὶ τὴς ὃ 
661,", 



ΒΟΒΙΡΤΌΠΕ ΒΆΑΟΘΙ ΑΕ, 

ὙΠ, δ εἴ βεψ. : 1 ρογοιβοῖι Πανὶ Δ ἀἄναχαν ΠΠίμπι 

ΔΜ α]ν τορόπι, 5] νου ὁπ Ἰ (ΟΥ ΤῸ πε 11} Βιια τῇ δ51ι- 

1054.}»ε1 ς, 

τ: οἵ ογαὰὶ Πανὶὰ 

νὲν Πιαπιοη Ἐπρ] γα! πὶ, οἵο, 
4 : ΕἸ νόσθαν Τλαν ἢ ἴῃ [τ γαὺ] 

[αοΐοη5 ἡ τοῖν ΟἹ δι} πὸ, ΟἹ Το α]}» ΠΠ τ Θατ- 
410δι,.ε. 

ΔΠ, 1 οἱ 564. : Υ ἰνὶ ἀπ οὐ ὴ ἴῃ οἴ ν ἡ Γα6 αὐτὰς, ἀτητι5 

νἷω ναὶ ρυϊπσορς τα] ἴα 

εἰἶνοβ, ἅν ρασπρον. ΠΙΝΙ ὀγαηι πν] αὶ τ ραιρογὶ 

ΥΟΤῸ ἄρπᾶ ππὰ, ἥπ|α οὐ ἴῃ δῖ πὶ οὐας. Φογταΐοθαι, 

τααθ σα νας στ ἴρβον οἱ θ ροσα!ο 15. ὈΉΡΟΙναι. 

Ὑ δηΐε Ἰρίταν δ δαὶ ᾿νοπρος τ ράνσοης {Π6 ΠοΞρΙ 

γτηδοίατο εἰς ν5 αιια να θα, πλάσαι ΠΠανπ ρα ρον 5 

ἀρπαπι  γορίαπι πιδοίαϊ,,... Ν νι Τομΐηιις, εἰ- 

Βπιι5 681 σπου 4Ζαϊΐ 0601} ΠΟ. 801. 

ΧΥῚ, 10: Ποιηΐητ5 αἶχὶ! ϑοιηοῖ, αἱ. πα] οἤϊοοτοι 1)ὰ- 

αἱ, 435; 6. 

Π| Βεουν. 

(.». ΠΙ, 413 : ἕσος ἀφαϊὶ εἰδὲ σον Ῥεινουι δὲ βαρίοπβ : 

βἴσα! τὰ ποῖ {ὉΠ} ἀπο [ὸ : 

5᾽ πὴ 1 5 {10}. 

ΘΕ ῬΟ5ι [6 ποῖ δχϑινβοῦ 

451, ἃ. 

ΙΝ, 39 : Βεάϊι Τλοπιῖπιις βαρι θη ἴαπι οὐ γα] πὰπὰ 

Θαϊοπηοπὶ πε] πὶ ταϊήο, οὐ [αἰ ποιὰ. σον 5 

γΟΠ: ἄτοπα {τὴ Ἰαχία πιάτο. 157. 4, 
50 : Εἰ πα Πρ] σατα οι βαρ ομ ἴα ΘΑ]Ο ΠΟ ἢ ἷ5 5Ὲ ΠΡῸΣ 

Ῥυπδοπίϊαπι οππηπ τ πὶ ἀπ  Ἰοτιιπὶ ἢ ΟΠ ἢ 111}, ΟἹ 810- 
Ῥὸῦ οπηποβ γι οηῖος. ΠρΥρΙ. 1571, ἃ οἱ 564. 

ΧΙ, 414 : ϑιυιοίϊίανι! οπὶπι Ποπιΐηιι5 ϑα]οσηοπὶ βαΐαπι, 

Αἄον γορσοπὶ ΒΘ. ΤΌΤΊΤΏ, 444. ἃ. 

ΧΥΠΙ, 41 : αν Τοπιΐπιιβ, δὶ οὐ ̓  ἀαυὰ 5 ΡΟΥ [ον τᾶπι, 
δὶ ῬΟΥ 5. πηθιιπι. - ὃ, ο. 

42 : ἵν Ποπιῖπιιβ, αυῖα Ἰνιπο 501 11π ἀοπηὶ Πα ΡοῸ 

τα παϊυϊοπά πὶ πὶὸ οἱ ΠΠ]νοτο, 91. 

ΧΥΊΠ, 5; Αρφοϊρῖτο πλ]ιὶ ἢν ἡ νῖαθ, οἵ ἱπία 16 5ι- 
Ῥὸν Ἰιοϊοσαιιδίιπι,, Οἵ διιρον βορηηθητα Ἰιρπόχιπη, 

Ἐπ αἰχῖε, ϑδοιπᾶο ἐαοῖτο, οἵ Ξοοιπο Τδοογαπί: Ῥον- 

τἴο ἔλοῖτε,, οἱ τοῖο Γοσοτιιπῖ, 401, 6. 

ΙΝ Ἀκουν. 

ΟΡ. 1, 8: ιν Ῥηϊοβυς, οἵ Ζοπα ΡΟ]]Ἰοδὰ οὗγοα ΤΌΠΟΘ 

ὁ]05, δ15, ἃ. 

ΥΙ, 46 : Νοὶῖ εἴπιογο, ῬἸαγος. πὶπι πο ἰβοιιπὶ βιπ, 

{υᾶπὶ οὐπὶ 1} 15, 000,6. 

Χ, 40 : γίΔοιο φιοά πο σαδοὶ σουθιιι Πουηϊηϊ πὶ 

“ ΟΥΤΆΤη.. 9514. 

ΠῚ ῬΑΝΑΓΤΙΡΟΜΕΧΟΝ. 

(ιν. ΧΙΧ, 5 : Υ ἐγυιπιΐαπιοπ γοῦνα Ροπα ᾿πυοηΐα διιηξ 

ἴη ἴε. 436, ". 

Τομια. 

Οκρ, Π, 5 οἵ βοᾳ. : ΑἸΐ ὀγρὸ δα ΠΠΐαπι : ναᾶος, Πἰϊ, 

εἰ τοοὰ 5ἱ Ζποπὶ ἰμγΟΠΟΥΪ5. ῬΑΛ ΡΟ 6 πὶ οχ {γα ΎΊθιι5 
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ποπιγῖβγ ἐμ ἀπο η (α {{ππο.. Ποτηΐ παι πὶ, 1}. πιὰ 

ἄἰπςοι ποϊήποιπι. 995, ". 

ΧΗ, Τ εἰ βοᾳ. : Θρονὰ Ἰ)εἰ γόνοῖαςς εἰ φοπἤιοτί, ᾿νο- 

πονϊἤοιπι ὁδί, 905, ἡ, 

ον. 

ΟΡ. 1,1 : ἤοῖμο ἱπου!ροίηθ, [υδέι5ν, Ρΐμπβ, γὰ- 

42, ε. 

8 οἵ 501. : Αἷτ Τ)οπηΐπιι9 τά νοῖϊο, (σπου αβιῖ 50η- 

51. ἔτὸ Ῥαοσ αι. ππθῖιπαι 0}», υΐα ποπ οδβῖ οἱ δ᾽ πη} 5 

τάχ, 

υϊβάιιαπι πὶ ΤΟΥ Υ 5, ΠΟ πο βῖπὸ οὐ πηῖπο, γογαχ [οἷ 

οὐ]τον ἢ 991, ". 

31: Νιυδιιβ οργόβϑθιιβ δὰπὶ (0 αἱ γὸ πιαϊγὶβ. πιοῖο, 

πιιίας. οἰΐατε γονογίαν - Πουηΐπι5 ἄθ 1, Ποπλῖπτι5 

ἀθΒΓΩ]ΠΠ τ δἴοα! Ποιιῖπο ρα, ἴα οἱ Τλοίαπι 65 : 

λ2, ἀ εἴ ο; 355, 

240, 

9332 : [πὶ οπηηΐθιι5. [15 π}}}}} Ῥοοσαν 70} 1 θ 115 βυῖ5 

σοόγᾶπι Προ, οἵ ποῦ 610 ἱπεὶρὶοπ απ Τ)εο. 750, ἃ. 

ΥἹΙ, ὁ : Νιυχηχι σοπιοάοίαν Ῥᾶμπῖβ 5ἴπο 86]6 ἢ πιιπη-- 

4υ]4 γόγο οἱ οϑὺ βᾷρουν ἴῃ γουθῖβ γαπῖδῦ 735, ἡ, 

ΧΙ, 410 : 81 Βόπαᾶ ϑιιβοορίπηιβ 6 πηᾶπι ΠΟ ΠΉΪ πὶ, πηᾶ-- 

1ᾳὰ ποῖ 551 πο ἴπλι ἢ 541, ἃ εἴ 564. 

ΧΙ, 11 ἀρ ΤΙΧΧ ; Ναπι [λποο5 οἶρος. ἀεριβίαηξ: 

πηθη5 γοτῸ σοῦρὰ αἰ] ϊοαῖ, 1581. 
ΧΙΝ, αὶ ἀρὰ ΤΧΧ; Νόπιο Ῥιγιιβ ἃ βουάϊθι5, πὸ 

51 πππτι5 4 ἀοπὶ 415 511 νἱτα 6715. 900, 6. 
ΧΝ, 11: Ῥαποα ῥα 15. {πὰ μοσοανίπηι5 ἀσσΟρ  πλτ5 

γόύρογα. δ5, Ρ. 

ΧΙΧ, 91 : Μαπιιβ Πομιϊπὶ 6βὲ ας (οτρῖ! τὰς, 95, 6. 

ΧΧΧ, 35 : ἔρο ἢευὶ βιυρεν οπηπὶ ἀβηϊοίο, λ2, 6. 

811 ποι Ποπιῖηϊ Βεποάϊοίηπι. 

ΧΧΧΠῚ, αὶ : ̓ινίπις. ἁπΐοπι ϑρ᾽ τῖτπ5. αὶ ἔδοὶς 

1πηο. 275, α; 855, ε, 

ΧΧΧΙΨΝ, 18 : Ιπρῖτι5. ἐδ Ζυὶ ἀτοῖς τορὶ : Γυΐάχας 

ἀρῖ5. 951, "Ὁ. 
ΧΧΧΥΤΙ, 5: ᾿Ασοίΐπρογο ᾿αμηιιαπη, σἰγ Παπιθιιπὶ 

ΠΡ 515, 6. 

Ῥϑαυνοῖῦν. 

Ῥβαι,. 1, 1 οἵ α : Βραῖιβ γὴν 4αΐϊ ποῖ ἈΡῚΪ ἴῃ φοπβ"]ο 

ἱπηρίουιιμν, οἵ ἴῃ υἷα Ῥοοοαϊογιῃ ποῦ βίθεϊς : βοα 

ἴῃ Ἰερὸ Τροναΐηὶ {ὰ Ὁ νοϊ απίαϑ ο]τι5, οἱ ἐπ Ἰὸρ6 6}ι5 

τη ιταλθῖταν ἄϊο ἂς ποοίο, οἴο ὅ79,6; 1014,}ν εἴο. 

Π, 7 εἴ 564. : ΕΠ 5 πλοιιβ 65 ἔπ, 50 Ἰοάἴο ρσοπεὶ ἴο, 

Ῥοβίιϊα ἃ πιὸ, οἱ ἄα!ο {0 σοπίοβ. μωγθάτταΐοπη 
{παπι, οἱ μοβϑοβδίοποιι ἔα πὶ [ΟΥ Τα ἶ πο 8 ἴουττ, 889,}}} 

899, "Ὁ. 
1Π,.1 : Πομῖπο, φυϊᾷ πλ] ἰρ] σαι βυπὶ 41 ἀτῖρι - 

Ἰαπὶ τπὸὃ 403. 

ΙΥ̓,.1 : Οὐπὶ ἱπυοοάγομι, ἐχαυάῖ νι πιὸ Του 511 {|π5. 
τηθδο, 402, 

δ: Ἱταβοϊπαϊηὶ οἱ πο! ρόσοατο, Οὐδὲ Ἰο 15. ἴῃ 

σον ]νιι5. γοϑυσῖβ, ἴῃς σα ΉΠΡιι5. Ὑοϑεσῖβ. σοπηριπρὶς- 

πιϊηΐϊ, 424}; δ57, ΡΒ, 

ν, «τ Αὐ τὸ ονᾶρο, Ποπιῖπς ; πιᾶπο σχαιϊος γοσδπὶ 
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τηρᾶπι. Νίαπο δἀἀβίαθο {0ὶ, οἱ υϊάςθο. 586, ο. 

ὟΙ, 1 : Ποπιῖπο, πὸ ἴπι ἔΓΟΤΟ ἴπι0 ἈΓΘΊα5 ΠΊ6, ΠΟΙΙΙ6 

ἴῃ ἵγὰ χὰ σΟΥΓΙρΡ 45 πη. 102,6; 441, ἃ. 

6 : [π ᾿π! γπὸ 4ιῖ5 σομ ἢ ΓΟ Ρ᾿ αν Π}ΡῚ 9 9450, Ρ. 

1: Τιάναθο ΡῸῚ βἰπρι]αβ ποοίθβ Ἰθοΐ πὶ ΠΊΘΙΙΠῚ ; 

ἸλογΥ πιῖς πηοὶβ βέγαξα πη τηθιιτη σίραθο. 875, 6. 
9. : Πίβοθάϊξε ἃ πιὸ οσηπο5, 4] ορογαπηϊηΐ ἱπίχαῖ- 

ζαΐοτῃ. 93, ἃ. 

ΎΙ, 9 : Φυάϊοα πιὸ Ξοουπάυτη 7ιυβειεῖαπι πηθᾶπι, εἴ 

150, 

Χ, 15: Οὐατγθιαγ ρεοοαίαπι {ΠΠ1π|5, οἴ ποῖ ἱπυθηϊοίαν, 

7886: 

ΧΙ, « ; ὕδπαυοχιο, Τοιηΐπα,, ΟΡ] ἐν ἰϑοογὶβ τπὸ ἴπ 

ἤποπὶ 9 ἀβάιθάιιο ἀΥθγ 5 ἔαοῖθ πὶ ἐπὰπι ἃ πη 7 102, 

Β0ΟΙ Πππὶ ᾿πΠΟΟΘἢ ἀπ ΤΠ ΘΔ ΠῚ ΒΏΡΕΓ Τη6. 

ε εἴ ἃ. 

ἃς ΠΙαπεῖπα Θοι]ο5. πηθο8, π6 πη ιᾶπι ΟΡ ΦΟΓΠιΐα πη 

500, ο; 481,4. 
ΧΠῚ,Ὶ4 : Πιχῖῦ ᾿πδίρίθηβ ἴπ σογο διὸ, ἸΝοη ὁδί Πρ ιι5. 

ἰπ πηοτίο. 

Οοτγγιρε βαπί, ἀΒοπα Πα 1165. ἐΔΟΓ βαπε ἴπ 5ι 115 

403. ἃ ΦΕ Β; 500. 

ΧΥ, 8ὶ : Ργουϊἄοβθαπι Προπιΐϊπιιπ ἴπ σοπβρθοίια τηθῸ 

81.115. 

ΒΟΠΊΡΟΙ, Ζοπῖὰπι ἃ ἀοχέγι5 6δι πλ 1], ΠῈ σΟΠΙΠΠΟΥΘαΓ. 

491; 418, Ἀ. 

ΧΥΤΙ, 17 : Μίδῖε 46 βιαπιπιο,, οἵ δσσορὶς πιὸ 4 ἀψιῖς 

τλ] {15. 154, ἃ. 

582: Εἰ φυὶ Ποῖ ῥσῖον Τρ ῖπὶ ποβίγιαπι Ὁ Ποῖι5 

4] ργωοϊηρῖς πη υἰγίαϊο, εἴ Ῥοβιξ ᾿πητη δου] α ἃ Πὶ 

Ὑἰαπὶ Τη ΘΔ Πι. 951. 

ΧΥ ΤΙ, 1 : (αὶ ἐπαγγαπε β]ουίαπι Τ)οῖ, οἴ ορογα ππὰ- 

Πταατὰ 6} 15. ἀπππιπ [141 {ὙΠ ἃ ΠῚ ΟΠ [{1π. 1589, 4. 

Δ : Νοὴ 5ιπῖ Ἰοάτι6 185, πθάιι. ΒΟΓΙΠΟΠ 65, ΤΙΟΓΙΙΠῚ 

πὸπ ἃ ϊαητ γΟ6 65 ΘΟΓΙΙΠῚ. 459, ἃ. 

9: Ῥγασορίιπι Πλοχαϊηὶ Ποῖ απ, 1] απ! πᾶ πϑ οσι]ο5. 

581, ἃ. 

45: Το] οἵα χαῖς ᾿πτο]]Πῖροι 7 710. 

ΧΧΗ, 4 : Τροπιῖπιιβ Ῥάβοῖς πη6. 2032, Ρ. 

ἃ : Νοη {{π|ὲρὸὺ πηὰ]ὰ, «ιοπίαπι ἴὰπ ἸΏ ΘΟΙΙ ΠῚ 68. 

404, ". 

ΧΧΙΠ, 8. : ΟυΐΞ εβὲ δίς οχ β]ονῖα 965, Ὁ. 

ΧΧΨΥ, αἰ : Τυάῖοα πιο, Ποπιῖπο, Ζαοπϊὰπι δρὸ ἴῃ ἱππο- 
σομτῖα πιδὰ ἀπ θι]ανῖ. 150. 

Ὡ Ὁ Ῥχσοθα τη, Τ)οιηῖπο., οἱ ἰοπία Τη6, {16 ΤΌΠΟΝ 

Τη605 οἵ σΟΥ ΠΙΘΏΤη. 878)» Ὁ. 

41. : Ἐβο δαΐεπη ἴῃ ἱπποσοηϊία πηθὰ ἀμΡα]ανῖ. 

4.29, 6. 
ΧΧΧΦΙ, τ : Βοδιῖ Φαογιιπι. γῸ ΠῚ 5585 διιηξ 1πΙ αυιϊία ο5., 

οἵ Ζπόγαπι ἴθοῖα βπΐ ρεσοαΐα. 86, ". 

ΧΧΧΗ͂, 5: ΠΠΙρῖῦ παϊβουϊοουἴαπὶ εἴ 7 ἀἸοῖτιπι Ποπιῖ- 

ΠΙ15., λἀ02, ἃ. 

6 τ  οθο Τοοπιῖηϊ 665}1 Πγπιδε βιιπέ, οἱ ϑρι σῖτα οὐῖς 

6] ἃ5. ΟΠ 15 ΨΊΓΓΙΒ ΘΟΓΊΙΠ. 855, 6. 

ΧΧΧΗ͂Ι, 6: Αφοθάϊίε δα εδἰιπι, οἱ ΠΠΠαπαϊπατηϊηϊ.} 59,6. 

9 : ἀυδίαϊο οἱ γἱδἴθ, φαοηϊαπῃ βιιανῖβ ὁδί ΠΟμηΐΠι5. 
185, ἃ; 160, ε. 

ΧΧΧΝ, 7 : 7αβι ἴα ἴὰᾶ 5ῖοαξ πηοηΐοβ Ποῖ, 116,6. 

ΧΧΧΥῚ, 8: Ποβῖπο 40 ἱνᾶ, οἱ ἀδγο πιο ιγούθι. 

4136, ἃ. 

ΙΝΌΕΧ ΤΠΟσΟΡῦΜ 

41 : ΜΙϊο5 δαΐοπι Πωγο ἰταθιιπξ ἔθγγαη, [153,ἅ. 

35: ΔΦαπίον ἔμπϊ, εἰοπῖπι βομαΐ, εἴ ποῖ Ὑ]] ᾿αϑίαπι 

ἀογε ϊοΐαπι, πο 56 ΠΊ6 ἢ 6115 4 ο5 ρᾶη65. 34, ε; 

828, ἃ. 

97 : Προ] πὰ ἃ ππᾶ]ὸ εἰ ἔλα Βοπύπτη : ἰπφαῖΐτα Ράσοπι 

εἴ ῬΟγβοιθ ΓΘ Θᾶπη. 1015, ἃ. 

ΧΧΧΥΉΙ, 3 εἴ ὅ : Τθὰπη οοπδίξίογεϊ ρθοσαίοῦ δάγογ- 

51πὶ τη6. ΟΡπιαίι οἱ ΠατηΠ]Ἰαἴιβ σάτα, εἴ 5Π01 ἃ 

Βοπΐ5. 4321, ἃ. 

1 : Ὑποραιγίζαι,, δεϊσπογαΐ οὐ σοπσγοσαθῖ δα. 

Βάφς, 

ΧΙΠῚ, 5. : ϑι{ν1ι ἀπίπηα τηθὰ δα Πειπὶ ἐογίοπι νἱνιιπη τ: 

4υδηαο γοπῖαπὶ οἵ ἀρράγοθο ἀπίο ἔαοῖοπι Πεῖρᾷτο, ἃ. 

ΧΙΗΙΝ, 10 εἱ 11 : Αἀβεῖεε τορῖτια ἃ ἀοχίγὶβ. 5. ἴπ 
γεβίϊτα ἀθαιταΐο οἰγοιτηαπηϊοΐα,, γαγϊοσαία, Αὐπάϊ, 

Π]1α, εἴ υἱάς, εἴ ᾿πο]ῖπα ἀπτοπι ἔιᾶπι, εἴ οοποιρίξοεξ 

Ἀεχ ἄδοοόγεοῖη {ππτη. 100, ε. 

ΧΙΥΠΙ, ἃ : Ἐγαΐογ πὸπ τοάϊπηϊξ, τοάϊπιεὶ μόπῖο ὃ 

257, ἃ. 

45: (πιραγαΐιβ δϑὲ. {ππιθπ!}5 πο ρ  ΘμΕΙΡιι5., εἴ 
51Ππ|1}}}15 Τα δἴτις δϑὶ 1115, 4153, Β; 901, ". 

ΧΙΙΧ, 31. : δυιβριοαίιβ 65 π᾿ ψαϊξαΐοπη, {παρα ὁγὸ ΠΡῚ 

51 π|1}15. Ασρααπι ἴδ εἰ βἔαϊιατη σοπίγα [λοῖ πὶ ἔπι πὶ 

Ῥεσσαία ἴα. 4105, Ρ; 163,4; 948, ο. 

Ι,, Τ : ἴῃ παῖ τἼθιι5 σοποορέτιβ 5απὶ, οἱ ἴπ ρθοοα 5 

900, ε. 

42 οἱ 564. : (ΟΥ πηππάιπη οΥρα ἴῃ πὶ, Πειιβ, εἴ 

Θοποθρὶς πη6 Ππηᾶίου Πιοᾶ. 

βρ᾽ τἰταπὶ τϑοῖππη ἱππονὰ ἴπ ὙἸβοοσῖθιι5 πηοῖς. Νὰ 

ῬΓΟ] Ἰοα5 πὴὸ ἃ ἔλοϊο ἴσα, οἵ ΘρΙτΊ ἔπτη σα ποίτιπι ἔπ πὰ 

πὸ ἁπίογαβ ἃ τη6. θά 6 τῖΠ Ἰα Π απ πα] υΐατὶς τα], 

οἵ βρί γα ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΠ σοπῆττηα πηθ. 10ὅ, ο; 556, 4. 

ΓΗ, 6 : Ἰθειις ἀἰββίρανῃ οβδὰ δογπὶ 41 ΠΟΙ ηθιι5 

ῬΙασεπε 297, "; 526; 945. 
ΤΙΝ, 48: δέβρογο οἵ πιᾶπε οἱ τηϑυϊϊο πᾶσγαρο εἰ 

Πα Π 1 ΡῸ : οἱ ὁχαθήϊοι γόσοπὶ τηθᾶπη, 649, 6; 

557. 

85 : Φαοῖὰα βιρου ΤἸ)ομηϊηιιπὶ ΘΓ ᾶ ΠῚ. {ππὰπι., δὲ ἴρ58 

ἴε δπαίγίοῖ, σις 

ΤΙΝ, 9 : Ῥοπὸ Ἰδου πηὰ5 πηθᾶς ἴπ σφοπβρθοῖα ἴπο, 5ἰοαξ 
δὲ ἴῃ Ῥγοχηϊβδίοπο ἔμπα. 875. Ο: 

ΠΥ, 3 : 81 γϑγὲ ππῖψαο [δι {1ᾶπὶ Ἰοχυπηϊπὶ, τεοΐα 

7αάίσαῖε, ΠῚ Ποιηΐπαπι. 418. 

ΤΠΙΧ,1 : Τοιβ, ἀΡ]θοἰκεϊ πὸ εἰ ἀεβίγαχίβεϊ πος : ἰγὰ- 

[5 65 οἵ τη ϊβογει5. ἐ5 ΠΟΡΪ5. 4054, Ρ. 
ὁ : ΠοαΊβε τπθιπθπ!}ιι5 ἴθ 5 στ! Ποα οποπὶ αὐ ἔα-- 

δἰαμῃι ἃ ἴλοϊθ ἅτοιιβ. 1055, 4. 

15 : Πὰ πορὶβ δι ]απι 46 ἐὐϊθυ]αϊίοπο,, εἴ νὰπα 
515 Ποπιϊ πἶβ. 4054, ἃ. 

ΠΧΙ, αα : ΠὈινεα 51 αἰβιιαπε, πο] σον ἈΡΡοπετγε. 

66, 4; 450, ε. 

ΠΧΠῚ, 5: Α αππογο Ἰηϊπηῖοὶ οὐρα ἀπϊπιᾶπη Ππηδαπη. 

ΔΘο[ον τος 

ΤΧΥΝ, 12 : ΤΥδπβΙ ΥἸπιι5. ΡΟ ἸΡΤΘΠῚ οἱ ἀσχιιᾶπι, εἴ 
417, ἃ εἰ! Β. 

ΤΧΥΤΙ, 5 : Ν᾽ οπὶ ἴῃ ἰεἰταἀποπι πιανῖβ, δὲ τορος 

οἴας Φοπηουϑὶΐ πιο. 155. Ὁ. 

15: ἔγιαν ΒΡ 115 4αὶ οἀὐοχγιῃΐ πο, εἰ ἄς ῥγοίιη- 

αι χ βεῖ πὸ5 ἴπ το Γι σουίττη, 



5ΟΒΙΡΤΌΠΑΙ ΒΆΑΘΚ, 

εἰς ἀσυάγαπι. ἸΝοα πιὸ ἀοπιονραξ ἰοπηροβαβ ἀιιαι, 
πόζα ἀρβουθοαί πιὸ ργο μά τιπι, 450, ἃ. 

ΤΠΧΧΙΗ͂, 41 : Τοπαῖσεὶ πιαπιῖπὶ “εχίογαπι τπδᾶπῃ, οἵ ἴπ 

γοϊαπίαιϊο ἴα ἀοα τχῖδιϊ πὸ, οἵ οὐαὶ ρ]ονῖα βυιβοορὶ- 

διῖ τὸ. 407, ἃ. 

57 : δου Ζυὶ οοπ ρα 86 ἃ ἴθ, ρογθαπί. 44{, 6. 

ΤΧΧΥῚ, κα : Μεπῖον αὶ Ποῖ εἰ ἀοϊοοίαξαβ βιιπι, 481,.ἃ; 

δῦδ, α. 

ΤΧΥΧΧΥΉΙ, 35 : Ῥάποπι Δηρο]οσγαπι πιὰ πα πσανὶς όπιο, 

ἯΙ, κἱ 
ΠΧΧΧ, ἃ : ΟἸαπρίιε πὶ ἰπϊτῖο πιοτιβῖβ, θυσοῖπα, ἱπ 

᾿πδῖριὶ ἄϊα ΒΟ] ὁπ ϊτα 15 γοβίγα. 4, ἃ. 
ΠΧΧΧΠΗΙΙ, 46 : Ἰροιηΐπιιβ Βομΐβ ποῖ ργίνα ̓ς οο5. φυὶ 

Δα ΡαΪαπὶ ἴπ ἱπποσοπίία, ν 450. 

ΧΟΙ͂Ν, 8 : Ἠοάϊο 5ὶ νοσοπὶ πιοάτὰ ἀὐαἀϊουῖ εἶς, 467. 
Ὁ, «: Μιξουϊοογάϊαπι εἰ Ἰυἀϊοῖαπι σαπίαρο {ῖ, ὸ- 

πιΐπο. 2163, ἃ. 

δ, ἃ οἵ 864: Νοῦ δα]ιαοὶε ταϊῃϊ σοῦ Ῥγάγιπι : 

οοἸπαπίοπι ἃ πιὸ τ] ρτιιπὶ ΠῸΠ ΘΟΚΠΟΒΟΟΡΑΠῚ : 
ἀειγα μοηΐοπι βθογοῖο ργοχίπιο 510, μαπο ρουβοιιο- 

ΡᾺΓ : ΒΌΡοΥΡο δὲ ᾿πβαι 1 οογᾶς, οὐπὶ πος πῸπ 

εἄοθαπι. Οουὶ πιοὶ δα ἢΠ6165 ἴουγα ; οἵο, δ99, ἃ 

εἴ; 909, ο; 915, ἃ. 

ΕἸ, 51: Γματαβίζαν Τλοπιΐπιιβ ἴπὶ ορουῖΡιι 5ιι5. 716, ἃ, 
ΟΙΝ, 57: Νοη οταὶῖ ἱπῆγπηιβ ἴῃ. {τα θιι5 Θοτιτη. 

1 ἃς 
ΟΥ, δ : Βεβαιὶ φαΐ ουδτοάϊαπε Τά ]οίαπι. 811,4. 

ΟΧ, 410 : Ρεϊποϊρίαπι βαρίοπεϊα;, εἴπου Τοπιϊπὶ. 
489," 905. 

ΟΧΙ, δ : Ῥίβροποξς βου πη Ομ 68 8108 ἵπ Ἰυἀ]οῖο, 537, ἃ. 
Ἴ: [πὶ πιοιπουῖα δἴοντια Υἱέ [πιϑῖιι5, 908, ἃ. 
9: Ῥιβρογϑῖε, ἀοαάϊε ρααρονῖριιϑ ; [514 6] 5 ππὰ-- 
ποῖ ἴῃ 5: ΠῚ, 64, "; 74. 

ΟΧΙΠ, δ : Οουϊος μαθρεπξ, οἵ ποῦ υἱάδηϊξ : το 5 
μιαροπξ, οἵ ποῖ δυάιιπ. 419, ο. 

45 : Βοπεάϊοιὶ γὸβ ἃ Ποπιῖηπο, 4υὶ ἔδοῖῦ σα πὶ οἱ 
τουτάτη. 981, ἃ, 

ΟΧΙΝ, δ : Μιβογίοοτγβ Τλοπιΐπιβ, οἵ δα, 462, ἃ. 
ΟΧΥ, 18 : Ουἱά τοιγῖθααγη Ποπλῖπο Ῥτὸ οπηπῖβιιβ αιις 

τοῖσι Βαϊε ταϊῃ] ἢ δ0, εἰ ἃ, 

ΟΧΥῚΙ, ὃ εἰ 7: Τοχηΐπιιβ ταϊπὶ αἀ]αΐον, οἵ ποι {ἰ- 

πιῖρὸ φυϊᾷ [αοῖοὶ ταῖϊ ποπιο, 804, Β; 1005, ἃ. 
9 : Βοπυπι οϑὲ Βρογᾶτο ἴπ Ποιηΐπο, αιιατη Βρογα τὸ ἴπ 

ποπιῖπο, 4δ, ". 
917: Ποιι5 Τοπιΐπιβ, οἱ ἡΠΠπχὶε πορὶς, 857, ἃ. 

ΟΧΎΊΠ, 4 : Βεαϊὶ ἱπηπηδουαιὶ ἴῃ υἷα, {υΐ ἀπ α] πὶ 
ἴπ Ἰερο Τοπιϊηὶ, 254, 6. 
18 : Ἀθγοῖα οου]οβ πιθοϑ, οἱ σοποηρΙα ΠΟΥ πιΐγαθὶ- 
1ἴα οχ ἴορὸ ἴπὰ. 870, α. 
99 : ἴδπι ᾿πϊ φυϊζαι5 ἀυηονο ἃ πιὸ, δ Ἰορο πὰ πηϊ- 

ΒΟΤΌΓΟ τηεσὶ. 45!, (. 

46: ἘΠΙΟΖΊΟΡαν ἴπ ἐὐβεϊ πιο ῖ5 ἴῃ σοπεροοία τοραπη, 
εἴ ποῖ σοη πο ραγ, 419, ε. 

48 ; Ῥγωνεπογαπί ΘΟ. πηοὶ αἸΠπσα! αγα., αἰ τη ϊ- 

ΤΆΓΟΥ ΟἸοχαΐα ἔτ. 557, ο. 
55: Ποίδοιίο αὐΐπιΐ τη πὸ ΤῸ ροοσαζουῖβιις 
εν ] Ἰπ ψιιοπ ῖΒιι5 Ἰορ πὶ (πὰ. 59, ἃ, 

1149 

00 : Ῥαγαΐαβ βὰπι, εἴ πὸπ βαταὶ [τ] ναί, 155; 6. 

608 :- Μοήϊα ποοῖο βισροβθαγα δα σοηἤοπάιπι {} Κ8, 
Βρον Ἰυἀϊοῖα 15. |π τα, 449, ε; δ57, ἢ. 

Τι: Βοπαπι ταΐϊπϊ, 4αΐα απ Π]Ἰαδιὶ πο. ὅδ Β; 

44, Β, 

85: Ναγγανόγιπι παῖ] ἱπίψαϊ {αα]αιίομποβ, δε 

ποπ πἰ ἰοὸχ πα, Τθοπιῖπο. 419, 6. 

89 : [πὶ αἴογπιπι, θοπιῖπθ, Ὑ ουΡαπι ἔα πη Ῥογτηᾶ-- 

ποῖ ἴπ ομἶο, 9206, ΒΝ; 855, ἃ. 

105 : απ ἀυ]οῖα, ἐλποῖθιι5. πεῖβ οοψαΐα ἕυα : 

ΒΆΡΟΣ πὸ} οὐΐ πηδο, 155, ἃ; 484, α; 1008, ἃ. 

405 : Τασοῦπὰ γε θει5 πιεῖ ’ὸχ ἴὰα,, εἴ Ἰυσηδπ 56- 

παιῖ5 ποἷ5. 457, ἃ. 

420 : Οοπῆρο {ἰπηογο ἴθι ΟΑΥΠῸ5 ΤηΘα5, 421, 8, 

155 : (τεββιι5 πιθὸβ ἀἰτῖρο. 943.7); 6, 
164. : Βερίἴο5 ἴῃ αἶα Ἰαιάοπι αἰχὶ ΕΡῚ δαρὸν 7υ81- 

οἷα 751 1α: ἔὰο. 4δ0,ἃ. 

ΟΧΙΧ, δ : δι παῖμὶ, «αΐα ἱποοϊαίιι8. ποις Ῥγό]ο - 
Βαῖαβ 6ϑῖ, ὅ8,.4.; 170, α. 

ΟΧΧΙ, ἡ : Ἀὰ τὸ Ἰονανὶ ὁουϊος τηθο5 4υϊ Παρ α5 ἴῃ 

οὐ]ὶς, 451,4; 532, ἃ. 

ΟΧΧΙΨ, ἀ : Βεπείας, Ποπιῖπο, οηΐβ, οἱ τοοιῖς οογᾶς, 
ΤοεοἸ᾿παπίοϑβ απΐοιι ἴπ ΟὈ] σατίουο5, ἁἀάποες Τλοπιὶ 
τιῖ15 Οπὶ ΟΡΟΥ ΠΕ ῖθιι5 ἐπι φυϊία 6 πὶ. 4602, 6. 

ΟΧΧΧΙ, 414 : κο τοζυῖοβ πα ἴῃ βθοα]λπιὶ βθοα]ὶ : 

ῖο Βαθίταθο, «αοηΐαπι οἱ ορῖ οᾶτῃ, 1004, ". 

ΟΧΧΧΗ, 4 : ἔρος ππο «φυϊά Ῥοόπαπι, γ6] φαϊᾷ 

ἡπουπάμαπι, πἰϑὶ Βα θίτατο γαΐγοβ ἴῃ ἀπιιτ ἢ 805, Β. 

ΟΧΧΧΥΙ, 6: ΜιγαθΗ 15 [οΐα ἐϑὲ βοϊθητία ἔμπα εχ πο, 

51. 1004, ἃ. 
ΟΧΧΧΎΤΗ͂, 7 εὐ 564. : ἘῸ 4ο ἃ ἔαλοῖς ἴπὰ διρίαπι ἢ 

51 ἀβοοπᾶθνο ἴπὶ οαϊαση,, ἔτι ΠΠ1Ὸ 65: δὶ ἀοβοοπᾶογο 

ἴπ ᾿πογπιιπ., ἃ165 : 58] Β.Π Ρ50 ΤῸ ῬΘππᾶβ τηρὰ5 α11ὰ-- 

οὐ]ο, οὐ παρἰζανογο ἴπ χίγο πη ΐθ Τηατ5 : οἰ οπῖμα 
1116 πηᾶπαβ πὰ ἀοάπσοῖ τηθ, οἱ [οποθὶς χπὸ ἄοχ- 

ἴογα πὰ, 854, 

ΟΧΤῚ, 8: δας ἄς ουκίοαία ἀπίπιαπι τηθᾶτη. δ, α. 

ΟΧΙΗ, ἃ : [πὶ πὸ ταγθαΐαπι οϑὲ ΘΟ Γ πιθπι, 435, Β 
40 : δρίγιταβ ἴὰ5 Βοπι5 ἀεάιιοοῖ τπθ π᾿ ΤΟΥΓΆΙΩ 

τοῖα, 485, 6; δ56, ἡ, 

ΟΧΙΗΙ, 4: Βοποάϊοξιις. Τοπιΐπιιβ Ποῖ. ππθιιβ, «αΐ 

ἀοοοῦ ππᾶπι8 πιοὰβ ἃ ργωαπι, οἱ αϊρίτοβ τηθο5 

δα ΒΕ] πὶ. 497, ". 

ΟΧΙΙΨΝ, 15: ΕἸ4 6115 οϑὲ Τοπιϊητιβ πὶ Ομ πῖ θῈ5 γΟΥΡῚ5 

8115, ΠΟ] 1α οπιπῖα πιαπάαία 6715, σοπ γπιαΐα ἴῃ 

δρου] τὰ βφο], [αοία ἴῃ νογϊίαΐο οἵ τοααϊξαΐο, 

δῦ9, α; 518, ἀ. 

ΟΧΙΜΊΗ, 12: ἤανομποβ οἱ υἱγρίηθς Ἰαάοπε ποπιθη 
Τ)οπιϊηϊ. 4δ9,.ἃ. 

ῬΒΟΥΕΚΠΒΙΟΆΟΜ. 

Οκρ. ΓΔ, 1 : Ῥγονουθῖα ϑα]οπιοηῖβ {ΠῚ Πανίά, φαΐ τε - 

δθανι ἴῃ ἴ5γδε]. 457, Ὁ. 

4 τ ἀοὺ ἱπποοοπέθιιβ. ἀδιιεϊαπι,, ἂς Ῥάοτο 1α- 

Υϑηϊ οἵ βθηβιιπὶ δ ἱπιο Πἰσοπίϊαπι. 449, ἃ. 
 : Ῥυϊποϊρίαπι βαριθηεῖο,, εἰπὸν Ποπηϊηὶ, 441; 

, 416, Β. 



14: Με μὶ πορίξοιιπη, ρβάγθσορ5. εϑίο βαπβιϊη]5. 
948, 

30 τ: ϑαρίομτϊα ἴῃ Οαττθιι5 σἰανιπι σαηϊξιν, ἴῃ Ρ]α-- 

τοῖς ἀπΐεπι οαπὶ ΠΠραυίαϊς ἀσῖ!, οἱ ἴῃ Βα μη μηἷ5 πηορῃϊ- 
Ῥ5 ῥγωδιίσαταγ. 4.59. ἃ- 

98 : Οὑδγομξ πηὸ πηαϊὶ, οἵ ποῖ ἱπτθηϊοπί. 111; Ὁ. 

ΤΠ, 31 : [ῃηπορεπίος. απΐθι μωγε ταραπί [ουγάχῃ, 

ξ5.,.α. 
ΠΙ, 5. : ΕἸδοιμουθ οἱ Πάθος. πὸ ἀεδβοσαπὶ ἴδ. 

6κ,»ΓὉ: 

7: Νἕ 515. ρυυάθηβ. ἀρια ἐοπιθιϊρϑιιμι ; τ σι πὶ 

τπιε οιηΐπιιπι, εὐ ἀδθοϊπα ἃΡ οπμπὶ τηαΐο. 

ἘΠ :ἃς 
11. δὲ 412 : ΕἾ], ποῖῖ ἀοῆσονο ἃ ἀἸκοῖρ! πα Τοπιληϊ, 

Ὧ6 ΤἈΤΙ σου ῖ5. οαπὶ ἃ ὁ σΟΥΤΊ ΒΟΥ 5; {πο πὶ οπὶπὶ ἦἰ- 

988, ε. 

1 : ΜΕΙ5. ὁ5ι ΠΠ]ὰπὶ ππογοασὶ, 4αδπὶ ἀυτὶ οἵ τ 

Ἰιρῖε Τλοπηΐπιιβ, οουτὶρὶ!, 

ΒΈ ΒΕ ἘΠΠΟΘΔΌΓΟΞΚ. 410, ἡ. 

45: ῬχΘΙΟΚΙΟΣ ὁ5ὲ ἸαρΊ ἀἸθιι5. ῬγΘΓΟβὶβ πη μ ἃῖὶ- 

Τιιπ ῬΓΟΓἸοβιιπὶ ποῖ οϑί 11 ἀἸστιιπι, 410, ἃ. 

19 τ Τροι5 βαριοπεα {πὰ πάανη [ογγαπι, 439,6. 

51: Νὼ ἀρβεποας Βεμὸ ἴδσονο οροπο, δὲ. ας 

238 : Νὰ ἀϊχογὶβ : Βονογίεπβ σοὶ. οτὰς ἦἄαρο. 

608, α. 

51: Βαρουθὶς. Τοῖς. τοβιβιῖς, θαμὰ γότὸ αὶ 

ΒΓαΙα πη. 985, 6. 

55 : (Ἰουίαμι βαρίθπτος. μου τα ιιπξ, 155, , 

ΙΝ, ὃ : πιὰ οᾶπι ( ξαριοπεϊαμι ), εἴ βευυαθὶι ἴς, 4.40, 
"»;1585,. 

95: Οτηηὶ οὐκίοήϊα Ξοῦνὰ σου {ππτη. 8389, . 

95 : ΘΟ ταὶ γτεοῖα υἱάθαηξ. 155, ἃ. 

γ΄, 3 : ΝΟ αἰϊοπάθγε ρυανα πμι]]ο τὶ, 1ὅ5, ἃ. 
ὙΙ, ἃ : Νὸ ἀδάουῖς βουσσπαπι ΟΟλ 5 τ... πῆι ἴῃ - 

ἀογμη (65 μα! ρα θεῖς τπ]5, 877; 879, Ρ, 

δ τ 1 Ξεγνοσῖς τα ζαδην ἀαπλ]ὰ ὁ Ἰααοῖς, δὲ ἴαη- 
95, Β; 879, ο. 

6 : γαάε δα ζογιηϊοαπι, ὁ ῬΙσου, δὲ Ὡπα]ατο υἷας 
6}15. 55, ἃ: 8,26: 8. 

531: ἈΠ ραθῖς αυῖς Ἰσποπὶ ἴῃ βῖθαι., σὑϑϑέος ἀπο πὶ 

4υάτῃ αΥὶξ ὁ σοι, 

πο σομα λεγοῦ Δ αὐ ἀπ ΡῈ] 01} απ σι ρον σαγΒΟπ 65 

719. 

ΜῊ, ἃ : ὶς βαριθῃ απ ἔα ΠῈ ΞΟΓΟΥῸ ΠῚ 6556, 40, Ὁ. 

ἰσηῖβ, ΘῈ μεάος ἤθὰὶ ΘομαΡι τοι ὃ 

ὙΠΙ, 10 : ΛΑρφεῖριις ἀἸποϊριπαπι, εἴ ποῖ ἀν ροηξιιπι, 
113.,.ἃ. 

29 : Ποιηῖπι ογοαναῖ τὰ ᾿πὶ{{π|πὶ τ ἰασιιην 5 Τα ΠῚ. 

159, ἃ. 

ΟἿ: Οὐαπᾶάο ρυραγαραΐὶ σα πὶ, Οἴπὶ 60 ΘΓΆΠῚ. 

1589, ο. ἢ 
50 : ἔταπι ἀρυᾷ Ἰρϑιπι σοαρίδῃηβ; εἴ ἐξο δυᾶπη 48 

ἀεϊοοιαβαίατν. 189, α. 

ΤΧ, 2 : Μαοίανιι νἱοΐϊπιας βιιας, τηϊσοιῖς ἴπὶ ΟΓα ΤΌΤ 

αἰπαπι βατιπὶ., οἱ ῬΆΓΑΥΙ βιι8 ΠῈ ΠΙΘΠβᾶπι. 59, Ἐ; 

140, ε. 

5: Οὐ ᾿πεὶρίθηϑ οϑξ, ἀφο! ποῖ αὐ πιο. 140, 4. 

8: ἄτγβαο βαρὶοηΐοπι, οἵ ἀπΠισ οὶ τε Θυ9. 8. 

9 : Πὰ Ξρἴθ πε οσοαβίοπομι, οἱ βαρι θη ον οὐ, 558, 
Αἰ 55}. 8 99,4. ἂς 

ἸΝΉΕΧ ΤΟσΟκῸΜ 

43: ΕἸ], 5ἱ βαρίθμβ ἔπεσγῖβ ΕἰΡὶ, Ξαρίθηβ οὐὶς οἕ Ρτος- 

410. ἅ. 
18 ἀρυᾷ ΤΧΧ : ΝΟΙῚ οοπῆγπιαγε οουλπη ἔππιπὶ 

αὦ δὰμπῃη., 564 γτοϑ] ἃ Θὰ, εἴ ΠΟΙ ἱπηπηοΓΑΤῚ, 

4111, 4. 
Χ, 5 : Νοη οοοϊάρε Ποπιῖπιβ ἕαπιθ πὶ πηαβ ̓ ιβζογαπη. 

391, ες 

46 ἀρυά ΤΧΧ : Ορεγὰ 7ιβίοστιπι υἱΐαση ἑαοϊαπί; 

{γα 5. τ ρο ἱπηρΊογαπι, Ρεοοαία. 946. ἃ. 

ΧΙ, ἃ ἾΝοα ρυοδογιπῖ [σα] τατος ἴῃ ἀ16 τηα]α, 155,8. 

35 ἀρὰ ΓΧΧ : Υἱν ἰγαομπάιι Πα Ἰοποβίι5 οβξ. 

4 2 6.).ς 

86 : Οὐ δυροῖ ργοϊϊαπι ἀπιποτια;, ΡΠ οθὶ ἐβὲ ὀχσξεογα- 

ἈΠΕ. 8. ες: 

ΧΗ, 5 : (οκιαιίοποβ ᾿πβίοταπι ἡ Ἰοῖα βαπῖ. 148, 6. 

5 : ὙἿΓ αἀβζαζιυς ἔπ γΌμτ5 δϑ 5θΏβιι5. 150, ἃ, 

ΧΠΙῚ, 8 : Ῥτείαπι το άεμηιομπὶς Υἱγὶ βαπὲ βτο Ἰρβῖι5 
αἰτεῖς τ αιρον φημ πο 5ιβίϊ ποῖ σου τ πὰ ΟΠ 6 ΠῚ, 

5860, ἃ; 181, ἀ; 8650, ε. 

13: Οὐ οπὶπι στὸπι οοπίειηπϊξ, οοπίοπηποῖαν αν θα, 
585, ε. 

5. τ Ουὺϊ ρατγοῖξ Ραοιϊο, οἄϊε Πῆαπι βυὰπι : αὶ 

χισηϊβ τπ]5, 

ἀμΐοπι “Π]1σὶῖ, ἀΠΠσομΐεν σαβίῖσαὶ, 483, ἃ; ὅ84, ἃ, 

665, α; 672, ς; 9958, ἃ. 
ΧΙΝ, ὁ : Οὐατεεῖς ἀρᾷ ππα]οβ ξαρι ἐπ ϊαπι., εἴ πος 

Ἰπηυθηϊδιϊς, 1141.}. 

15. : ΕΠῚΟ βαρίομ Ριόβροτα οοάοπὲ δἀρείοποβ. 
140, 4. 

51 : Οὐἷἱ σα]υπηπίαϊαν ῬΡαπρογοηι, ἰγγιτας οὐπὶ πὶ 
ἴδοῖε 1Π]Πὰπὰ. 869, ς 

ΧΗ 116, }". 
δ: Οἱἱ οσατεῖ Τορτοοπβίομπος, ἀδξαϊιου οὶ. 150, ὃ. 

5. : Οὐτγάϊ5 τὶ ἔλοϊος Πογεῖ. 5023. ε. 

ΧΥῚ, 5. : Ρυηϊποϊρίαπι τς Βοπο. 189, ". 

ΧΥΤΙ, 5: Οἱἱϊ Ἰρπουιῖπῖα αβῖοῖς ραιρότοπι, ἱγτῖτας 
οὐ 481 ἴδοις Ἰρβιιηι. 393,4. 

11. Οοπεγαάιοίίοποβ βιβοϊξαϊ ΟΠ π15 πηα] 5 : Ποχηϊ- 

πτι5 ἀπο πὶ ΔΏΒΟΪ απ 1πιπὶ]ἸϑουἹοογάθπη ἐπα ταε 1 ἰρδῖ. 
6041, ἃ. 

3.8. Τλαπημιπὶ Ἰηἤογγο ὙΠῸ 7π5ῖο, πο δὲ Βοπιιπ. 

π51, ἃ, 
ΧΥΉΗΙ, 9. : Οαϊ εἐπίπι ποῖ πιοάοίι κἰθὶ ἴπ ὀρευῖριις 

: [τὰ ρεγαϊξ οἵ ρυυάεηΐος. 

βιυῖβ, ἔγαϊεν εβῖ ρου ο πεῖς βεῖρβιι. 8.30, α. 
ΧΙΧ, 30 : Νὸχμ ρῥγοβξυηΐ βία! το “ε]]οῖς. 500, Ρ. 

ΧΧ,Ὶ : Γπυχαγϊοβαχῃ νἱπιιπι, οἵ οοπ πη 6] Ἰοξα ὀρυϊοΐας. 

110,.ἃ. 

10. : Ῥοπάιπξ πιασθιπη οἴ Ῥάγναπη, ὩΒοταΪ πα ὉΠ] τὰ 

ἀριια Τοταϊηιιμι. 148. 

13 : Πειγαμοηΐεπι πο] ῖΐο Πα πίον αὐάϊτα, πὸ ὄτογ- 
ἴατίς. ὅ96, ἃ. 

ΧΧΠ, 1 : Μοϊῖας οϑξ πόπιθπ ΡΟΠΌΤΙ, 4ααπὶ ἤϊντα: 

παμ]ΐς. 68, ε. 

10 : ἘΠ]ῖσε Ῥεϑ  ]οπέθπι ἐς σοΒΟ ο, οἱ οχιθὶῖ οὐπὴ 

60 7 ρῖιπ,. δ5ι. ἃ. 

47 : ϑουπιοηῖθιι πη οἷκ ἀἄπηονο ἀΠΓῈ ΠῚ {πᾶπ|. 1.583, α.. 

9Άά - ΝΟΙ͂Ϊ εϑ56 βοα κ εἶτ {αγίοβο, πΘιι8 τι ΟἸμ πε. 

δπιῖοο ᾿γαοιπῆο ΠΑΡ ος, πε ἔοτις ἠἰξοας υἶβ5 οἼτιςς, 



ΒΟΒΙΡΤΟΝῈ 

εἰ βθπιᾶ5 ἰλ εδ08 ἈΠ πγτ5 ἐαῖδ. 480; 8559, ". 

38 : ΝΥὲ γαηδίον τουτηΐτοβ το ΠΟ 5., 841, ὦ. 

ΧΧΗ͂Ι, δ - Νὲ σαὐπὲβ θὰ σὰπὶ υἶτο ἰηνίο, 84}, ς, 

10 : [π Ῥοββεββίοποπι Ὀτρμαπογυτα πὸ ἰπσ το Ἰαγῖς. 

841, ἃ. 

415. : Νὲ ἀδβεϊζονῖς. μαεγαπν δακεϊραγὸ, 4 ποπίαμι 5ὶ 
νἱγρα οὰπὶ σεοϊ ογῖβ., πον τπουί δι, 412, ἃ. 

44 : Τὰ χυϊάεπι ρογουτῖοβ ἔρθαμπ υἶγρα,, ἀπίπιαμη 

γοΓῸ ἱρβῖιι5 ἃ πηοτίς Παῖς, 406, ΡΒ. 
39 : Οὐ γϑΡ οὐΐϊ ταπιυ τι ἢ οὐἱ ἠιἀοῖα 9 οὐ πιὸ -- 
Ἰεβέα: εἰ ἐγ ἢ Νόῦπο ἱπιπηοταπίϊασπα ἴῃ υἶπο, εἴ 

ἐχριογαπέϊιπι αθὶ οοπιροϊατίοποϑ απ Ὁ 4116, . 
ΧΧΙΨΝ, 15: Οσποάε, ΠἸΪ, πιεὶ, τς ἀπ!σεβοαϊ σαΐίον 

ταττ. 455, ἃ. 

50 ἰαχία ΓΧΧ : Ψ ελυὶ ἄρον, Υἱγ Ἰησὶρίεηβ ; εἴ γε]- 

αἱ νἴηθα,, Βόπῖὸ γαϊίοτιε ἐβοθηβ. δὲ αἰπιϊϑευῖθ. ἐαπι, 
ἀεβεγίις δι, δὲ πογθὶβ Πιχασία δὴ. τοῖαβ, οἵ πὲ ἀο- 

τοϊϊοῖαβ, 6085, ἃ. 

ΧΧΥ, 13 : ϑεγπιο βαρίθπβ ἴῃ αὐγὸπι ΟΡοσὶοηίεπι, 

4155, ἃ, 
ΧΧΥῚ, 411 : ϑἴσιυνξ σαπὶς οὰπὶ το ϊογιι αὐ σαθτα νοπιῖ- 

ἴαπι, εἰ οὐ θ1}15 εἰ οἰξαν : 5β'ο πόσο 5ιιὰ τη] τα τὸ- 

ψογίθηβ δα ρεοσαταπι 5 τη. δ8δ, ἃ. 

85 : 8ὲ τὰ τοβανεγὶι ἰηϊπιΐοιιβ ππᾶσοὰ γοδα, πὸ οὔό- 
αἰ ἀετῖβ εἴ : 5ερίεπι επΐπὶ δαπὲ ποζαϊ τα: ἴω ἀπΐπια 
οἾ5, 885, ἃ. 

ΧΧΥΉ,, κι : ἱξπογὰβ φαϊὰ ραγίει ἀἴδ5 βοδπβ. 8,6. 

δ: ΟΒ͵αγραιοηδβ. ἀρογίω πο! ἴογεβ απ ἀἰπἰ οἰ ἴα 
ΔΡβοσπάτίἃ. δδῦ, ἢ. 

ἢ : Αβίαϊιβ,, πὰ] 5. βιιρογυ θη θη} ιι5,. ἀΡκοομ τε 
86. 45ῦ, ε. 

ΧΧΥΠΙΙ, 41 : δυκῖακ αὐ ᾿εὸ σοπῆαϊε. 905, ἃ. 

ΧΧΙΧ, 5 : Ῥύχὰ Ἰαυδαξαν ἠαίι, Ἰεξαθαπίαν ρΡὸ- 

Ῥαϊὶ. 198,.ὃ.ὕ 

ΧΧΚΧ, 8: Ὀινίειας εἴ ραπρεγίαίοπι πὸ ἀεάοτῖς ταὶ : 

βδα σοπδεϊξιιδ ταὐθΐ πιδοσοβαστία, οἵ βαπιοϊοητία,, αἱ 
Ὧ6 ξαταἴυϑ πιδπᾶὰχ ἢδπὶ, εἰ ἀϊσαπι: (Λυῖς πὸ υἱἀε1Ὁ 
αὐ ΡαΌ ΕΓ, [αγῸΓ, ΘῈ 7άτοθι πόῖπθπ Πεΐ πιοὶ, 510, ς, 

ΧΧΧΙ, 957 : Ῥαπὸπι οἴΐοσα πὴ οοπεάϊι. 558. 

Ἐσοιεβίαβται, 

Οκρ.1, 4 : Υ απίτας ναπίταξαπι, οπιπΐα γαηὶτας, 2 50, αν 
ἃ : Τεῦτγαὰ ἴῃ τι οσπιιπὶ δἰ δῖ, 824,.. 

8 : Νοα ἐχρὶερίιταγ σουλυ5 νἱἄεπάο, 79, α; 4185, Β; 
4048, Ὁ. 

ἮΙ, 48 : Βοϊπάαο ἐρὸ ἴρβαπι πομπιῖπὶ,, 4.ΐ πιειι5 πος 

οῦθθοῦ οτῖξ. Ετ υἷ5 ποΥνὶϊ ἀἢ βαρίδηβ οὐ 85, ὦ, 
ΠΙ, 4 : Οὐπρῖδθιιβ ἔοπηριι5 ἐστ, οἵ τοιπρτϑ οὐπ πὶ γαὶ ἐϑι: 

τδπηρὰβ Ῥαγίοπαϊ, εἰ τεπηριι5 που ϊοπα!, 4158, ο; 
δ: Ῥεπεριβ ἐθὲ ἀπιρ]εοϊοπαϊ, οἱ ἐεπηρε5 Ἰοῦσε 
ἀἰδοοάεπαϊ ἃ}ν ἀπιρίδχιι. 1δδ, ε. 

ΙΝ, ἃ : Υἴγο αὡπιαϊαιῖο ἃ 5ο α]1 ἐρεῖιι5, ἢ δὲ; ὕ; 
9 ἀρυὰ ΓΧΧ ; Βοπὶ ἀπὸ βιρον ἀηῖηπι, σϑ9ῦ, ἃ. 

16 :- α υηὶϊ : «υῖα 5ἱ οεοϊδουῖε, ποῖ 65ξ αὶ οτῖ σας 

οὐπι, 483,.ἃ; 090, ἃ. 

Ν, 43 : ὙἹάΙ Ἰαπβιοόγοπι σγαγόπι, αἰ ν ας οὐσίοαϊτας 

{151 

οἱ, 4αϊ ἂν εἶδ, ἴπ πα αγῃ δὲ, 58. εἰ, 

ὙΠ, 5 : Μεῖταβ. ον ἱπργεῦῖ ἴα ἀοπιθπι ἔπειτ, {πᾶπι 

ἴθ ἀοσηασα σοπνυνῖὶ, δ, 

ΒΑΟΘΒΑ͂.. 

Ἴ: ϑίσυϊ νὸχ Ξρίπαγιμι σαν ο}}ὰ, τα τῆϑης ΒΕ] 1- 

τατη. δῷ, ἃ. 

34. : ΠΙχῖ, ϑαρίδηϑ ἘΠ δῖα τ ἐὲ ἔρθὰ εἰσηβανα, δϑε ἃ 

πιὸ Ἰοησο ἱγὰ 4υαπι ἐγαῖ, δῦ, ε. 

4 : Μεύε]ὰ ξεδαρίς ρέσδαϊα πιοθῆα, ἘΒ1, αν 1015... 

Αἰὐκτισολυν. 

Ολνρ. ἢ", δ : υϊπογαῖα οἰναγήταιῖς ἐρὸ σαι. 170, Ὁ. 

ὙΠ, ὁ : Ουᾶπι ρυϊολιγα ἐς, ἀπιΐσα ταξαν δὲ ἀπάπι 
ἀδοοτὰ ἰπ ἀεἰτοἰΐ5. εὐιΐς, 1091,-. 

ΘΑΡΙΕΝΤΙΕ. 

σαν. ἵν ἃ : [πὶ ππα]ογοϊαπι απϊπια τι ποτὶ ἱπίγοι αι κα - 

Ῥἰομτία, 140, ες 
ΥΙ, 1 : Μιπίπηιβ ἀυϊάοπι σεπία ἂς πιϊβου συγ τα 

αἀἰρπιβ. 65: : ρμοϊοηῖεβ γόγο ρΡοΐδηςεν (ονιμιοθετ- 

ἴωτ, δΦ͵ «. 

ἘΘΟΙΕβιΆβΤιοΙ. 

Ομρ. 1Χ, 90 : [ἢ πιράϊο Ἰαζαδοόγιπι ἱγαηδῖὶθ. 96, "». 

ΧΧ, αὶ : (οσποιιρίξοοπϊα 5ραδοηῖς ἀευϊγρίπαθδις αν οπ- 

συΐαπι, 719,ὁ. 

ΧΧΙ, 32: Α ἔμοϊς στρα] ϊογὶβ νάϊ ἃ {ποῖ6 βογρεηεῖς 

ἴυξε. ῷ50,ἃ 

ΧΧΧΗ͂, 34: Οππηῖα ἴαο οὐῖπὰ δομβι ϊο, 558, Β; 658, ". 

Ἐβαιπ. 

Οκρ. 1,9 : ΕἸ ος κεποΐ οἱ ὀχα]ζαῦϊ : Πρ51 ἀσέο πη βργὸ- 
σγογιηΐ πιο. 695, ἃ. 

5: Οὐρπουῖς Βὸ5 μοββθέξογοπη, ἐξ ἀϑίπιϊ ῬΓϑΟΡΟ 

«ἀοπιϊηὶ δῖ : ἰ5σγὰθ] γεγο τηὸ πον οορηον τ, δὲ ρὸ- 

Ῥυϊας πὸ ποῖ ἐπ 1 ]]εχῖ!, 501, ἃ; 41ι,ο; 693, ἀ. 

45: Οὐπὶ ἐχίοπά ον 5 τη απιι γνεβίγας δὰ πιὸ, ἅνεγ- 

ἴαπα αοῖεπι πιδατῃ ἃ γο ἷς : οἴ 5] ργθσαϑ τα αἰ εἰρ!Ἰςα-- 

σουϊεῖς, ποὰ ἐχαιαίαπι νοβ. Ναπυβ ἐπὶπὶ σοσιγις 

βαπισυΐηο Ρ] πὲ βιιηξ. ΜΜΈΖΟ. 

46: Πιαναπιϊηΐ, πεπαϊ ἐοτοίς, 459, "; 850, ἃ, 

18 : 81 Πιεγῖπε ρεσοαῖα σοϑέγα ἡ ᾶσὶ Ῥμπίσειιπι, 

εἰσαζ αὐνοπι ἀρ! θαΡο : εἴ 51 διεσῖπε τιξ σοσοϊηι δι, 

δἰσαι Ιαπατπ ἀσά!ραθο. 581, εἰ 589: 802, ἃ. 

34. Οὐοπιοᾶο [λοῖα ἐ5 πιεγοιγῖχ, οἰν᾽τα8 Πα ες Βιοην 
4052, ἃ. 

ΠΙ, 12 : Ουἱ Βεαῖος γος δίουπε, ἀεοϊρίαπι το, οἱ 

ξοπηϊτατι μοἄαπι γεβίγοσιιπι τατθαπὶ δι1, Β. 

Υ, 4 : Ἐχβρεοίανϊ αἱ ἔασετεῖ ἀνάπι, ἔδοῖ! αὐτο πὶ ἐρῖπᾶς, 
625, Β. 

1 : ὰ αὶ ξαγραπὲ πιᾶπο, οἵ 5ἰσόγαπι βουβοειαπ- 
ἴαγν, 4 ἐχϑρεοίαπε Ὑ βρεγασῃ ; Ὑἱπῖπὶ δ πΠῚΠὶ ΠΟΠῚ - 

Ρατεῖ ἐο5. πὶ σὰπὶ οἰϊπαγὰ εἴ Εἰς τἰπαπι Βἰδαπέ, 
ὀρογὰ ἀαῖοπι Ῥοοπιϊπὶ ποῖ τοξρι οἴη, οἵ σρεγα ππὰ- 



ται 675. ποῖ σομσμογαπέ. 4171, Ἐ; 180, ἃ. 

8: αὰ «υϊ σοπ͵πησιπί ἀοπηαπι δὰ ἀομμαπι, εἴ 
ἀδτιιπὶ δα ἀσταπι οοππεοΐπηϊ, αἱ ἃ Ρτοχῖπια δ] φαϊα 

δὐΐετγαπέ. 79, Β. 

80 : αὰ «αὶ ἀϊοϊεῖς διπάγιατι ἄα]ςε, εἰ ἄμπϊοε Ὧπιᾶ- 

ταχτη : Ταΐ ἀἸοῖ 5 Ἰασεπι [περαβ, εἴ τε μεθγας ᾿ὰ- 

(ΕΠ. 118, ο. 

341 : γα τορθὶς φαὶ ργυδεπίες ἐβεῖς ἴπ ψοθιξιρϑῖς, 

εἴ οογᾶπι ψοβιξιρεῖς βοϊθηΐες, Τ00, ε:; 739, ε; 

915, ἃ. 

ὙΠ, 9 ἀρυὰ ΧΧ : ΝΕΙ͂ ογει ἐγ, ποτ ᾿πι 6] 1 σε ες, 

698, Β; 899. 6. 

40 εἴ Ξεᾳ. : ἘῈ δἀ]εεῖξ Τ)οπιῖπας Ἰοχαΐ δὰ Ασομ, 
ἀϊοεη : Ῥεῖε ἘΡῚ ξίσπιαπι ἃ Βοιηῖπο θεὸ ἴπο ἴῃ ΡΓο- 
ζαπάυπῃ, Ξῖτε ἴῃ ἐχοείξαπι. ΕΠ ἀϊχὶς Ασμαζ : Νὸπ 

Ῥεΐδπι, εἴ ποι ἐεπΐαρο Ποπηϊπαπι. ἘΞ ΝΣ 

41: ρσοε τῖγρο οοποῖρῖεξ, εἴ ρατῖεὶ Β]ταπι. 853, ο; 
855, ο. 

ΓΧ,6: Ῥαεγ παΐας εξ ποθῖβ, εἴ ἢ]τὰ5 ἀαξας εϑὲ ποθῖ5, 

ου]ας ἱπιρευϊαπι Ξαρεγ Ἠὰπη Γαπα 675. 857, 6. 

ΧΧΗ͂, 3 : γυ]πεγαῦ ταὶ θα Ξιπὲ ρ]αάϊο συ]πεγαῖϊ εἰ 
ἀείαποξ. 4054, ἃ. 

ΧΧΥῚ, 46 : [πὶ {ρυϊαίίοπε ρᾶγτα ἀϊξοῖρ] πα ἴὰα πο- 

ΡΞ. 55, Ὁ, 

90 : αάε, Ρορυ]ις ππεὰς : ἱηρτεάεγε ἴπ οοποῖατε 

ἴααπι, ἀθϑοοπάετγε. 

ΧΙ]Ι,, 1 ἀρυᾷ ΠΧΧ : (πϑοϊαπηῖηϊ ΡΟΡΌΪαπι πιεπι,ν 

ἀϊεῖν ες. τοῦ. 

3 : Ποχαϊπηϊηϊ Ξξαρεγάοϊες δα σοῦ 96 γα 54] 6 πὶ, εἴ οοπ - 

753, ἃ. 

5ο]ατηΐηῖ ἐᾶπι ; 4αῖα ΒΙΒεῖ ἀε φα]ῖσο ἕαγοτῖς ΤΠ πιϊτῖ, 

εἴ τεοερὶξ ἃ Ποπεῖπο ἀρ] Ἰοῖα ρεοοαῖα ξβαὰ, 998, 8. 

6 : Οπιηῖς οᾶτο ἔξπαπι, εἰ οπηπῖς Θ᾽] ουτῖα Ποχηϊπῖς 
ἴσας ἴο5 ἔξπὶ. ἀσυϊ ἔεπαπι εἴ ἢο5 ἀδοϊάϊς. 591, 4; 

550, Β. 

ΧΙΗΙΨΝ, 58 : ἔξο πιᾶπι τηδᾶ ἢγπιαυὶ ἰευγᾶπ : εσὸ ἐα- 

ἴεπαϊ οφ πα Ξοὶας. 5.65. α:- 

ΧΗΥ͂, τ: Ἐξο φαϊ Ἰυσεπὶ οοπαϊάϊ, εἰ ἔξοϊ ἔεπεθγας, 

Τλοῖεης Ῥᾷσεπι, εἴ ογθᾶῃ τηαΐα. 405, 4; 753, ε. 

ΧΕΙΧ. 8 : Τεπιροτε δοοερῖο ἐχαυάϊυϊ ἰς, εἰ ἴπ αἴας 
5] τς Δα ])ν] ἴε. 944,4. 

Ι,, 5: Ὀιξοῖρ] πα Πομαϊηϊ ἀρεγὶξ ἀσγοβ πηθᾶς, 4.43, ἃ. 
6 : Νοπ ἀνεγϊ ἔδοϊεπι βιιᾶπὶ ἃ σοπίακίοπε Ξραΐο- 

ΤᾺ. 423, ἃ. 
1,11 : Οπαρτγορίεγ οχῖτε ἀδ πιϑᾶϊο εογατη εἰ ξερα- 

ττηϊηΐ, ἀἸοῖς Τ)οτηΐπας, εἰ ᾿τηπιππά πὶ πὸ ἐεἴσεσὶ- 

τἰξ : εἴ ἐβὸ τβοὶϊρὶαπὶ γοβ, εἴ Ἔσο ψοθὶς ἴπ Ραΐγεπη, 

εἴ τὸς Ἔγιτ τϊῃϊ ἴῃ ἢ]ϊος εἰ Π]1ὰς, ἀἰοῖξ Ποπαϊπὰβ 

οπηηϊροΐεηβ. 917, εἴ ο ; 930, ἃ εἴ Ξε4. 
11Π. κ᾿ : [γξὲ Ἰηβτγτηϊξαΐες ποβίγαβ Ξαβοθρὶξ, εἴ τπογΡὸ5 

Ῥογίατιξ. 6184. Β. 

9 : Ρεοσαΐαπῃ ᾿βιϊαγ πο ἔδοϊξ, πεζὰς ἱπτεπίας οξὲ 
ἄο]ὰς π᾿ οτγεὲ εἼυ5. 783, ε-. 

ΠΥΠ,, 11 εἴ Ξε4. Ἐὲξ ρσορίεγ ρεοσαΐωπι τηοάϊοε οοη- 
ἐγίβτανι ἐπὶ εἰ ῬοΓοιισοὶ δα πὶ, εἰ ἀν εττ ἔδοϊει πηδῶ πὶ 

ΔΒ εο : εἴ οοπιγίβίαξυς εϑί, εἴ ἀη]ανῖξς {τισεῖς, δἕ 

σοπϑβοϊδξιβ 5 πὶ ΘᾺ Πὶ. οἴ ΞΆΠαΥΪ ΘΠ. 995, ἃ. 

ἘΠ, 4: Νὲ 76] πεῖς δα ᾿ἰτο5 ας σοπίοπίϊοπες 5. ἃ. 

ΙΝΡΕΧ ΒΟΟΟΕΌΜ " 

5: Νοπ ἱξτυᾷ 16] πίστη εἰεβὶ, ἀϊοῖς Τλοπηΐπιιβ. 

31,6 :885. 

6 : ὅόοῖτνε οπῆπε τἱπουΐαπι ᾿π φυϊίαί!5. 3, ἃ: 13, ». 

Ἴ : Ἐγδησε ἘἐβατιἜπ! Ράπεῖῃ ἰσαπι, εἴ Ῥγορίπαυος 

Ξετηϊτῖς ἔπ] πὸ ἀεξρίοϊαβ. 68; 809, ς, 
9: Αἄδας ἐε Ἰοχαεπίε, ἀϊοεῖ : σοε ἀἄξιπι. 103. 

ΤΙΧ, 36 : ϑρι τα ππθβ αὶ εξὶ ἴῃ ἴα. 852, ες. 

ΠΧῚ, 6 : ὅο5 δπΐεπι Ξξαοεγάοϊες Πομηἶμὶ γοσα ΒΤ ΪΠῚ, 

τη ϊηϊΞ ΤΊ δὶ ΟἸΠΠ65. 7335, Β; 959, "». 

ΠΧΥ, 4 : [πνεηΐιις στη ἃ πὸ ΦΙΞΓΕΠΕΒΙ τηδ : 

ῬαΪδπὶ δρραγιιΐ [ιἷβ, 41 τῆθὸ ποῖ ἱπίεγτοβαρδηζ. 
9203,}. 

ΤΧΥῚ, 3 : ϑαρεγ Ζιεπὶ γευϊεβοᾶπι, τἶδὶ ΞΌΡΕΓ Βυ- 

τοῖα εἰ πιαηςπείαπη, εἰ ἱγεπιεπΐεμη γεγθα πιϑὰ ἢ 

992, 4. 
5 : Ιηϊφαὰς φαΐ ἱπηπιοὶαξ ταϊμῖ σἰζαϊαπι, σεϊαξ 40} 

Οροϊάϊς οάπεπὶ : εἴ φαὶ οἥετὲ εἰτη!]ασίηεπι, σεις 
599, 6; 957,Ὁ 

ξογαπι ὑϑηΐο οοπ- 

336, ἃ. 

ΘΔ Θ.Ϊ ΠΕ ΠῚ 5. }}} πὶ. 
418 : Ερο ορεγὰ εἴ οορ τα η65 

δτεραΐατιι. 

ΖΈπκεμι. 

ακΡ. Π, 40 εἴ Ξε4. ᾿γγαπεῖξε ἱπξι ας (ει μῖπι, εἴ υἱ- 

ἄεῖε : ἴῃ (εάατ στηϊταϊε, εἰ ἴτε] Πσῖϊε κὶ ἐαοία κυπὲ 

τα]ϊα : εἰ τπυΐαντξ βὲπϑ ἄδοβ Ξβιοβ, εἴ σετῖε ἱρϑὶ ποὴ 
βαπΐ ΔΠ, εἴς. 4053, ἃ. 
51 : ἔβξο ρΡ]απίανι τἱΐεπι ἔγαο ἔογαπι, ἰοΐαπι σεγᾶση τ 
4αοπηοᾶο σοηγψεγξα ες ἰπ ἀπιαγι πα ἴπεπι, υἱεῖς αἰϊε- 

πᾶ 6025, Ρ. 

ΠΙ, Τ : Ἐλ αἰτῖ, ρμοβίεα ψιυᾶπι ζοττιϊοαΐα 65, ΡῈ μα 
οπχηΐα δα πιὸ σοπνεσίεγε. 1055... 

Υ,, 5 : ΕἸαβε!!αεῖ εο5, εἰ τιον Δο]πεγαπε : φεγθεγαβίῖ 
εος, εἴ ποϊαεγαπὲὶ ρεγοίρεγε ἀἰξο ρ!πᾶπι. 998, ς εἴ 

564. 

ΥΙΠ, 39 : Νυπιχυϊᾷ τεξῖπα ποῖ εβὲ ἴπ (ἰαἰαδά, αὐς 

πιράϊους ποῖ ἐσὲ 15] ἢ Οὔατε ποῖ ἀβοαπαϊξ κα παῖο 

Π]ϊα ῬΟΡῸΪ ππεὶ ἢ 559, ε: 995, ε εἴ Ξξε4.; 105, ἃ. 

ΙΧ, 4 : Ουἷς ἀαθῖς σαρι πιεὸ ἀφαᾶπι, εἰ οοιῖς ππεῖς. 

[οπίεπη Ἰδογυπηάγισα ῦ Ἐξ Ξε άεθο, εξ ρίογαρο ρορὰ- 

Ἰὰπὶ Βτπς ἀϊεθι τυ] ] 5, εὸ5 Ζὰϊ ρεσοοαυεγαηξ. 
59, 6; 1050, ο. 

55: Νοη β]ονϊοίωγ ξαρίοπς ᾿π βαρ᾽επίϊα βυὰ, ε ποῖ 

Β᾽οτϊείατ ἔοτεῖς ἴπ ἐοτεταάῖπε βιὰ, εἴ ποῖ 5] ουϊεῖιγ 
ἀἶνεϑ ἴπ αἰν ες Ξαϊβ. 239. ἂς; 694, ἃ εἴ 564. 
38. : [πὶ μοὺ β]οτγίεϊαγ χαῖ σἐουϊαΐαγ, 5ὶ φοβποβοῖξ ἂς 
ἸΏ ΓΕ] σὶς χαρᾷ ε50 5ῖπι Ποπηῖπιβ. 9359, ε ; 695,. 

Χ, 538: (λξβιῖσα πος, Ποπιῖπε, τεγιπηΐδτηεη ἴῃ Ἰπάϊοῖο, 

εἴ ποη ἴπ ἔατογε. 55, Β; 144, ἃ εἴ 56ε4- 

ΧΥ, 410 : Ηεὶ πιῖλιῖ, πιαΐεσ, {ιατα πιὸ σϑπαῖϑιῖ ἢ 53, 6. 

ΧΥῚ, 16 : Ἐσοε 65ὸ χαϊξῖο τηυϊΐος σεπαΐογεβ, εἴ γεπα- 
Βυπίωυγ δὸς ΞΌΡΕΙ ΟΠΊΠΕΙΣ ΠΟΙ ΐΕΙη. 97, ε. 

ΧΥΉΗ, 5 : Μαϊεάϊοῖας ποπιο {αἱ Ξρεπὶ Βαθεξ πη Βο- 

πῖπδ, οἱ ἔα] οἶδε σαγπὸπὶ Βγδ ἢ Καὶ : εἰ ἃ Τλομαῖπο 

τεσεάεϊ απῖτηα 6705. 544,}. 
6 : Ουἷὰα ετϊϊ 4ααξὶ εν ]ν οϑιτῖβ τη γτῖοα ἴπ ἀρκογίο, εἰ 

πο ὙἹ ἀοὈ1} φυαηᾶο τεπουϊηΐ Βοπᾶ. 5λ4. ς. 



ΒΟ ΡΤ χὶ 

ΧΧΠῚ, 25 : Τροιῖθ ἀρριορί πιὰ πβ Ἔρο βιπὶν,. οἱ ποῖ 
Του ἐἰὸ Ιοπσο, 4718, Ὁ. 

94 : ΝΝοῦππο οὔ πὶ οἵ [ουτὰπι ὁρὸ ἵπηρ]οο ὃ ἀϊοῖς 

Ῥουαΐπιι5. 478, ". 

ΧΧΧΙ, 19 : Ῥοβὲ οαρεϊνιςαϊοπι δια πὶ Ῥορ αἰ θη ἴα πη 

ὀρ, 442,6. 
ΧΗΥΠΙῚ, 10 : Μαϊοάϊοιτι5. οπιπὶς ααΐ [κοῖς ορογαὰ Τοὶ 

περι ροπίον, 295, ἃ; 490, ὁ; δι6, 6; ὅ38, ἃ; 6ὅ9, 

; 668, 6; 95ὅ, ἃ. 

ΕΤΗπενοῖῦν, 

Ομρ, ΠῚ, 95 : Βοπιιβ οϑὲ Πομιΐπιις βυιϑ πο Εἰ θι15. δα πὶ. 

09, ἃ, 

90 εἴ 5604. : Βοπιιπὶ οδὲ ργιθβίο τὶ οὐπὶ 516 ητ0 5ὰ-- 
Ἰυΐαγο θεῖ. Βομιιπι ἐδὲ γἶγο οὐαὶ ΡΟ ΓΑ ΟΣ [ρα πὶ 

Τροπιΐηΐ ἃν ἃ Φο] βοθη ἴα πιὰ. 1004, ἃ, 

28 : δι εθὶ} 50] 1τασῖιι5. οἱ τά 1," ΟἸ ον α ὴ. πῖπι 56 

ΒΡ τὰ 86, ᾿ 4004, ἃ, 

ἘΖΕΘΉΙΕΙ.15. 

ὅν. 1Π,| 48 : ϑαηραῖϊβ ρεοσδίουϊβ ὁχ πιὰ θῖθι15 Βροοι]α- 

τουῖβ τοαϊγοίατ, 118, ἃ οἵ 86{. 

ΙΧ, δ : [τὸ ροβὲ ἴρβιυπι οἱ βογουτῖεθ, πο ράτοογο, 

ποίας χα ἰβουοαπηϊηὶ βοπὶ Ἰανθηΐαιθ, ποά 6 ράγγια- 

Ἰὶς : 5βεα εἴ υἱγρῖποβ ὁοοϊ ἀϊτ6, ΟἹ «6] οἴ ροηΐτιβ : δ 

ΟΠΊΠῸ5 ἃ [6 ΠῚ ΒΈΡΟΙ {1105 65} 5 σπαπι ἴῃ ΓΟ Ἶ]νι15 

Ο δοῦσα ποη ἀοοράαςἶ5. 4085, ἃ. 

ΧΥΠΙ, ἃ : Απίππὰ ἀὰα ρϑοσανουῖε, ἴρδὰ τπουϊοίιν, 

ὅδ4, ο; 9410, ἃ. 

ΧΧΧΠΙ, 41 : Υῖνο οβο,, ἀϊοῖς Τ)οπιΐμιιβ, πο] πιοῦ- 

τοῖα Ῥοοοαίον!δ, 564 τπαρῖϑ αἴ Φοηγογία τ οἱ γῖναι, 

758; 800, "Ὁ. 

ΤΟΑΝΙΕι 15. 

Ὅκν. ΠΙ, 20 : Εἰαὶ βαογϊ ποῖαι ποβίσα μη ἵπ σοπΒρε - 
οἵα ἴὰο, Ποπιῖπα. 415, ἃ. 

ὙΙΙ, 9. οἵ βε4. : διΔοθαπι, οἱ θοο β6θ5 ροβῖία ογαϊ, 

εἴ σοΐας ἀϊογαπι βοάοραι : οἱ ἱπιιπιοηζιπι οἾ71ι5 
οαπάϊδυπι βἴοας πἰχ, δὲ ΘαρὶΠ]Π1 σαρὶ 5. 6}1ι5. δίσας 
ἴαπα πατα, εἴο. 40ῦ5, ". 

ΧΙΠΠ, 50 : εηῖ, 5εε ἴθ πιοάϊο ποβίγιιπι,, οἵ πιηϊῖα 
ποθ, φιοα {1]0] Τλου5 ἀοάονῖς πο πουοπὶ δοπθοία 5 

4ὅ8, Β. 

Οϑεε. 

Οκν. ΥἹ, 9 : ἈΡβοοπάογιηι βασογάοίος. νἱᾶπι, ἱπίου- 
Τεσοσιπΐ 5᾽οἶπαα, φασοπΐαπι ᾿πἰιϊζατοπι Τεοογιιιε ἴπ 

Ῥορυΐϊο. 9ὅ0., ". 

Χ, 42 : ϑοτγῖτς νοθιβιρϑὶβ δα δε ἰἀπὶ, υἱπάοπαϊαίο 

Γγταοίιπι υἱΐω. 65, ἃ; 9460,. 

Ζοκιι5. 

Οκρ. ΠῚ, 1 εἰ 564. : ϑαποιιῇοαίς Ἰο)ππῖτπι, ργροάῖ- 

1103 

οὔτο οαγα ΠΟ πο πὶ, οοηργεραῖς. ράγγαϊος διυσοπίοα 

ΒΑΘ Ε. 

ἀθόγα, βασογάοίοβ, ρ]ογαῖο σογάπι αἰτατγί, σοηνο- 

οατο βόπο5, Ἐπ γοάίαξιν βροῦβα ἄς {]Ππα]άπιο διὸ, οἱ 

ΒΡΟπβιι5 εἶθ σα ὈΠῚ 5ο. 8.84. 

53 : ΟΘυἰβά15 πγοσαγογις πολι Τλοπιϊπὶ, βαϊνιιβ 

οτγῖς, 400, ο. 

Ανοβ. 

ἕκν. ΠῚ, : Νοὸιῦ οδὲ ππα]τῖα ἴῃ εἰνίίαίο, 4πᾶπὶ Πὸ- 

τηΐϊπ5 πὸ ἰδοογιῖ, 40δὅ, ἃ εἰ "; 407. 

Β : [μὲ0 σιυιρίοῖ,, εἴ 4ιῖ5 πόα {{ποΡὶϊ  Τ)οπιΐητι5 

Τοιι5 Ἰοαιυιῖιι5. 681, Οἵ ἀῖ5 ποῖ Ῥγορ ποτα. 587. 

ΙΝ. 7 οἱ 564. : Εἰ ἐρὸ γϑργοβδὶ ἃ γοθὶς ρ] ανίαπη ἀηΐο 

ἴγοβ πο πδ65. Ὑἱπα οπηΐτ : οἵ θ᾽] πὶ 5 ρῸν οἰ νἱζαϊεπι 

Ὁπᾶπι., Οἵ ΒΡ 6} οἰνιΓαἴοπι ππᾶπιὶ ποῖ Ὀ] απ : οὗ 

Ῥᾶγβ ἀπὰ ἱυτι ρα τα, Οἵ Ῥάγδ, ΒΌΡΟΓ 4πᾶπιὶ ΠΟῚ 

Ρίπονο, ἀνοῆοι, Ἐπ᾿ σοπρτοραβθιιητιγ ἀπὰς γῈ] {τὸ5 

οἰνιταἴοβ ἴὰ ἀπᾶπὶ, αἱ ΒΊΑ πΙ ἀχιιαπι, οἴ ποι βα1ἴὰ- 

Ῥαπίαν : 60 πο ποῖ ἐβ[15 του ογοὶ δα ππὸ, ἀϊοῖς 

Τ)οχαΐπι. 89, 6. 

Υ, 46 : Ργιάδθηβ ἴῃ ἴοπρογο 1110 ἰἀοορῖς, «αΐα ἴοπη- 

Ῥὰι τπα] πὶ δῖ, 090, α. 

ΝΠ], 10 : Οομηνογίαχῃ βο πη ηἰζαϊο5 θοσαπι ἴῃ ᾿ποίτιπι. 

Ἐ5ῚῚ ἃς 

41 : σος οπΐπὶ (ἴε5. γνοπΐαπί,, ἀἰοῖς Τλοπιΐπιβ, οἱ 

᾿ἰπδιιοαπι ἴῃ [ογγὰπι πᾶπο Τάπιοπι, το [ἀπ 6 πὶ Ῥα πΐβ, 

πθο 5[{1πὶ ἀ΄τιδο, 564 ἴα πιοπι δι ἰοπϊ γον θιπι [)ὸ- 

ταϊηϊ. 33,.ἃ. 

Μιοπεπ. 

Ολν. 1, 412 : Ἰθοβοοπάοχαπε ππᾶ]ὰ ἃ Τροπιΐπο ΠΡῸΣ 

Ῥονίαβ Φουιβά]οιη. 105,.ἃ; 107. 

ὙΠ, 4 : Ηεὶ παλλιῖ, «υἴα ἐποία5. ϑιπὶ δῖοι! 4] οο- 

Βτορσαῖ 5 ΠΡ α] πὶ π᾿ πηθ5δ5ο, 58, ε. 

2. : οὶ ταϊπϊ, αυῖα ῬΡοΥ ΠΕ οἷ 6 ἴοσγα,, οἵ φαΐ σθοῖο 

[ἀοϊαϊ, ἴπὶ ᾿οχαϊαῖθι5 πο 65. 58, 6. 

9. : [παπὶ Τλομαϊηϊ διιβεϊποθο, 4ῖα ροσοανὶ οἷ. 142, Ὁ; 

ὅθ0., ἃ. 

15: ΕἸ οὐ! ἴεντα ἴπ αἰδοραι ποῦν οαπὶ Παρ Γαπ- 

ἴθι ἴπὶ ἴρ5α, ἃ γα θιι5 δι ἀἸόσγαπι ἰρβόγιπι, 946, ἃ. 

Ἀσοδίι. 

Οκρ. ΠῚ, 5: ἔβρο 8ιπὶ ἴῃ γοθὶβ, ἱπάαῖ Τ)λομηΐπια, εἴ 

ϑρί γι τὰ πιθιιβ διε ἴῃ τηρᾶϊο νοϑίταιη. 854, ο. 

Ζλοπαπικ. 

Οκν. 1, δ : (οπνυονεϊπιϊπὶ δα ππθ, οἱ ορὸ σοπνογία 

τα νοβ. 995, ". 

Μαχλοπι. 

Ολν. 1, δ : δὲ επὶπιὶ Ῥαΐου διπὶ 66. ὉΠὶ οδὲ ρ]ουία 
πιοαϑ οἱ 5ἱ Τθοπιΐπιιβ 5ι1πὶ ὁθο., ἈΡῚ ὁ5ὲ ΕἸ ΠΊΟΥ ποι 9 

161, ο. 
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8: ΟΠεν {πιὸ ργιποῖρὶ το, 51 ἀγα τ6ὲ ΠΠπ4, 5ὲ 

913, Ρ. 

δ Ο. 

ΒΈΚΟΙΡΙΘΕ [ἀοἰαπι ἔα πη. 

ΠῚ, ὃ : ἔβο 5ιπὶ : δὲ πὸ τητζαξιι5 Ξ.1Π|. 

Μάαττπεῖι. 

Ολρ. Ι, 18: 

Ματχΐα Ψψόβερῖν, ἀπϊς {πᾶπι σοπνοηϊγθηΐ,, ᾿ηνθηϊα 

αἴχν ἐπὶπὶ οϑδοῖ ἀοβροτιβαία Ἰηαῖου 6} 15 

65 πὶ αἴοτο μά θοὸπ5 46 ϑρινται καμοῖο, 851,8; 853,6, 

1.1: ἰπὶ αἰίοπι παίιις οσϑοὶ Φοϑιις ἴῃ ΒΟΓΏ]Θ θαι {1:- 

ἄτα, ἴῃ ἀἴοθι5 Ἡογοά!ϑ γοσὶβ, ἐοοα Ναρὶ ἃ Οτιθηΐα 

γοπογιιη Φογοβο! γηηαπι,, ἀἸοθηίο5 - ΕΠ01 688 4] πὰ-- 

5 ἐδ τὸχ Δυσιρόγιμ ὃ δοδ, ο. 

ΠΙ|. 3: Ἀρρτοριπάμανη τόσα αχα σον, 11ὅ, ἀν, 

5. τ δοῖῖς ἀἴρπος ρα τοητῖα Τροίτι5. 916, ". 

11: ρθὲ νὸβ Βαρ!ζαθι ἴπ ϑρίγιτα καποῖο οἱ ἰσηϊ, 

898. ο; 90ῦ, ἃ. 

Ἴννὰ : Νοῆ ἰπ 5010 ρᾶᾷπο νἶνοῖ μόπῖο,, 56 ἴῃ ὁπιῃὶ 

ϑογΡο, «πιο ἐργάται ῬΡῸΙ ὁ5 Π)ο]. 85ὅ, ἃ; 932, 6. 

ν᾽, δ. Βοαι ραϊρονοβ 5ρίτῖται : Φαοπία πὶ ἸρΡΒΟΓΙΙ ΠῚ ὁδὶ 

895, Βεῖςε:Σ. 

ἀ τ ΒΑΓ παῖίοβ, «πιοηΐαπι ᾿ρ51 ροβδι ἀοθιιπ: του ταπι. 

4327... 1.55: 8: 

7: Βραι χἰδουϊοονος,, «ποπίαπι ᾿ρδὶ πηιβουίοοῦ- 

ΓΟΣΠΕΠῚ ΠΟΤ . 

αἴαπη ΘΟ ΒΘ θα 1. ἀθ3, ἃ. 

10: Βδατ 411 ῬΟγβΘ {10 6 π}. ρα {πη Ῥιορίεν 

Ὑπδιιἴαπι : ποηϊα. ἸΡΒΟΥ ΠῚ 51 τοσπιπὶ οἴ]ὸ - 

8.9, ἢ. 

43 : ἀαιάοσις οἱ ὀχϑαθ! αἴ, «πο ϊὰ πὰ ἸΠΌΓΟΟΒ νοϑγα 

ΓΙ ΠῚ. 

οορίοβα ὁ5: 1ῃ σα] 15, 7}: 

865, ὁ. 

ἈὈΞΟΟΠαἾ 56} 

11 : ΔΝ οΚβ ὁ5115 Ππχ ταπιη], 

45.: Νέξηιο ᾿πσου πᾶ) ἀσΟΟΠ 5 ΠῚ 

ποκίῖο, 566 βιρον σαμεο]α θυ απα ροπῖς, εὐ Τπσοῖ 

954, 4. 

486: δῖο ᾿πιοθαΐ Ππχ γοϑίσα οογύὰπι Ποιμἠπῖθι5, αὐ 

γἱάδαμί ορογὰ νοβιγαὰ Βοπα,, οἱ β]ουϊποοαν Ῥαϊγοπι 

ἀδὅ, α; 904, " εἱ 56{.; 

940.; 951; ἃ; 914, ἃ. 

415: οἵα ἀπιιπὶ αὐ ἀπιι5 ἀρὸχ πὸὴ ΡτΙΟΥΙΡΙΪ ἃ 

Ἰερε, ἄοπες ουμμϊὰ πὶ. 886, 6; 950, ἃ; 955, ἢ. 

30 : ΝΙβὶ ἀθαπ ἀανουὶξ ΚΕ} {πὰ γἜβίγα ρ]ι5 ψααση βογὶ- 
Ῥάτιιπι δἰ Ῥ] αν βιογιιπι,, ποθ ἐπ γα Εἰς ἵπ τόσ παπι 

Ὁ]οσαπι. 895, ἃ οἱ 56ᾳ.; 897, 4; 955, ἃ; 955, ὃ; 

945, 4. 

353: Ουἰβααῖβ ᾿γαβοίταν ἔγαιυὶ σιο, ὁ ποχῖϊιβ ἜΥῚς [115 
ἀτοῖο : 4ὰ} νόγὸ ἤἸχουῖ!, Ἀαδα, ΟΌΠΟΧ Ιλ οὐ οσπ-- 

οὐτο : 41 δυΐοπὶ αϊχογῖι, δία, οΡποχίαβ. οτὶς 

δολνοπυδΣ 1515. 955, ὃ. 

35. δὲ ὀβοθυΚ τη πὰ5 ἔμπα πὶ ἀα ΔἸ ζαγο, οἵ 10ὶ στϑοοῦ- 

αἰατιῖς Ταοτῖς φαΐα ἔγα δ αἀπι5 Πα Ποῖ ΑἸ 14 αἄνοτῦ- 
δα ἴὸ 

ὉΠ ΠΙθιι5. 411 διπη ἰὼ ἀπο, 

ψεβίγι πη 411 ἴῃ Ο:]}15 65. 

: χοἰ ψιθ 101 πλιπτ5. ἔπατα. ἀπἴδ Δ] ἰατδ 

ΒΕ να, ῬΥλ5 ὙΘΟΟΠΟΙΠαγε γα τὶ ἴὰο : 

Ἅσηϊο 5, Οὐϊεν ἀπτιπ τις Τὰ 1 ΠῚ: 

εἴ τὰπὸ 

ὅδ5, ἃ. 
58 : (γυῖ ἀπρθχοῦιῖ τα] τορι αὐ ΘΟπΟιΒΙβοθη τι, 

ΠῚ πιςρο α τς δξί. 181, ἃ; 955, δ; 1051, ". 

59 τ Β᾽ σα] 5 τππ|5 ἀδ στον φοατι]1Ζαὶ ἴδ, ὅτιιο δι πὶ, 

ΒΓ ῬΓΟ]σο 8}05 [ον ὅ80, Ρ. 

ΙΝΌΕΧ ΤΟΘΘΟΟΘΚΌΜΝ 

54 : ἔροδαϊΐοιη ἀἴδο γο ἱδ, ποῖ γάτα οἴπηΐτιο, εἴα, 

955). 5. 

58 οἱ 864. : ΠΙοΐαπη ἐδὲ ἀπιϊαιῖς : Οοι] απ. ΡτῸ 

οὐ], εἰ ἀθηίοιη ρὸ ἄεπῖο, ἔδο ααΐοῖι ἀἴου 

γορίβ, εἴς, 908, ἃ- 

10 : Εἴ χυὶϊ να] τοσοῦ Τα Ἰοῖο σοπίἐπογε, δὲ τὰ- 

τϊοαπα [πᾶ πὰ [ΟΠ]ΟΓῸ, αἸπαϊτο Εἰ εἰ ρα! ἔμ, 490, ὃ 

Εἰ 566. 

ΥΙ, 5: Ἑαεΐαπὶ αἰ ν᾽ ἀοαπίαν Ρ που! ῖ τις 

ἄϊοο νοθὶβ, γοοῖρίππε πηουοθάθπι στη, 358, εἰ; 

400, 4; 776, ἃ; 945, ". 

13 : Τπηϊο ΠΌΡῚ5 ρεσοαΐα ποβίγα,, {ποπίαχῃ αἸπη]: 

51ΠΠ|115 Εἴ 05. 885. 

: ἃπΠ| ἢ 

1 : 51 ἀἸπη βου ες Πποπα πῖθιις ρέσσαία όχι, ἀ1- 

Ταϊτίο οἐ Ῥαΐον νοϑίον ο ο5115 ἀἘ]]οῖα νοϑίγα. 585,Ὀ. 

16: Νο]ῖῖο ἤρου {πἰδῖοβ, 5ο Ἰάνα Τἀοΐοπι τπαπι,, εἰ 

ἌΠ 56 σἀριΐ {τπιπ|. ὴ : 9. ἃς 

50 : Ἡοβαιυτίζαϊε νορὶς Γποβασγαμπι ἴῃ οὗΐο, αὶ 

τἰποὰ ποη ἀομη] τ, ποι. ἔπτος ὁ] Ὀἤτππὲ ποάιις 

ξαγαπίατ. 68; "; 357: 8588; 955, 6: 

21: ΌΡΙῚ δπῖπι δϑὲ {ποθ γι. ἔπι, 

75, Ὁ; 488... δι 

8ὰ. : Νόπιο βοιοδε ἀποϑριῖ5 ἀοπηϊτῖβ κου το... Νο 

δσῦϑ. 488, "; 

889, ἃ; 957. ἀ-: 

3δ 1 Νὸ 50 ]]Π0 1 5ιτἰ5 ἀπίπηα γδβίγα φαϊὰ τππαπάασε- 

11 εἰ οὐὐ 

τὰ ππὶ ΟΎῚΓ, 

Ῥοιοβεὶς Πδὸὺ ΞοΡΎγο οἵ ππὰ πη οΠ. 

εἰς, ποία ΘΟΓΡΟΥῚ ψϑϑῖσο {4 Ἰπα πατηϊηϊ.,. τος 

οπὶπὶ οπηηϊὰ σϑηΐο5 ἱπαϊγαιηῖ, 4114; 545, ἃ. 
55: Οὐαχῖτο γορηιπι Ποῖ, οἵ 7 βεἰὰπὶ ο}ι5, εἰ 

760; ὃ; 

ΝΠ, Τ οῖ 8: Ῥεῖ, οὲ. ἀαθίϊαν νοὶ ; φαωυίτο, εἰ 

πο οπιηΐα δ ΠἸοϊοπταν νοΡῖβ. 

ἱπυ θη ϊοιῖς : Ῥαϊσαῖς, ἐδ ἀρογιοῖαν γορῖς. Οπιπὶς οπὶπι 

46 ρους, ἀσοῖρις: οἱ 4αϊ ας, ᾿πυ θῶ : δὲ Ῥὰ]- 

βαπ τ ἀροσγίθίθι, δ. ΟἹ 

415: ΑἸτοπάϊιε ἃ ξα]515 ῬγΌρ ΠΟ Ε]5. 580. 

21: Νὸα οπηηΐβ 4 ἀ1ο1Ὁ ταλπϊ,, Τ)ομαῖπο, Τ)οπεῖπο, 

Ἰηγαθιῖ ἴῃ τοσπαχα Θ]ογιπι ; 564. 4αΐ [ἀοἱς τὸ- 

Ἰαπίαϊοιη Ῥα 5 πιοὶ, αὶ ἴπ σα] 15 ὁδί. 4ρ0, ἃ: 

539 : ΜΠ νοπϊοηΐ ἴῃ ἴδ 11ὰ, ἀϊοοπίοβ, Βοπιῖπο; 

ΤῬοταΐπε, ποπηρ ἴπ ποπηΐπο ἕο ῬτΟρ] ἴα ν πηι, 

εὖ ἴῃ ποπῖῖπε ἴα Τα πηοπῖα ο]οοῖπιι ἢ οἵ δ, 928,ἃ; 

944, ο. 

ὙΠΙ, 5: δοῖο, υυπάαγο. 558, Ὁ. 

ΙΧ, 415, Νὸὴ εϑὶ ορὰιβ να θμῖθι5 πιρᾶϊοο,, Ξε πιαὶὸ 

ΒΡ ΒΕ Ριι5. δ, Ρ: 

45: Νοὸὺ νδηϊς αὐ Ππιδῖοβ 5] νγὸ5 ἔαοϊαπι,, 564 ρμοοοα- 

ἴοτγοβ, ΟΡ βαμιτοπίαῖη. 803. 

Χ, ὅ : [π᾿ νἴαπι σϑητίαμ τα ἀΡΙΟΓΙἶ5, οἱ ἴπ οἰν ταϊοπὶ 

δαπηαγι ποι πὸ ᾿π γα γου] ες. 9558, 6. 

Χ, 10 : Ιβθι5 651 ΟροΓαγίτ5 ΟἶθῸ 5πο. 553; Ἐ: 

416 : ἔδοξε ἐ5ὸ ταϊττο γὸ5 βῖοιαϊ οὐοβ ἴῃ τῃδϊο Προὸ- 

ἕαπι. ἔβίοιϊς ρυαάθαξοβ. βἴοις βουρεπίοβ, 4145, 4} 

811, ἃ; 805, ε: 

18 : Αἄ ργαβῖ4ες δὲ γϑρθβ Δ πσοπῖπὶ Ῥγορίθι πιο. 
: 8418, ε. 

2 : Οὐ 5αβεϊηιιεγι ἀβαιις αὶ ἤποπι,, Πἴς σα] τις 

ετίτ, 430,6; Τ1Α.: 

"οΠ“πτοαυπππϑὐνυνυδιπλβλλὴνυλνυι νι τ νὰν ΝΜ" 
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45: δυϊπϊοίς ἀἰκοῖροϊο οἱ δὶ. βίοι ππαρίδίον οἾ5. 

280, 

37 : Οἰἱοᾶ γοθὶς ἀἶσο ἴπ τἐπορτῖς, ἀἴοῖτς ἴῃ Ππῖοε : 

οἱ ἀαοιὶ αὐ τεῖ5. ἰπ ἀπγὸ, ρει ϊσαιο, βιιρον ἴοοῖα, 

885, ἃ. 

δ5 : Οὐἱ πορανονῖ! τὴὸ σογαπὶ Πουαϊηΐθιιδ, ποραθο 
εἴ δὰπὶ σογᾶπι Ῥαΐγο τηθο., (οἱ ἴῃ σα] 5 ὁ5ῖ, 307, 

»; 365, ε. 
57 : Οὐυἱ ἀπηᾶΐ ραΐγοπν ἀπὲ ππαῖγοπὶ θ}115 4ιτὰ πὶ τπ ον 

πο δβὲ πιὸ αἴξ ηιιβ, 33δ,6. 
58 : (γυιϊ ποὺ δροῖρὶϊ ογιισοπι διᾶπι, δ βοααΐίον 

πιὸ, ΠΟῺ οϑὲ τπὸ ἀἰρπιι8, 891..949,». 

40 : Οὐ γϑοῖρὶξ νοβ, ππὸ τϑοῖρὶς, 84ιὅ, ἃ, 
ΧΙ, 28 : Νεῆῖϊε δα πὶὸ οἵη πο «(υἱ Ἰ ογαι5., οἵ ὁπο- 

Γαιὶ ἐ5ε15,Ἐλ ἐρὸ γοποίαμι νοβ5. 41 ὅ9,6; 2840}; 715,.}. 

29 : Ὀίβοῖτς ἃ πιὸ, 4υῖα πλὶ 5 βιιπι, οἵ Ππιπα 1} 15 οογᾶς, 

Ἐἐἰὶῷ ἱηνεπίοι 5 γοαιΐοπι ἀπϊπηαθι5. γεβετῖβ, 328, ὃ; 

δ45. Ὁ; 954, ε. 

" 

Ῥάγναλ δ, ποὴ ἱέναι εἰς ἐπ τοριυην σι] πη, 896, 
ὁ : Ἐχρεῦϊε οἱ πιαρὶσ αν πτοία ἀδίπατγία ἔπη ρο ΠΉ 

ἴῃ 6.110 ο͵ι5, οἵ ρῥτο)ιοίαταν ἴθ ππᾶτε, ἀᾶπι αἱ 

βοαπ α] ζεῖ πὰ πὶ (6 01}51}}15. 5:15, 282, ἃ; δδι,, 

ἦ εἴ ε; 8441, ἃ, 

15 εῖ 16: δ᾽ ρεσσαν γι! ἔγαΐονῦ ἔμι5, γαδθ, σον- 

τῖρο ἴρβιπι ἰΌΤῸΓ [6 οἱ ἔρδιπι βο τα. 51 16 αι  Ἰοτῖ!ς 

Ἰυσγαϊι5. 65. ἔγαΐγοπν {{ππ|πὶ : 51 αὐΐοιη ἰὸς πὸπ ἅτι- 

ἀϊονῖε, ἀα!ἶνο τδοασὰ αὐ ἀὰσπὰ γε εἶπιος,.. ἴπ 

οὐ 4 ποτγιπὴ ἀπ {τλτιπι {βίη 5Γα ΟΠ οππς νον - 

λπι, οἷο, 490, 6 ; 191,2 ;499,.αδ ; ὅ55,;895,.. 

80 : δὴ 5δυπὶ ἄπο γε} ἐγὲβ σοπργόραι! ἴπ ποτα τ 

πιθὸ, ἰδὲ 5βιιπὶ ἴθ πιο ῖο ὀοση. 478,}ν; δσῦ, ὁ. 

ΧΙΧ, 19: ΠΗ ρος ργοχίπηιπι ἔππππ πὶ δἰ σα! Γοίρδιιπ, 94 5, 
91: 81 υἱβ ρουίδοξιιβ 6856, ναΐο, νοηῆο {τ να]ρὸς, 

οἱ ἦα ρῬαιρογίθειβ, νηὶ οἱ βεαιογο πιο, 73, ἢ ; Τὸ, 

α 85,0; 98ὅ,»; 488; 489, ἃ. 

ΧΧ, Β: οι ορογαγίοβ, εὑ γος 1}}}5 ππογοοοπη. 894. ,οὶ 

ΧΗ, 6 ; Τ᾿οπῖρ]ο πα ]ι5 Αἰϊχυϊα Πεῖο ἐβι. 895,6; 927, ἢ, 45: Ἀπ οουϊυ5 ἴαπι5 πεάιιᾶπι ὁ5ῖ, 4υΐα ὁρὸ Βοῦτις 

8: ἴῃ ϑρι τίει Τ)οῖ οὐϊοῖο ἀαπιοιΐα. 855, ὦ, 51π|ὶ ἢ 860, ες. 
δῦ : δοῖξε ἀγθόγοπι Βυπάπι, οἱ {τιιοξιι πὶ 6715 θὸ- 38 : δ΄ῖ΄σ! ΕΠῚῸ5. Πποπιϊηῖα πὸπ γοπὶξ τηϊηϊθίγαγι., 

Παπι. 9419, ἡ. βοα τηϊπἰβίγαγο, 7806, }». 

ΧΧΙΗ, 16: Νυπι (ϑαγὶ ὅαΓ] σοπβιση ορογίεξ, ἂν 

ποη ἢ Ἴ8δ; ε. 
21: Βεάάϊιο ογρὸ {υᾶ βυπὲ (υβαγὶβ, (ὐαβανὶ, 786. 
50 οἴ 564. : Μαρίδίεν, 4ποά 65: πιαπάαξι ᾿γίπηθτα 

56 : Οἴππὸ ψευθιιπὶ οἴϊοβιιπι, {πο Ἰοχιαεὶ Γαονῖπὶ 

Βιοχαΐπο5., τοδθπι ταϊοποπι 6 οο ἴῃ ἄἶς {1.1}, 
696, ὁ. 

80 : Ουϊοιπηάιιο δηΐπὶ Τεσονὶς νοἱ παι οπι Ῥαίτῖς 
τοὶ 4] ἴῃ ο8}15 ὁδί, [ἶο ἔγαϊοι χηθιι5, οἵ ΒΟΓῸΥ οἱ 

ΠΆΓΟΥ δ, δ31,; 538, Ὁ. 

ΧΙΠ, 9 : Οὐυἱϊ παθοὲ ἀπγὸς δι ϊοπαϊ., αἰνάϊαι, 1.53, ες 

41 : οθὶς ἀαζαπι ὁπ ππόϑθὸ τη γβίογία τοροΐ οαϊο- 

ΤᾺΠῚ. 515, Ρ. 

41: ΜυΠΠὶ ργορ]ιοίε οἱ 75 σαρίογαπε υἱἄογο ἀπ: 
υἱἄοιῖβ, οἱ ποὴ ν] ογηΐ, 10δ8δ,», 
ἀδ τ Β΄πηι16 65: στόρσπαπι οα]ογιιπι Ποπϊπΐ ποροιία- 
τοτῖ, Φαγοπεῖ Ροπα5. παραγ [ἃ5., ἰηνοπία. αὐΐοτη 

ἀπὰ Ῥυοτίοδα ππᾶγραγ τα ἀΡ1, οἱ νοπα 1 οπιηΐα 
4 παβεΐε, οἱ ὁπηῖξ δαπῃ. 4166, ; 488, ἃ. 

Χν,“ : Νοὺ «υοσὰ ἰπίγαι ἴῃ ο8, οοϊπααΐπαι Ἰνοπλῖ-- 
πεπὶ, 56 «πα ργοοοήηι, 885, ε; 949,ἐ. 

45: Οπιηΐβ ρῥ᾽απίαιϊο, 4πᾶπὶ ποὺ ᾿Ϊαπίαγι! Ῥαϊον 
πιοὰ5 οὐ] σεῖς, ἐγαἰσα θίταν, 9490, ς. 

44. : 51 οὐἷπι οσαθσὰβ οὐοο ἄπχ [πογῖς,. ἀπὸ ἰπ 

ἴονεαπι οαὔοηι. 286. 

ἴω Ἰερο ἢ Ἐπ Τοπηΐπιις τοβροπαίε : ὨΙΠΠρ65 Πογαΐπιπι 

Τλοιπὰ ἔπι π ὁχ ἰοΐο σογς ἴὰο, οἱ οχ ἴοΐα απΐπια 

πα, εἴ ὁχ του 5. Ὑἰγίθει5 {5, εἴ ἐχ [οἵα τηοηΐς πα. 

Ηος εδβῖ Ῥυίπεπη : ΕΓ Τα Π ΠῚ πιαπήαΐατα. ϑδοιπ- 

ἄϊτιπι αὐΐοπη 5ἴπαῖ]ε 14 ἐβὲ : ΠΠῖρο5 ΡΓοχίπηῖπι 

ταατη 5ἴοαξ [ΟΊ Ρ511ΠῚ. 468, ". 

λ0Ὸ : [πὶ μὶς ἀυοθαβ πιαπ ας απΐνογεα Ἰὸχ οἵ Ρτο- 

Ῥεῖ ροπάδηϊ. 109, ἡ. 

ΧΧΙΠ, 37 εἱ 564. : α νοβρῖβ, φυΐα β᾽ πὴ} 65. 65Ε15 βοὸς 

Ῥα]οτῖς ἀθα! θα 5, {πΡ ἔογῖ5. φυϊάοπὶ ἀρρατγοπῖ 8Ρ6- 

οἷοξα, ἰηΐαβ γοτο ῬΙοπα βιιπὶ οϑβίθιι πηογίπο- 

σΤαπ, οἰο, 949. «, 

ΧΧΙΨΝ, 9 : Ττγαᾶεπὶ νὸβ ἴῃ {υἹΒυϊατοηδ5, οἱ ὁσοϊδοπε 

γνοβ,, οἵ οΥἹΕἴ5 οὐ ἴο πη πη θιι5 σι πα 1} λι15 ΡΥΌΡ ΟΣ πόπιοι 

ΤῊ ΟΙΙΠῚ. 818, ο. 

90 : 51011α σαοπί ἦς σαΐϊο : 50] ονςουταϊ ἑτεχ - ᾿αττα 

Ὡοπ αθὶϊ Ἰυπιθτι θυ τη, 51, Β εἴ βει 

21 : ἸΝο πιΐϑϑι15 511Π|, Ηἶδὶ δ ονο5 πα" ΡΟ σα η Ὲ 55: (α]υτὰ οἱ ἴογτα γαπϑὶ ἢ, γογ μα απΐοπη ποα 

ἄοπιι5 ἴ5γαο]. 913, ἃ; 965. ποῖ Ῥγ οί θατε, δή, Β; 509, ἃ; 806, ε; 950, ε. 

ΧΥΙ, 23 : Αβϑυπηθηβ δαπὶ ῬΟΙΤι5.,. σρὶς ἱπογοραγο 46 : Βοατιϑ {16 ΒΌγΥτ5., 46 πὴ οὐνπὶ γ που Τ)οπιὶ - 

Π]ὰπὶ, ἀϊσοηβ : Ῥτορ Εἶτι5. 515 ἰδὲ, Πομιΐπς, πη πιι8, ἱπυοηοΓ δα [οἰ σα ἴθ, 958.}». 

ας εἰθὶ που. 817, ο. ΧΧΝ, 4 εἰ 8361. : ϑίπιη]ε ἔισέιπι 65 τορτιιπι στ ]οσι εν 

95 : γαΐς ροβὶ πιὸ, ϑαΐαπα., βοα πα πὶ ταὶ ἐς ; ἄδσοεπι υἱγρι πίε. ἄτι ἀσοῖρίοη τος Ἰατη)ακδ5. βαλιν 
4υῖα ποι 5αρὶ5 εὰ 4τια 1)61 βιιπὲ, 56] δὰ «τ Ποπιῖ- οχϊογαπί οὐνίαπι 5ρόηβο, (Λλυΐπαιο ααΐοπι, εἴς, 94 4, 
παϊη. 955.) ἃ. 50 : ΠΙὶς οἐσῖν ἤδει5, οἱ βέγι ον πεῖ πι. 458, 

34. : 51 χυΐβ νοΐ! αὦ πὸ, ἀρησροῖ βοπιοι ἐρϑιπι, οἵ 54. εἴ 5ε(. : ' δοῖτο, Βοποάϊοι! Ῥαιτῖς πιοῖ, μοκϑί οί 

το αὶ σγιισοπι βιαπι, οἱ ΒοΖια γ πη6. 480, εἴ ὃ; 

890,6; 894, ο; 945, ἃ. 
ΧΥΠ,, 30 : Ηοος βοηιι5 ἔπ 6110 ὀχρε]] ει, αἰδὶ ρὸν 

Ῥαγαξζυτη γο] οἷς τερσπαπι ἃ σοπδεϊτυτοης πππῆϊ, 

Ἐπυγῖνὶ ἐπὶπι, εἴ 4ε 15115 τα λ ϊ τπαπήασαγο : 
εἰ Δεαϊπεῖς ταῖπὶ ΒΊοτὸ τ: πινάτιβ ἐλάτη, οἱ σοορόγις 

ογαϊϊοποπι οἵ 76} πτπη. 884, ο, 10, ἃ; 495, 6; 510, ἃ οἱ ς; 475, ἢ, 

ΧΥΠΙῚ, 5 : ΝΙσὶ σοπνογοῖ {που ἴ5, οἱ οἤ᾽οία πεῖ τὶ κἴσαι 528,.ἃ; δλσ, ἃ; 956,1». 

ΤΟΝ, πὶ “4 

οἰτνι, 

1515 πιὸ. 
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40: Οὐαΐοπις. [δοσυϊσ απὶ (6 15. ἔγαιγ θαι. ΠῚ 6185 
γϊπ ἶἷ5., ΠΉΪΠ1 [6 ΟΊ 5115, 108, 6; 830, 

ΧΧΥῚ, 956: Οἴμὴ οσβὸ ἀσοορίδϑες Ψόβι5 Ῥάπομι, εἰ 

δταιίαβ οσῖσδοῖ, ἔγορῖς ἀοάτιι6 αἰδοῖ ρα]}ῖ5, οἱ ἀϊχιῖ, 

εἴς. 855, ἃ. 

98 : Ηἰς εβἴ βαπραῖΐβ πιοῖῖ5 ΠΟΥΪ τεβίαπηθ πε, {1 

Ῥ͵Ὸ παι} 15 οι πἀοτ αν ἴῃ ΤΠ Ἰ55] ΟΠ ΘΠ ῬΘΟΘΑΤΟΙΊΤΗ. 

890, ; 900, «; 908, ο; 930, α. 

55 : ΕἸ 51 ὁσηποβ βοαπ ἈΠ 1Ζατὶ ἔποσῖπε ἴῃ ἰδ. ἐθὸ ἴὰ- 

πθ ἢ ΠΕΠΙ(πᾶτῃ 5ο απ ἈΠ Σά θουν, 59, ὃς 

24 - ϑριγῖταβ φυϊάοπι Ῥγομηΐαβ ὁϑὲ : οᾶγῸ ψοΙῸ ἱπῆτ- 

τηᾶ. 804, ἃ. 

ΧΧΥΊΠ. 18,19 οἴ 561. : Παΐα δϑὶ τα] οπιπῖβ Ροΐο- 

5ἴας ἴπ ο]0, εἴ ἴῃ ἴοσγὰ, Επιπΐος ἰοσεῖο οπιπδϑ5 56 η- 

ἴ65., Βαρεχαπἴθθ. 605 ἴῃ πομιΐτο ῬαΓΓὶβ. οἱ ΕἾ]. οὐ 

ϑριυϊτας βαποιὶ, ἀοοοπῖθβ 605 5ΟΓΥαγ Ομ ηΐα {:8- 
σα άιιο πα πανὶ νοθῖε, 518, 4; 459, ἃ; 854, ἃ; 

887, ο; 899, ο; 917, ὁ; 986, 6. 

ΜάΑμποι, 

Οκρ 1,1: Νὸι 5ὰπὶ ᾿ἄοποιις. αὐ ΞΟ γὰπὶ σοΥγ  σἴαπα 

898, ο. 

ὙΠ, ὃ : Ῥορα]ι5. μὶς 1α 115 τὴ ποποτγαΐ., σου Δι 6 πῇ 

τα] οδαπιθπτὶ. 

: ἴῃ γᾶπαπη απΐθπι οο]πΐ 

πο, ἀοσομίο5 ἀοοιτπαβ, πιαπιάατα ᾿οπιίπτη. 94.3.}. 

97 : Νοὴ εβὲ βοπιιπὶ Ξιιπλθ το μα ποπὶ ΠΙϊογασὴ., οἱ 

949, ἃ. 
ὙΠ], 55 : Οἷἱ γοϊπουῖ ἀπ πηᾶπη βιιατη βαϊνατῃ ἕασογο, 

Θοσιπὰ Ἰοησο δδὶ ἃ 116 

Ῥτο]ϊοογο οα6}}15, 

Ῥονγάει δὰπι : 41 ἀπΐοπι ρογἸἀουῖξ ἃ ΠῚ ΠΏ 511 ΠῈ 

ῬΙορΡίο πιθ οἵ ον Δῃ ΒΟ αιπ., ἰἶο βαϊναπι. ἰαοῖοι 

απ, 085, ". 

ΙΧ, 238 : Ηοο βοῃὰβ ποὴ οχὶξ εἰβὶ ἴῃ ογαιῖοπα εἴ 76}ὰ- 
ῃἷο. ἘΠΑΡΕΒ 

δὰ. - Ουἱ νυ: 6556 Ἰῃἴου γὺ5. ῬΥΪΠηῖ5., 51 Οὐ Πα πὶ 
436; 535, 6. 

ἀδ: Τὶ νουτηῖβ ΘοΥιπὶ ΠΟῚ ΠΙΟΓΙ (1, δὲ Ἰσηῖβ ΠῸΠ 

ποΥ σοὶ πλῖ15, οἵ οἸμ ΠἾ 1 Πὶ τη ἰδίου, 

ΘΧΘ διατὶ 795,8. 

ἀ9 : αγεϊε ἴῃ ν 15 54], δὲ ράσοπι μαβοῖα ᾿πίου 

γο8, 135. 

Χ, 18 : Ουϊβαυῖβ. ποῖ τϑοθρουῖί γοσπιπὶ οὶ σο]εΐ 

896; 9585. 
29 : Νόμιο ὁδ (πὶ το  πὙἹ Ὁ «ἰοπλιιπὴ, ἀπὲ ἔγαι τος, 

Ῥάγναλιδ, πῸΝ 1πίγα 1} ἴῃ 1Ππ|4. 

ἁὐ ΒΟΤΌΤΟΒ, ἅπΐ ῬαΐΓΘΠΙ, 81 τηδίτομη, ἀπ πχο- 

το πὶ, ἀπὰς ΠΠ]ΡΟτο5, ἀπ ἀστὸς Ῥγορίου πὸ οἵ ὄναησο- 

Ἰῖαπι., 4} ποῖ ἀσοϊρίαξ σοπ ϊο5 [ἀπ ετιπὶ ἴῃ ἔΟΙΠΠ ΟΤΟ 

Ἰνος ; οἵ ἴπ βῷσυϊο νϑαΐανο σἱΐαπι του παπη. 490, ὦ, 

κὰ εἴ 564. : ΟἿ ν] ἰπΐον γὸ5 δβ5ὸ πηάσθιι5., 511 

οααηΐαχα αἰ {ἰπητι5, Οἵ ΟΠ Ἢ 11 ΠῚ ΒΟΥ Ύ τις. θά, ο. 

ΧΙ, 35: ΠΙμλ τς 51 φυλα Πα] ο ἰ5 ἀν ουϑιις αἰΐψαοπι. 

το, ο. 
ΧΗ, 50: ΠΗΠρο5 Βοπιίπιπι Προῖιπὶ τὰ πὶ ὁχ ἰοῖο οονἄθ 

ἴπο, εἴ ὁχ τοις νἰγῖθιι5 [αἰ5., οἱ οχ ἰοία τηδηΐο ἰπα, 

944. ε. 
ΧΠΙῚ, 57: Οὐ ἀαίομι σοὶ ἄἴοο, οπιηΐθις ἄϊοο, 

85.) ὃς 

ΧΙΝ, χι : Ἐσος ἰναάδίτιν ΕἸ]1ι5. Ποπηϊηῖς ἴῃ ΤΠ ΔΠΠςΞ 

[ΝΌΕΧ ΤΟΟΟΒῸΝ 

Ῥεοοδοχιμ : 5 Γσιΐα,, δα πιι5 : 6068 4 ἀὐδᾶτι πιο, 

ΡΓΟΡο ἘΒΙΣ 954, ε. 

ΧΥΠΙ, 16 : διπϊϊο ριιογοβ γοηῖγε δα ππθ. ἀ96, α. 

Τυσε. 

Οκρ. Π, 11 : Ναί εϑῇ ποθὶβ μοάτο Βαϊ ναΐου., 411 ἐδὲ 

ΟἸινίβειις Ποταῖπιιβ. 857, ἃ. 
4 : ΟἸουῖία ἴῃ 4} 155Ἰππῖς Π6ο, δ ἴῃ ἴοσγὰ Ῥᾶχ, ἴπ 

41ὅ, 4; 8571, ἢ. 

39 : Ναιπο ἀἰπα {15 βαυν απ ἔπιπῃ, Ποιηῖπο. 70, 4. 

Βομιϊηῖθιι5 θοπα γοἱαπίαβ. 

δὰ. : Ηῖϊο ροβίτις. ἐβὶ ἴῃ στυϊπαπὶ δἰ ΓΘ ΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ, 

τη] Γοσιιπι. 9ὅ0,ε. 

1Π, 8 : Ἐδοῖτε {τοῖς ἀἴρηοβ Ρορπϊἑεπιῖθ. 758, ἃ. 

9 : ΟἸππὶβ ἀσθοῦ ποὴ [χοῖθη5 Γταοΐαμη Βοπιιπι, ἐχ- 

βοϊπαϊξαν,, οἵ ἴῃ ἴσποπι πλλτ ταν, 158,4. 

ἀδ : Ἐκ ἀρυπάδπεϊα σογα 5 ο5 Ἰοχαϊίαγ. 715;.ὃ- 

ΙΝ, 1 : Αβοθαϊαγ ρὸν ϑριγίταπι ἴῃ ἀδβογίαμῃ. 855, ἃ, 
ΝΥ, 55: Νοὸπ νεπὶ νοοᾶτε ἠιβῖοβ, 56 ρμεοσαΐοτος δὰ 

Ῥαπιτοπίϊαιη. 678; ἃ: 

ΥΙ, 31: Βοαυ «αὶ παπο Πειῖβ,, ἴα τ Δ θἰ εἰς. ὅ05, Β. 
85 : Αὰ σορὶς {φαΐ βαϊαγατὶ 65:15 ππιπὸ. 8060, ἃ. 

50 : Οπηηὶ ροΐθητ ἴς ττῖθιιο, ΑΡ ἐὸ 4αἱ Δυΐεσε ιιο 

655, ἃ; 790, ". 

583 : Εἰ εἱ ἀπ |στεῖ5 ἐὸ5 {ὶ γὸβ ἀΠἸσαπι, 4 γΟΡῚ5 

ὁπ σγατα Νὰπι εἰ ρεοοαΐοτος ΔἸ σοπΐοβ 5ὲ 41]1-- 

ἴπὰ διιηΐ, πὸ τοροῖ, 

δυπξ, θ6ὅ, ε; 

58 : Ἐξιοῖς πηϊδογϊσοσάδβ., βἰσαΐ εἰ Ῥαΐεν σεϑῖοσ ορ- 

Ἰο5115. ΠλἸβου]οοΥ 5 οβί, 90ὅ, ο. 

57 : Νοῖϊῖτο Ἰαάϊσανε, οἴ ποὴ 1] σα παλαϊ, 665, ἃ- 
45. : ἔχ ἀριαπάαπεια σογ 15 ο5 Ἰοχιϊειτ. 

θ 

νὐ ΤῈ ΤΟΣ 

:- Οὐ] γνοσαιῖβ πὸ Ποπιῖπθ, Τ)οπηῖπο,, οὐ ΠΟῊ 

[ἀοἰτ5 σαθ ἄϊςο ἢ 090, ἃ. 

ΝῊ 47 : Βοιιταπίαν ροοοαΐα 6] 15 πιαϊζα, Φαοπῖαπι 
ἉΠ]οχὶς πη α] απ τ: οὐ ἀαΐοπι ράσαχα αἰτηλτταν, Ρα- 

σταπὶ ἀΠ1ρῖι, 669,}. 
ὙΠ, τὰ : Ηἰ βυπὲὶ αὶ ἴπ 5ρ᾿μΙβ. βοπη παῖ {ποσιιηῖ, 

«αἱ ἃ συγῚ5 οἱ ἀἸν "15. δὲ γο]αρεα!λ)ιι5 υἰΐα βαΠὸ- 

απ, οἵ ποῖ τοίογιιηΐ {τιιοΐτι πη. 189, ἃς 

51: Μαϊοῦ πῆθα, οἱ ἔγα[τ85 πιοὶ ᾿] βιιηξ, 41 ψουθιιπὶ 

Τ)εὶ απάϊπὶ εἴ ἐλοϊαπε, 081,4. 

ΙΧ, 35: δὶ υἰς γα] ροβὲ πὸ γοπῖγο, ἀρποδοῖ βεπηοῦς 
ἴρϑβιπι. 480, α. 

59 δἴ 564. : Βοάπογο τη6... 5ῖπὸ αἱ πιογίαϊ βθρο]ϊαπὶ 

809; 8591, Ἐ, 

632 : Νόιηιο πλἰἐ8 π|5 πη Πα 5ιᾶ πη ὦ ἀταΐσιιπη., δὲ 

τηογίιοϑ 51.108. 

γΟϑΡΙοἴθηβ τοῖτο, ἀρίι5 ἐδ σοσπο σα ]ογιπι. 809 ; 

891, Β; 896, Ρ. 

Χ, «4: Ορογαῦῖ σαϊάοπι πια} 1, Ξε πηθϑϑὶς πὸ μασοα 
4αϊάθμι. 88, ". 

16: Ουἱϊ νὸβ ἁὐάῖῖ, πλὸ ἀπάϊε : οἱ αὶ γὸβ βρουηϊξ, 

πῖθ Βρογαϊ. 915, 6; 815, ἃ. 

18. : ϑαίαπαπι Ὑ1 11 5ῖοας ἔα] σιν 6 οοΐο σα οπέθι. 
415, ο. 

49: ρος ἀεάι γοβὶς ρμοϊδβίαίεπι σα] σαπα! βιργα 
ΒΟΥΡΘ τ [65 οἵ Βοου ομο5, εἰ βιργὰ οὐηποπὶ ὙἹν τα ο πὶ 

ταϊτηϊοῖ. 525: δ᾿ 

80 : ΝΟΙΙΟ βαιπάογο,, 4αῖα ἀξοπιοηϊα γοἹὶς. 5 0]}1- 
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εἰππίαν : σαπάοίο αὐΐοπι,, φυο ποπηῖπα νοϑῖγα 
βουῖρία βαηΐ ἴῃ σα] 15, 5418, ". 

Δ0, 1161 564.: Τ)ῖο {ΠΠ| πὲ 5 τ 6 5 πὴ ὙΠ Ἰ5 ΓΟ πη ΟΊ... 

50 Π1οἴτα 65 οὐ ταν θανῖθ οἶγοα. σπαϊία τ αἰχυὶ ραποῖβ 
γῈ] ἀπὸ οριι οβῖ. δ40, Β; Τῦ8; 8575, ὦ; 1001, ". 

ΧΙ, δ οἱ 564.: Οὐιῖ5 νοβίσιι παν μα  Ὀἷ Ὁ ἀπιΐοατα, 6 δὶς 
δα ΠΠὰπὰ ποτα ποοῖθ, οἱ ἄϊσοι 111: Αὐπΐοσο, οοτα- 
τηοᾶα τλϊ πὶ ὑγὸβ ράμδδ, . ν νον 4αοίψιοι Βαεῖ πὸ- 

οββαγίοβ, Ἴτὸ, ἃ εἱ 564. 

40 : Οπηηῖβ δαῖΐπι Ζαϊ μοι! ἀοοῖρῖς : οἱ φαΐ ἀιττιῖ, 
ἱπυθηῖ!, οἵ Ῥυϊσαπεὶ ἀροτίοιιν, ἃ, ἃ. 

41 τ: ἐγαπιΐδπιοη αιοα κιιρογοβί, ἀατο οἰ δα πιο συ παπη: 
εἴ ἐσοε οπιηΐα πιυπἶα βυιπὶ γὙορῖβ. 651, ἃ ;727.,6, 

ΧΙ, 16 : Ηοπιϊΐηϊ5 ἀϊν 5. υἴνεγοϑ ἔγιιοῖτιβ ἀσκοῦ ἀττ} 1}, 
οἵ σορίϊαθαι ἱπίγτα 56 : Οὐ [ἀοϊαπι ἢ Ποσίσιιάτῃ 
Βουγθα πιρᾶ, δἕ πιαΐοτα ὡπῆσαθο. 061, ἃ, 
49: Απἰπια, παρ ε5 τυ]τα Βόπὰ τοροϑῖΐα : σουποῖο, 

ΒῖρΡε, Ἰαΐαγὸ φυοιαϊο, 61, 4. 

0 : 5, Ἰὰς ποοίο απ πιᾶτη ἔα πη τοροίαπε ἃ 

ἴε : 4δ ἀἰιΐοπι ραγαβεῖ, οι] ι15 ὁσαμὶ ὃ 68, ε ; 608. 
39 : Νο!ῖτε φιαγοσο φαΐ τηαηά σοῖς, εἰ φαϊὰ Βὶ- 

Ῥθατῖβ : δὲ ποϊῖῖο ἵπ 5] ἴπνο [0}}}. 650, . 
583 : ΝοΙΤτο εἴπιονο, ῬυΒ. 15 στοχ, Ζαῖα σοπηρί δου 

Ῥαιτὶ νοβῖγο οι ]οσεὶ ἄατο γοἷβ τορηιπ. 052. 
55: Νοπάϊίε 4α γμοκοί οιῖ5, δἰ ἀαἴο οἰ δοπιοϑυ πᾶσα: 
Ταοῖξο γοθὶβ βαοοι]οβ αυΐ ποῖ γοϊογαβοιπὶ., {πὸ- 

βδσσγαμη πὸ ἀεοϊοηΐοι. ἴῃ σῷ 15. 489, ἢ; 658; 

ὃ56, " 888; 952, ἃ. 

55 : 51πὸὶ Ἰυπιθὶ ψοβίγὶ ρυποϊποιῖ., εἴ Ἰπσουπε ἂν 
ἀοηῖοβ : δὲ γὸ5 5[ πλῖ]65. Ποπιϊηΐθιι5. ἐχϑροοίαπεθιιΝ 
Ἰοπιϊπιιπι 5υιπιὶ., «απο τονουίαϊαν ἃ παρ 115, 

αξι, σιὰπὶ γοπουῖξ, οἵ ρα βανοσῖς., οοπίοβεϊπι ἀρογίαπὶ 
εἰ, 452,8 
40 : Ἐβίοίο ραγαϊΐ, «αΐα, {πὰ όγὰ ποὺ ριΐαι5, 

ΕἸ 5. μοπιΐπὶβ γθηϊοῖ. 854; 644. 

Δδ : Βοαῖυβ βοσνεβ 4ἀοπὶ οὐπὶ Ὑοποτς Τομαΐ πε, 

᾿ηγοπουῖξ 5ἷο Το θη θη, 409. 

41: ΠΙὸ ἀπΐοπι βογγαβ, «αἱ σοσπονῖ γο]απίαζοι 

Ἰοπιϊηὶ 5ἷ, οἱ ποῦ ΡΙραγαν βοίρϑιπη., πο 

Τοοῖ βοσαπά απὶ γο] πταΐοπ 6715. γα ρα ]α 1. πα] εἰς : 
41 αὐΐοπι ποῖ σοβπον, εἰ [οἷς ἀἴσπα μ]αρῖς, νὰ- 
Ῥυϊαθῖι ραυοῖβ, 505, " οἱ ο; 405,4; 612, }; 735, 

6; 134, " εἰ ἃ; 905, ε. 

48 : Οὐἱ σοπιπηοηδαγιιτῖ πα τα πὰ, ᾿᾽ 5. Ροΐοπι ἀν 
ὁο. 506; 2786, ο; δὅ5, ἃ; 105, ἃ; 895, ἃ. 

49 : Ισπὸπὶ νηΐ πηϊτογο ἴπ ἰογγαιῃ, εἴ «αἱ γόλαὶ 

πῖϑὶ αὐ 7. πὶ ὁβ56 : δοσθμσι5 ἢ 8160, ε; 9419, ". 

᾿ΧΠΠ, 7 : ϑυισοῖάο {Π|Πᾶπὶ, τὰν αὶ οπῖπι Γογγὸ πὶ ὁσοιι- 

ῬαιΡ 611, 

3ῳ. : ΜυΙὶ φαώγοηὶ ἱπίγαγο, οἱ ποὸπ Ροϊοτιπί, οἵο, 

944, ς εἱ ἡ. 

37 : Νυπιάιαμπι πονΐ νο5. Πισοο το ἃ πιὸ, ὀρογαγιὶ 
Ἰπϊφυϊίαι 5. 67ὅ,6; 918,.; 919; 944, ς, 

ΧΙΝ, 411 : Οπηηῖβ οαΐπι «αὶ 586 ὀχαϊίαι, Πὰν τα Πα Ρἰτατ' : 
εἴ 4υὶ 56 ᾿ναπ!]αϊ, ὁχα!Γαθῖταν, 930; 085, ὁ; 8534. 

41ὅ : Βεδίιβ 4 ππαπ πιο ὴς ράποπι ἴῃ τόσπὸ Ποῖ, 
891, α. 

4457 

16 οἱ 564. : ἤοπιο χυϊάσπι [οοῖς σαῦπᾶπι τπᾶρσηαπη, 

οἱ νοσᾶνι τος. ΕΠ χα ΐβὶ τ κου Ύ πὰς 51} Π| 

οὥπα, αἱ ἀϊσογοῖ ᾿αν ταις : 

Ἰνογα 

Μεηΐτζο, εἰς, 8594, ἡ, 

86 : 51 «ἷ5. νοπΐξ αὐ πιὸ, οἵ ποῦ οὗϊε ραίγεπι 

51 π|, δὲ πηαΐσομη εἴ ἀχόγοπι, οἱ ἢ] ἴο5, εἰ ἔγαΐγεβ, εἰ 

ΒΟΙΌΓΟΒ, ὐνας αἀπΐδην εἴ ἢ πηὰ ΠῚ 5118 ΠῈ, ΠῸΠ Ροΐοβὲ 

ΠΊΘΙΙ5 6880 αἰἸδοῖρα]5, 385,6; 486,6; 487,}; 494, 

ο; 89ι], ἃ; 892, α. 

38 εἴ 564. : (Λυιῖδ δλπι ἐχ νο ἷ5 γο]οη5 ταγγῖπι οὐτῇ- 

οᾶγο, ΟῚ ῬΥΪῸ5 5θἰθη5 σοπηρυταΐ βαιπηρίιβ, ἀπ Ππα- 

Ῥεαῖ «αΐδιι5. οριβ πᾶ θεῖ αὐ μενποϊοπάπ, εἰς, 

893, " οἱ 564. 

55 : 515 οπιηῖβ ὁχ γοθῖς, 41 πο το πιη ας οπγη θιι5 

4 ροβδιάοι, πο Ῥοϊοδὲ πλθι5 ὅ556. αἸδοῖραϊις. 

411,0; 186,6; 488; 121, Ὁ; 9419, 4; 951,4 ; 

9450, ἃ. 

ΧΥ, ὁ: Οοηνοσαὶ ἀπιΐῖοοβ οἱ νἱοῖπος, ἄϊσοης : οα- 
δγαϊα]απηϊηϊ τα ηϊ, αιΐα ἴῃ γ 6 η] οὐ πὶ 40α: ροτίογαι, 

δ80, "». 

421 : Ῥεοοανὶ ἴῃ ἴε, εἴ σογάπι οαἶο. 809, ἐἰ. 

8. : Μογίαιβ ογαΐ, εἴ γουϊχῖς; ρογίογαι,, οἱ ἱπυοη- 

ἴι5 65, 4Ππ᾿ϊ ε. 

ΧΥῚ, 415: Οὐοά Βοιηῖηῖθιι5. ἁἸτυπὶ 65ὲ, ΔΡοτηϊπαι ῖο 

οϑὲ απίς Τ)ειπι. 521, 685, ε. 

17 : ἘδοΙτι5 ἐδῖ σ πὶ οἱ ουγαπι θυ οσῖγο, 4υαπὶ 

Ἰερῖ5 ἀπὰπὶ ἀρίσομι οαἄογο, 950, ἡ. 

3ὅ : Ἀεοορίβεῖ μοπὰ ἔπ ἴῃ υἶτα ἴα, 8ὅ,α ;ὅθ0,ς. 

ΧΥΗ, 32 : Ἐχροάϊ ΜΠ} αὐ βυβροπ φαίην πποὐα αδὶ πανία 

οἶγοα, ΘΟ]] πε 6715, δὲ Ῥγο οίαξαν ἴῃ τπᾶγθ, {παπι 

αὐ 5οαπ ἀα] χοῦ ἀητιτ {6 Ῥι51}}15 15:15. δ8δ, ε. 

10: ὅτιπὶ οπιηΐα τοοῖο {δοογι 15, ἀϊοῖίς. : ϑεγνῖ 
πῸ 1165 5ιυπλ115 : 465. δπΐτη “ υΐπηι5 ἔασογα, {δοῖ- 

Τυτι5. 646; 770. 

ΧΥΠΙ, 415. : ει Ῥγοριτῖιι5. ἐδῖο τὰ Ρεοσαΐου!. 
39, ἢ. 

14. : Οὐἱ 56 ᾿νυπη ας, ὁχα] αν. ὅσ9; 6411, .}. 

35 : ΕΔΟΙ ΙΝ ἐδὲ σα πιο! πη ΡΥ [ογατη δ 0.5 ἘΓατιβῖγο, 

ἀπαπι ἀϊνίτοπι ᾿μίγατο ἴῃ σορπαμι σ]όσπη. 76, εἰς 
ΧΙΧ, 8 : Ἐσοο ἀϊπιϊίνπι Βοπογιπν πη δοχιπη (10 Ῥᾶτ-- 

Ρουῖθα5. : εἴ οἱ φυϊά αἸτάιιο πὶ ἀεϊαπάανι, τοδᾶω 

ΤΑΥΤῚ ἃ, 

58: Ῥὰχ ἴπ οὐ], εἴ β]ονγία ἴπ αἰ εἰσὶ πνῖ5. 4415., ἦς, 
ΧΧ, 22 : Οβιίεπατίο τὶ ἀοσανίιπι : οὐ]τ5 αν ῖ ̓πιὰ- 

«ιαάγαρ! τη, 

σἴποπι οἱ ἱπβογιρείοποπι ἢ... Ἀφάάῖτε ἐγρο ἄτι Βα πε 

(αϑανῖς, (αξατῖ, οἱ 40α 5ιπὶ Ποῖ, Ποο. 653, α οἴκοι. 

ΧΧΙ, 19. : [ὰ γραϊιοηεῖα γοβῖγα ροβδίοῖς ἀπ πηᾶβ τὸ - 

βίγαβ. π14. 

ΧΧΗ, 917 : ἔρο ἴπ πιοάϊο νοβίγιιπι 5ππὶ βίοις 4] 
τί γαί, δλῦ; 786, }ν. 

51 : δίππιου., ϑίπιοι, ἐσος βαταπαᾶ5 ὄχροινιῖ, πῇ οτῖ- 

Ῥάγοῖ σὸβ βίσαι {νυ οῦτα, ἘῚ ἐσὸ γτόβαν ργὸ δ, τ 

πο ἀοἤοῖαι {465 τὰα : οἵ τὰ αἰ παπῖο σοπνοϑιις, 

σοπῆγπια ἔγαίτος ἴὰο5, 394, ἃ εἴ 506. 

10 : Ὁγαῖς πὸ ἰπέγοις ἴπ ἰοπ ατίοι ὁ πὶ. 696, ν, 

ΧΧΙΠΠ, 98 : ΕἸΠὰ Τονιιβαϊοπι, ποῖ ἤσεγο ΞΙΡΟΥ πιὸ, 

Ξοὐ Ποῖος ξυρὸν ΠΠ1ὸ5 γοσίγοσ, δἾ, α, 906, ς. 

- 
41, 
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Τολνκιβ. 

κρ. "να πὶ ρεϊποῖρῖο ἐγὰΐ Ν ἐσθ, εἰ γ Ἔυθιιμη ἐγαὶ 

ἀραὰ Τοῖιπι, ἐἱ Τ)δῖ5 ογαῖ Ὑ ἐυθιιτη. 187, Β; 188, τ 

490, Β; 3060, Ρ; 870, ἃ. 

5 : ΟἸππῖα μὲν ἴρβιιπὶ ἔχοϊα βιιηΐ, 8ὅ5. 

14 : Τὸ Ν σθαπη σατο ἔαοΐμαμη οβὲ, οἱ μαβίϊαν ἴπ 

πος, νἸἀἴπλιις 5] ογίαπι δἦτ5 : Β]ογίαπι φιακὶ {{π|- 
δέμλ1 ἃ Ραΐτο. 20; 184, ἃ; 670, ε; 880, ἃ: 1019, 4. 

Π, 24. : ἴρϑ6 δμΐπι δ όβιιβ πο ογεεθαϊὶ 5 ΠΠ ΘΙ ἸΡϑιιπὴ οἶϑ. 

188, ἃ. 
ΙΠ, ὅ : Νιοὶ 4115 παξιι5 {που ἄθηισο, ποτὶ Ροίεξε υἱ- 

ἄογὸ σορπαπ Π) εἰ. 896: 899, ἢ. 
5: Απηθῃ, ἅπιθη ἴσο φοθὶβ, πἰσὶ 45 πάις {πευὶς 
ῬΘΙ ἀάιᾶπι Ὁ Βρ᾿υ τπὶ,. ποθ ᾿πίγαθὶ! ἴπ το σπτιπι 
θεὶ. 160, ἃ; 896, ε; 92ὅ, Ρ. 
6: Ουοά πδίιπη 68ὲ ὁχ σᾶγπθ., οαγὸ δῖ : εἴ 4ιοά 
δ ἐδὲ 6Χχ ϑρίτῖ τα, ΒΡΙ ΓΙ ἔπι5 ἐσ, 444. ἃ; 914,8. 
590 : ΠΙὰπι ὁρογίθξ ογέβοεγο, πη ἀυιἔθ πὴ πηϊπιειΐ. 898, 6" 
36: Οἱ ἐπίτη σοπειημαχ οβὶ πὶ ΕἸ] πὰ, πὸπ νἱ6- 
Β1Ὲ νἴξαπα, 564 ἴγὰ Τ)οὶ πιὰ ποθ ϊ βιιρεγ ἴρϑιιπι. 502, ἃ; 
600, ε; 664,0 εἴ 564.: 886, ο; 907. 955, ἃ; 955,2. 

ΙΝ, 28: : ϑριγεζας οϑὲ Προ. 97},, ἃ. 
δὰ : Μεὰβ οἰβὰβ δὶ, αὐ [ἀοἰαπη γψο]αηϊαΐδπι 6] 5 

41 πιΐβὶτ πηθ, Ῥαιγίϑ. 690; 855. ἃ. 
Ν, 44 ; Εδρε βᾷμιιβ. ἔχοίτιβ 65: Ἰὰπὶ Π0]1 ροοραχο, πὸ 

ἀοίθγιτιβ Εἰ] ΑἸ αι σοπιΐη σαι. ὅθ1; 594,6. 
48 : δι Ραΐγοπη δαιτὶ ἀἸσοθαΐ, ἔαοίθης 56 φπᾶ- 
Ἰειὰ Πεο. 265. 
35 : ΕΠ ταμπι φαὶ ποῦ ποποτγαῖ, Ραΐγεπη πὸπὶ ποπο- 

Ταῖ, 7.5... ς 

50: Νοη {πῶτὸ ψο]αηἰαΐε πὶ πηδᾶπὶ,, Ξε νοϊιπία- 

[6 πὶ 6]15. 4αὶ πηϊϑὶς της, Ῥαιτῖς, 4179. 

59: ϑογαταμηῖηι δου ρίιγαϑ. 959, ε. 
ἀὰ : Οὐοπιοάο τὸβ Ροϊεβιῖβ ογοᾶδγο, 41 5] να πὰ 
ΒΡ ᾿πνίσοπι ἀσοϊρ εἰς, οἵ β]ονγίαπι αιια ἀ 5010 Πρὸ οϑὶ 
ΠῸΠ ΤΙΣΙ ἢ 600, ε εἴ ἃ. 

ΥἹ, 57 : Εππὶ ἀϊ νοπὶξ ὦ πηθ, πο δ]ϊοίαπν ξογας, 
054, ἃ; 657. 

58. : Τροβοοπαὶϊ ἦε οΐο, ποῖ τὰ [ποϊαπι γο]αηίαΐοπι 
ΠΙ ΘΑ ΠῚ 5 561 γο] απία ὁπ δ] 5 4αϊ πηϊδὶτ σπδ, Ῥαιγίς. 

503, ἃ εἰ ε; 478; 615, 4; θ55, ε. 
δὰ εἴ 564. : ἄπιοπ, ἀπηθη ἄϊοο σοῖς, ΠΪδὶ ππδῃ-- 
«πασανοῦ 5. σαν ποπὰ ΕἾΠΠ Πομπιϊπὶς, οἱ ΒΊΟΥ ες ο]ὰς 
βαπσυϊπομη, πορ ΠΑΡΘΡΙ 15 νἰΐαπη ἴῃ τ θῖβ. ΘῚ 
τααπ ποαΐ πιοα πὶ ΟΌΓΠΘΙ, οἷο. 855, ἃ; 9295, ἃ; 

949, ἡ. 
61 εἴ 564. : ΜΠ ογρο οχ ἀἸσοῖρι]ς 6] 85 ἀὐα]!δηΐος 
ΒΟΥ ΠΙΟΠ6Πι,, αἰχογαπε : Πυχιῖς δϑὲ εἶ βοσπιο; 415 
Ῥοίεβί δὰπὶ Δ ἶγε ἢ ϑοίοης ααΐθπι {1 6ϑιῖς ἃρπὰ 56 
ἸΘΕΡδιπι, οἴο, 2823, 6; 855, ο; 908, ς; 922, Β; 

924; 919, ἃ. 
δὰ : ευθα ἀι ἐθο Ἰοχυιιβ βιιπὶ γοθὶς, ΒΡΙγ  τι5 
εἰ τἰΐα ξιιηΐ. 688, 6; 915, 
66 : Νόπιο ροίϊοβὲ υδηῖνα δά πιο, αἰδὶ ἔχου! οἱ 4α-- 
ἴσπη ἃ Ῥαΐγο πηθο. 949, ἃ. 

ΓΟΟΘΟΠτ 

δΤ εἰ 564. : ΜΙΆ] ἀὐέθπι ἀἸβοι ρου ]ογι πὴ. ἀρϊοσαπε 
ΓΕΙΓΟ, οἱ 7ᾶπὶ ποπ ΙΒ] Ραπὶ οἰπὶ 765ι. 283, ὃς 

4 9322, “. 

ΥΠΙ, 46: Νοη βιπι 5ο]π5, 4ιῖα αὶ πιῖϑῖε τὴς Ῥαΐου., 

τηδοιη δβῖ, 967, 6. 

48: Εβο ἐεϑΕπηοπίθτῃ ρεγμῖθεο 48 πηεῖρϑο, εἰ ἴο- 
5Ππιοτπίπτα Ρογμ θεῖ ἀθ τὸ ἀιὶ πιϊσῖξ τὰς Ῥαΐοτ. 

267, ἃ. 

38: Α ππὲ ἴρϑο ἔδοϊο μι} Π]. 503, ἡ, 

51 εἴ 564. : ᾿ίφοθαι ἰσττι Δα δο5, 41 ἴπ 56 ογο-- 

αἀἸάογαηῖ. διιᾷαος : 581 τὸς πιαπιϑαῖῖς ἴπ ΞΟΥΙΠΟΠΟ ΠΊ6Ὸ, 

γ ΕΓ ἀἸξοῖρα}} πεῖ οϑεῖβ, οἱ σοσποβοοεῖς ψουϊξαϊουη, 

δὲ σευ ας Ρουθ το. 888:.α- 

δὰ : Οὐϊ [λοῖτ ρμεοσαΐιτη, βοσυτιβ δβξ Ῥδοσαῖ : 5ου- 

ὙῈ5 γ ΤῸ Ῥδοσα πο τηᾶπεξ ἴῃ ἄοπιο. ἀρ0ο, " 

οἵ 564.: 661, Β; 756, Ρ; 888, 889, 4; 910, Β: 
937. ἃ. 

59: 51 ΠῚ ΑΒ γάρ ὰπι ἐββοιῖς, ορετα ΑΡγάμα ἴασογο- 

115. 7325,ἃ. 

48 : δαιπαγιἀπιῖς 65, εἰ ἀξυπομῖιπι ἤὰΡεθ, 132. 

Χ, δ : ΑἸϊεπαπη ὐιΐο πη ποῖ Ξε δ πΐαγ, 56 ἔπσίεπξ 

ΒΡ οο : «ιΐα ποῦ πονοσγιιηξ ψνόσθῖη Δ] ποΙιμπι- 

513,6. 
11: ἔβο βυχπη ραξίου Βοπαβ. ΝΈσα5 ραβίου ἀπϊπιᾶτπ 
58} ῬΟΠΪΐ ΡΓῸ ΟΥΡιι5 : πηθγοθπᾶγιβ γεσο, εἴ 4 

ΠΟ δϑί Ῥαβίογ., Οἰ"}15 ΠΟ 51ηΐ ΟΥ̓Ο5 ΡΓΟΡΓΊ, ΠῸΠ 

οαγαξ οαπὶ ᾿αριπὶ τεπϊθηΐοπι ψἱ]εῖ. ΡΟΣ ΣΝ 

4«χ τ Ῥὶ ΘΟΞΏΟΞΟΟ Πηδᾶ5, Εἴ σοσποβοιηΐ τη6 πηρς. 

565,α. 
17: Ονδς ππεξ γόσοπη τηρᾶπὶ πάλι, εἴ ἐσὸ τὴς 
ἴατη «ἰἴεγπαση 40 εἰς. 565, ὁ εἴ 5ε4.; 853, Β. 

50 : Εδπο εἰ Ῥαΐοῦ ὑπ ὉΠ 5. Πγ115. 2607, 4. 

ΧΙ, 44 : Πιαζαταβ ἁπηΐοι5 ποβίου ἀουτηϊξ, 564 σαᾷο τῖξ 

ἃ ΒΟΙΠΠῸ δΧ ΟῚ Π ΘΠ. ἀ0, ΡΒ. 

85 : (Οἱ ογθά τε ἴῃ της, οἰϊατηβὶ πηογέμις ἔπους, τἷς- 

νεῖ. 495, ο. 
45: Τάζᾶγο, ὑ8 πη] ἔοταβ. 10, Β. 

4 : 51 5Ι νου  Πητ5 516, ΟἹ Ππο5 Ογεεπὲ ἴπ εἰμὴ : εἴ 

γϑπῖθηι Ἀοιπδηϊ, οἵ [0]]16πὶ ποβίγαπῃ ἰοσιπὶ δὲ σοπ- 

ἴδῃ. 223, ἐα. 

ΧΗ, δ: Οὐἱ ἀπιαΐ πὶ πιᾶπὶ βιιᾶπη., Ρογδὶ δαπὶ : δὲ 

411 οὐτὲ ἀπὶπιαπι βιιὰπὶ πὶ Ποο πηπῆο, ἴπ υ]ΐαπι 

τοἴοσπαπι οἰισίο δ δᾶ πι. 640, ἃ. 

36 : 81 4 πλλ]}}ῖ πα πἰσίγαϊ, πὴ βοιιαίαν : εἴ ΒΡ ὲ 

ἐβο 5απι, {Π|Ὸ οἵ πλϊη ἰδίου τηθὰς βῖτ. 518: 184: 

907, 4; 910, εα. 

28 : Εἰ 5]ουιἤοανὶ ἴδ, δὲ ᾿τογιιπὶ 5] ου  ἤοαθο. 575, 6. 

51: Ναπο πα ϊοίιπι δὲ τὰ απ} Πα} 15, παπο Ρυῖπ- 

ΘῈΡ5 πυιηαϊ ᾿] 5 ἐ]ϊοϊθῖαν ἔογαβ. 4115. 
ἀὰ : Ζέβαβ ααΐεπι οἰαπηανξ εἰ ἀϊχι : Οἱ ογθῆτε ἴῃ 
πιθ, ΠΟὼ ογάἰξ ἴπ πιὸ, 864 ἴῃ δὰπὶ (αὶ πηϊβὶξ ππο. 

6589, ". 

48 εἴ 564. : ϑόγπιο 4πόπὶ ἰοχιιπξιις 5ὰπ, 116 Τ1-- 
σαθῖῈ ἐπὶ ἐπ πουίββῖτηο... απ αξιιπι ἀσοορὶ φαΐ 
ἀἴοσαπη., εἴ φυϊά Ἰοφιαγ. Οἴχδ ἐσσὸ Ἔρὸ Ἰοιθι., 
βίοις αἀὐχὶξ ταὶ Ῥαΐεν., κὶς Ἰοψπου. 503, ἀ: 543, ἃ; 

405, ες 98. 

......“ὕὌ«...ϑ.....Ψὕὲ 



5ΟΙΡΤΟΒΕ δάσιι, 

δὺ : Μαπάαϊιπι Π)εὶ, νἱΐα αἰόνηα ἐδ. 007, ἃ. 

ΧΙΠ, ὁ εἰ 5οι. : Τλοπεῖπιο, τὰ πα] Τα νὰ5 ρο657 Νοα 
Ἰαναϊοῖς. τα ]νΐ γ»όε]ο5 ἴῃ αἰοσηασα, 51 ποῖ ἰάνογο ἰὸν 

ποῖ ἰια οἷς ραγίοπι ππθοιαν. δ08, ὁ οἵ εἰ; 400, ο; 

890, ἃ; 952. 

51. ; Μαμπάαϊιμι πονιῶν (ὁ νοθὶς ταν Παῖς ἴα - 
σἴσοιι. 414, 6; 945, ἃ; 0968, ΡΒ. 

ὅδ: πῃ Ἰοὺ σορποβοοῃΐ οὐ πθ5.,. {πὰ αἰ ἰπο ] } πποὶ 

οδε15, 5ὲ ἀἸοοτϊοινοι ᾿ναιοσὶεἴ5 ὦ ἐπ νίοοιν, 548, ἢ; 

ΧΎΝ᾽, ἃ, 

ΧΙΝ, 1: 81 σορπον βδοιϊβ πὰὸν εἰ Ῥαϊνοπι πηοιιπὶ 

αἰΐαιιο σοσπον ἰββοιῖς, 967, ἃ, 

9: Οεὶ υἱα τι τὸ, νἱτι Ῥαίτομι. 206, ο. 

40 : πο ἴθ Ῥαΐτο, οἱ Ῥαίοῦ ἴπ απὸ δῖ, 04, ἃ. 

4ὅ : 8ὲ αἀἰΠὶρμαιὶ5 πὸ, πιὰ παία τὰθὰ βουύναίο, 477, οἰ 
θ69ὅ, ε; 917, ἃ, 

16 : 81 δπῖπι αὐῖογο, γοσαθο Ῥαΐγοια, οἵ αἰτασα Ρὰ- 

το] οίατα τλ 6} γο]ῖβ, 908, ο; 688, 4; 8570, ". 

117 : ϑρίγιτι5 νου τατ5, αομν πα π1ι5 ποσὶ μοῖοϑε 

δοοιρογε, ΠῚ: ἃ. 

21: Οὐ Ππαϊροῖ στιὰ ατα τηθα, οἵ βογναϊ οα, {16 

ὁδὶ φυὶ ἀπ ρῖς τπο. 5418," 9417, 4. 
35: (Δὲ ἀπ σῖν πὸ, ππαπζατα πῖοὰ βοόγναθῖ!, Ἐμο οἱ 
Ῥαῖον γοπίοπλβ, οἵ πα πδίοποιι ἀριε οὐαὶ Γποϊοπιτια, 

45, ἃ; 4608, ἃ; 475, ε; 9417, ἃ: 9582, ". 
34. : υιῖ ποῖ «αι πὸ, ΞΟ υτπο 5 πιο 5 ΠΟ βογναῖ, 

518, ἢ; ὅ25, ἢ, 

20 : ρ3. γὸ5 ἀοςοθῖι, εἱ ϑισϑοτοι νΟΡῚ5 οἶα, {1185 

αἰϊχὶ νοθὶς. 688, 6; 914, ο. 

21: Ῥασοι πιθᾶπι 0 ψοθἷβ : ποῖ αοτηθίίο πιιιη-- 

«ἴὰς ἀαξ, ἐρὸ ἄο νοβῖς. 694, 

50 : Νοπῖϊ ρυΐποορβ πιιπϊ Πει]τι5.,. οὐ ἴπ τη ποῖ 
ἵπνθμϊοι χα  ιιαπι. 415, ο. 

ΧΥ,, 410 : 51 πιαπαΐα πιοὰ βουνανου 5, πη ΠΟ Εἰς ἴπ 

«ΠἸοοιΐοπο τπθὰ, δἴοα! ἐρὸ Ῥαϊτῖς ποῖ ρυωσορία 5οι- 

γανϊ, δἕ πιᾶποο ἴῃ 6715. «Ἰ]οοιἴομο. 4.77, ὁ ἴ 564.; 
9411, ἃ; 941, ἃ. 

413 εἴ 564. : ἤοο δὲ ρυωσορίιπι πλθιιπη, αἱ «ἰΠ ρατὶς 

ἰπνίσοπι, δῖοι! ὁσὸ «ΠΠοχὶ νοβ. Μαϊογοπι πὰς οἰὰ- 
τἰτατοια πθπιο πα 1, τὰ ἀπ πχαπὶ διὰ πὶ ροπαξ 45 

Ῥτο ἀπιΐοῖβ βυιῖβ, 475, ὃ; 6864, "; 915, ἀ; 955, Ρ; 
955, ὦ. 

16 :Νοῦ γὸ5 πὸ ΟΠ ἐρ1515, 56 ὁ5ὸ Ο]οσὶ νο5. 334, ἃ, 
18 οὐ 419 : 51 δηΐπι πλειπεξι5 γῸ5 Οὐ ἶτ, κοϊτοίο αοί 

πὸ ἀπο νὸ5 οὐἶἶϊο παι, Ὑ ὁ5 ἐδ σατο ᾿ς πὴ 

δεῖ, 4171, ἃ: 867, ἃ. 

35 : 81 οηΐπι πὸπ γ θη ΐββοπι, οἵ Ἰοάιιαιιι5 { σϑθπι οἷς, 

Ῥεσσαξασι ποι Πα ΡΛ α  τ ππιπο ἀπ πὶ ὁχοιιβαιο- 

πο πὶ ποτὶ Πα πῇ εἶς ροσοαῖο διὸ, ὁ04, ἃ δΓ 504. 

30 : Ῥαγδοϊδιι πη παϊ τἀπὶ γΟ 5, ρΡ᾿ ΛΠ απ νου [α5, 

851,6. 
ΧΥῚ, 413 : ΑὐἸιῖο πλα!τα Ἰνα]νοο νο ἷ5 ἀϊσονο, οὶ πο 

Ῥοτοδ ῖβ ρουίατο πποίο, διὅ, ᾿. 

414 : ΠΙῸ πὶὸ βου ΠἸοα 1. 7, ἡ. 

416 : Οτηπῖα αφοιπιιιο Πα]... Ῥα ον, τπθα σαιη!, 

184,,.ν;1049, ἡ. 

δ : ἤχο ἴκπ γαγασμῖς. νο] οἷς Του π|5. δι, δ Ομ! 
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ἰιονα, σαπὶ ἤατι ποῖ ἴῃ ραγοῦπ δ, βο ραϊαπὶ 10- 

ἘΦ Υ; Ο. 

38: ὅ5ὸ οχῖνὶ ἃ Ῥαΐνο, οἵ αὐ ἴρδιπι ναο, 267, 4. 

4πὰν γοθῖδ, 

ὅδ : [πὶ σπππεΐο ᾿οο ρυθδδαγαπι πα Εἶπ, 520, 

ΧΥΠ, 4: 

«πο ἀοά πὶ, 

Ῥαΐον, ρον δανὶ τὸ, ορὰ5 σοπβαπηπηαν 

478. 6, 

380. : Νὸϊ μτὸ εἷβ ἀὐζοσι τόσο Τἀπίαπι, 50] ΟἹ ὑγο 

εἷς. φαὶ ἐγοδαπ! ρὸν γονθιτα σου ἴπ πλδν αἴ ΟΝὶ 

Ἠ 65 ἀσπαῖπὶ κἰπΐ, 503. ας 

3λ : 1)ὰ, Ῥαῖον, αὐ αὶ ὁρὸ δαὶ, ΟἹ ἰπι1 πιδοππι 

907, ἃ, 

9ὅ τ: Ῥαίουν 156, παπαῖ τ5 τὸ ποὴ οορπον, 477, ἃς 

5ἰηϊ. 

ΧΥΤΙ, 95 : δὶ πιαϊο Του 5 5 πιν Γ 5. Ππη ἢ τ ΠῚ Ρεν- 

δ]ὲ ὁ ππαϊὸ ; οἱ ἀαΐοπι θοπο, ον πὸ σα 157 1 50,6ς 

ΧΧ, 94 : ϑδίοιι! πιϊϑὶ! πὸ ῬαΓον, οἵ ὁπὸ πνἰδὶ νος, 957. 

ΧΧΙ, 45: Ροῖγο, ἀΠ1ρῖ5. πὸ οἱ τι 1159 Ῥάβοῦ. ονοϑ 

πιοᾶβ, 818, ". 

Αοτοκπῦν. 

αλν. ΤΠ, δ58;. Αρίτς ραπιζομείαπι, οἵ Ῥαριῖχοιαν 

ἀπ ἀϑ ]5 16 ὙΟΒΕΡΙΙΠῚ όσα 

ΟἸμυῖσεῖ ἴπ στο πιϊσϑίοποπι ρμοσσαϊογιμι,, οἱ ἀσοῖρίοις 

459, «. 

Δα : Οὐππὸ αὐ! πὶ 4] στο θατε,, ΟΥ̓Δ ΠῚ βἰ πα] ἴπ 

ἴθ ποπιῖπο Τ)οπιϊπὶ 

ῬΥΟΣη ἰϑϑϊοσιθπ ΒΘ ρΙ ΓῚ [π5 Βα πο ς 

οοάύοπι ἰοςσο, οἱ πὰ ΡΟ απ οὐ πΐα σοχη πλιὰ, ἃ 8 ὅ, ἃ. 

ΙΝ, 419: Απ 7υβίιπι 511 γὸ5. ῬΟΙ5. ἀὐε το τὰ πὶ 

Τλόσπι, ἸυΠΐοατο, ΝΟ ὁπῖμ ᾿οβϑιπιτς. {πὸ να 1- 

πλτι5 οἱ αὐπ τν ἵπιτι5 ποῖ Ἰοπ1]. 51. οὐ 

52 : ΜυΠμἰτἸπῖς ἀπτοται οὐ οπ Ἴππὶ Λα ΘΟΥ Π ΠῚ, 

οὐ ἀπῖπιὰ πὰ τ πθ υϊδάπαπι δου πὶ ἥτιτ ροβοῖς 

ἄοθαι αἰϊ αι δυσὶ 6586. ἀἸσοοραι,, 5] οναπι {15 

οππΐὰ σοι πα, 503,6 ; 485, α ; δ324, Ὁ; 552, 

ἃ; 677, Β. 

855, ΠΙνΊ ἀοθαιαν βἴ παρα 5 ῬΡοσ  σαΐάιιο ορτι5 ογας, 

506, ἃ; 627, "; 660, ο; 663, }»; 658,}»; 1714, ο. 

Ν, 29 : Ο)οάϊτο ὁροσίος Τ)6ο πιὰρῖσ Φπὰτὰ Ποπιεϊ- 

487, "; 043,8; 959, ο. 

44 τ Τραμς ραιάοηοβ. ἃ δοπδρθοίαι σοπο , ἀαο 

)ιι5. 

αἰρηὶ πα Βὲ Εἴ ὀβδοιὲ 4 ΡγῸ Ο]15. ποιηΐπο σοηξιπιο- 

Ἰῖαπι Ῥατονθ πα, 198, ἃ; 818,8. 

ΥἹ, 3 : Νὸα ὁδὶ ῥ᾽ αοίταπὶ αὐ πὸ5, ἀν ] σοῖο βουτηοπο 

Τ)οῖ, πὶ ἰδι το πλτι5, τῦδ, ἃ. 

ὙΠ, 59 : Ἰγοπεῖπο, πὸ 5ἴατιαβ {11 ροσοαίαπι, 705, ἡ, 

ΥΠΙ, δὸ : ἔροο ἀ{π|α, «υϊα ργο ΠνοΥ. πὸ Ἰβαρεϊχανὶ 

106, ο, 

Χ,, 58. : 7}16βδῖπὶ ἃ ΝαΖατγοι ας : «ποπηοίο, τπιχὶϊ οἰιὶ 

Τηοῖι5 ϑρ᾽ντται βαποίο, Ὁ νἴνίο, 855, ἃ. 

ΧΙ, 5 : Ῥτγωοίηρονο, ΘΓ 5] σα βο]θαβ τπα5, διὅ, ἢ, 

80 : Ηενοΐοη [ἀνθ η5 θυρ πα θα: αὐ νονθιιβ ΓΎγῖοΚ 

οἱ Βιάοηῖοβ, 611. 

ΧΙΝ, 921 : Ῥον πε! α5 {ὙΠ} ι] αὐ τοι ὁ5 Ορου ΤῸ Ὁ πὸβ ἔπ γα Ὁ 

ἵπ τορσπαιπι Ο]οσιι πὶ. 108, ὦ; 590, ον 

ΧΥ, 948 : Νἴδιιπι ὁδί ϑρὶγ ταὶ βαπιοῖο ΟἹ ποῖ, 855, ος 

ΧΥῚ, 95 : Μοάϊα ἀπίοπι ποοῖς Ῥαύτι5 οἱ 115 Ἰατια-- 

Ἰναμὶ Του. 851, Ὁ: 

ΧΧ, 90 : Οσυϊοδίον νὸ5 πούῖο, ἐπῖα. πιυιπαλτις σα αν ἃ 

κα πσηΐπο ΟπηΠλα πὶ; ΠΟῚ ΘΠΐπν 5 οὐδὲν «ηοπὶς 
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πτι5 ἀππιαίανομπι γο]5 οασπόπι νου αΐοπι οἵ σοη- 

“πιπὶ Π) οἱ. 119; 88ὅ, 8; 958, ὁ οἷ 564. 

50 : Εχ νοβίσίρϑὶς ὀχβασροπι Ὑἱγὶ Ἰοαθητο5 μουν ου- 

5, αἴ ἀρ ασαπὶ ἀἸδοῖρι]οβ ροβί 86. 298; ἃ. 

5 : Ῥὸῖ {υἰοπηΐιπι ποοῖο οἱ ἄϊθ ποὴ οὐδϑαν!, σαπὶ 

457, Β. 
δι: Αα ὁὰ «τὼ τ] ορὰβ ογαπῖ, οἱ Ἰνῖ5. 41 πηθοιιπι 

ἸΔΟΥῪ ΠαΪ5 ΤΠ ΟΠ ΘῊ 5. {ΠῚΠΠῚ ΠΘΤΠ 116. 

σαηΐ, ταϊηἰδίγανογιιπῖ τηᾶηῖι5 ἰδ. 182. 

σὺ : Οἰπηΐα ὁβίοπ αι γοθὶδ, «πο π]απη 510 ΒΟΥ ἢ Τ65 

Θρονίοε βυβοῖρονο πη ἤσιηοβ, ὅσ, ὃ; 690,α; 728, 6. 

ΧΧΙ, 11 : ίνιμι οὐ]τ5 οδὲ σόπα Πῶς, 510 ΔΠραθαπὶ 

515; ἃ, 

45 : Οὐὰ (λοις Ποητο5 εἴ ἢ] 1 σοπίδ5. ΘοΥ πιθιιμὴ 9 

ἀπ «Ὁγιιβα! θη, 

Ἐρο δαΐπι ποῖ Ξο πὶ Πρ ανὶ, 56 δὲ σπου ἴῃ Φοτιι- 

Βα  ρᾶγα 15. 5.11.5 ῬΥΟρίου ποπιθῃ Τ)οπηΪηὶ «{65ιι, 
406, 6; 953, ἢ. 

Αν Βομανοβ. 

Ολρ. 1,11: Πορίάονο οπῖπὶ νοῦ νοβ, ὑἱ ἀἸϊ4α14 

ἱπη ρον τ γΟὈ5 στα 5ρ γι τ}15 δα οομἤνπιαπο5 

νοβ, 14 δϑί, β΄ πὰ] σομ5Ο]ατῚ ἴῃ ν ΟΠἶβ, Ρ6} δᾶ πι|, 18 

τανίοομῃ δῖ, Π θι ν δβί απ ἀἴ {16 τηθάχῃ. 700, οἵ δ. 

18 : [τὰ ἄδ οαὸ γον θ]αϊαν 5 ρον Ομ πὸπὶ πη ρὶοα- 

τοπι, Οἵ 1π|τ|5{1{|ᾶ 1 ΠΟΤ ΤΠ 11}. 82, 1306, 4. 

830 : ΤΠ ν 1510 111 ἐπῖπι ᾿ρϑβῖτϑ ἃ οὐθαιομο πλιη 4], ΡῈ 

δὰ {π| [λοΐα 5ιιπῃ, ᾿μ [6 ]]οοῖα, Θομβριοαπίιν, ϑδοπιρὶ- 

τοῦ πὰ οι 6] 115 ὙἸγ α5, οἵ αἸ νΊπ11ὰ5, 259,6; 57ὅ, ἃ. 

23. : Πιοθηΐοβ 56. 6586 βϑαρίοπίοδ,, 5[0Π1 ΤᾺΟΤῚ βαιπῖ, 

5595, ἢ. 
38 οἵ 99 : ΕἸ 5ἴοιι! πο ρτοθανουιηξ Ποῖα Πα γα 

π᾿ ποῖϊεῖα : τὰ 111 1105 Τλοῖι5 ἦτ ΓΕρΡΓΟΡ αι Πὶ 5 5111, 

αἰ ἔχοϊαπὲ ἐὰ 4 ποη σοπνθμλιμτ ; τ ρ] οἴοΚ οπμὶ 

τπϊφυαϊζατο, χη] 11, ἀν ανι 11, πο λα, ῬΙΈποϑ ἰην]- 

ἄϊα, εἴς. 103, ο; 129,6; 500, Ὁ; ὅ95, "954,6 οἵα. 

88 : Οἰἱΐ ἴἅ]1ὰ ἀραπε, ἀἸρσοὶ βιιμξ πποσΐθ. 507, ἃ; 

896, ». 

ΤΙ, ἃ εἵ ὅ : Ἀπ ἀϊνι1α5 Βοπ ταὶς ο]1ι5, δὲ ραιθητῖα, οἱ 

Ἰομ σα πἰ πα τα 15. ΘΟ μ ΘΠ. Πἶ5,. ̓ ς ΠΟΡᾺἢ5 πο] ΒΘμΙρη- 

τὰϑ Τ)οῖ δα ρωπιτοπίίατῃ [6 ἀπιοῖς ὃ ϑϑοιπάτπη ἀπ! πὶ 

ἀατχίτίατη. τππαπι, δὲ ἱπιρο πο η5 ΘΟ, {Ππδβαιιυζαβ 

103, Β. 

6 : Ουἱϊτεάάοι ππϊουίψας βθοιπά πὶ οροιὰ 6785. 
287, ε. 

45 : Νοὸὴὺ αὐάϊτονος ᾿ορ]5. 1511 βιπὶ ἀρια Τλοῖιπι, 
864 Τποΐογοβ 166 15 Π051Ποα]υαταν. 485. 

101 ἰσὰπὶ ἔπ ἦἴὸ τῶ. 

46 : [ὰ αἴ 11ὰ,. οὐ 11 Ἰοα 1: Ποπ παι. ὁσοα]ία 

ποτα πτιπὶ 5θοιιῃ Ἤ τι ΟΥ̓Δ ΠΡΟ] τππὶ ΠΟΒΕΓ ΠῚ, οοσῖία- 
Ἐοπ θιι5 πίοι 56 οἵ ἀσοιβαπθιβ, ἀπ εἰ ἀοίοπάοη- 

{|01ι5. 149, ε. 

95: Οὐὐ ἴῃ Ἰορο β]ουϊατιβ, Ρον ῬΓα αν οα ΤΌ ποτα 
Ἰορὶς Τθαπι ἰμ ποπογὰβ. 507, ὁ οἵ 566. ; 161, ο; ὅ84, 

8, 719:6. 

ΠΙ, 95. : Οπιποβ οπῖπι Ῥθοσανοσιπξ, δὲ ἐροπὶ ϑ]ογία 
οἱ : 7α5Έ Ποα 1 στα! 5 ῬῸῚ σΡα Ια πὶ Ἰρβῖτις. ΡῸν τὸς 
«ομλΕ]ομ οὕτ ἀτιῦο ο5ὲ ἴῃ ΟἸιΥϊσῖο Ψόβιι, (τιθπὶ Ρῖορο- 

ΙΝΡΕΧ ΤΟΟΟΚΌΜ 

581: Τλθι5 Ῥγορ Ια οποιι ρὸν Πἄθπὶ ἴπ καπρυΐηα 

1Ρ5115. 900, ἃ. 

ΙΝ, 20: Νοὸὺ μαβίίανιε ἀπ Π ἀομεῖα, κε σοπίοτίαξιις 

65: Πάς, ἀατι5 σ]ουίαπι Πθὸ : πιο Ρ] ὁ ἰσϑίηιθ 5οῖθ π5 

4104 15 4] Ῥ Ομ ΙδῖΓ, ροΐθπβ ὁδὶ οἱ ἴαοονο, 515, ἃ. 

Ν, αὶ : θα Ποδι ἐχ Πάς, Ῥάσοιῃ πα θόπιιβ Δα Τλοιπι. 

609ὅ, α. 

5.: Ῥυα]αιῖο ραιϊοπείατη ὁρογαῦαν, ῥα ΘηΓ1α. ἀὰ- 

ἴδπὶ ῬΓΟΙ λα ἸΟπ 6 ΠῚ, ῬΤΌΡΑΤΙΟ ἡ ΕΓῸ 5Ρ6 ΠῚ : 5Ρ65 πο πὶ 

ποι σον 58, 4; 989,6; 1056, ἃ. 

δ: Ο]νανίτα5. ΠῸῚ ἀιἤιιβα δβῦ πὶ σου Ἴθ 115 ποβίτὶβ ρῸΓ 

ϑρί για βαποίιπν {αὶ ἀδἴι5 ὁ58 ΠΟ} 15. 989, (. 

8 οἵ 564. : (οτηπηοπάαξ αὐΐομ παν Γαΐ πὶ βιιαπη 

[θοιιβ ἴῃ πῸ5 : {πο μΐα πὰ οαπὰ Ἀά]ιο Ῥοοραἴοτοβ 655- 

ταιιβ, ΟΠ τ σῖτα Ῥσὸ ΠΟΡ15. πιογζιιι5 εδὲ., εἴθ, θ75, 6; 

619, ς; 905. 
19: 5ῖσπι ἐπῖπὶ Ρ6Ὶ πο ΡΟ Ἰοπεϊᾶ πὶ τπηῖτι5. Ποιμ]η15, 

Ῥοσσαζογοθ σομβι [1 σμὲ τα]; 1ἴὰ ῬῸΓ ἀπΠῖτ5 

ΡΟ Ἰοπ πη, 1511 σοπδ ταν πὰὰ}}1, 888, Β; 

890; 910. Β. 
90 : {Π0ὶ ἐπῖπι ἀριιπ ἀνε ἀο!οΐατα,, βιρογαθαπάα- 

γε σγαϊα. 105. 

ΥΙ, δ, ἃ δὲ 564. : Θυϊοαπιάαδ ῬαρΕ χα υ βιιπλιι5 [ἢ 

ΟἸιτῖδῖο 965, ἴὰ ἀπογίο ἰρδῖτι5. ΒαρεϊΖατϊ βιιπηι5. 

(Ομδορα ΠΕ οπῖπὶ βιθσπτιβ απ 110. ρὸν Βαρ Ἰβπλαπι 

ἴῃ πηογίοπι, τπἰ {ποπηοίο ΟΠ γιβίιιβ 5 ΤΤΟΧῚ. ἃ πιοτ- 

ταῖβ ΡῸῚ β]ουγίατη Ῥαιγῖβ, ᾿τὰ οἵ πιὸ ἴῃ πονϊαῖα να 

ἀλκὰ, 6; 104, ς; 901, ἃ; 9032, Ρ; 

904, 4; 93ὅ. " εἴ ο. 

δ τ 51 δπῖπι σου] πτα ἔχου} βιιμλτ5 Βα} 1] Πα πὶ 

ἀπ Βα] πιι5. 

ΤΠ ΓΕ 5 ΘἾπ5.,. Οἱ ΤΟΒΕΙΡΓΘΟΙΙΟ 5. ΖΘ ι16. ΘΓΙΠηῖ5. 

901, ὃ; 907; 908; 909. 
ὃ : Ηοος Ξοἰδηΐοβ, ψυϊα ψεῖαβ ἤόπηο ποβίοι 5ἰπηὶ 

οὐ ἴχτιβ δϑ, αὐ ἀδβίσιιαίαι σΟΓΡι5 Ροσσαίῖ, οἷ 

αὐτὰ πιὸπ ΒΟ Γυ Ἰα Πλτι5 Ῥϑοοαίο, ἀλλ, ἃ; 104, ο; 

151, "; 901, 6; 908, 4; 9360, ἃ. 

7: Οἷἱ δπῖπὶ πιογίτιβ ὁ5ὲ,. 15 1Ποα 5. δδὲ ἃ Ρθο- 

οαἴο. 909, ἃ εἴ 564. 

9 οἵ 561. : Ομ νϊβίι5 Γ σα 6 Ὼ5 ΟΧ ΤΠΟΤ 5. [8 ΠΟ 

πη Υ τ. ΤᾺΟΥ5. 111 ]ττα πιοὰ Φοπαϊπαθῖίαν. απ 

«πο πιογέμιια [11, Ῥδοοαῖο του ἔτιιι5. {11} 50 ΠῈ6] : 

«ποά ἀπΐοπι υἱνιῖ, νι Π)θο. τὰ εἴ σοβ, οἴο. 

909, 6 εἰ 564.; 930, ο εἰ 4. 

43: Νὰ ἰρίταν. τεσποῖ ροοοαΐαπ) ἴῃ ψοβῖγο ππουία]}] 
ΘΟΥΡοΓο, αὐ ΟΡ ἰατ15. οἱ ἴπ ᾿ρϑῖα5. οοποιρίβοοη- 

911, 6; 920, ἃ εἴ Β. 

16 : ΝοβΟ 5 Ζαοπίατῃ οὐ Ἔχ 1 ΠΡ 6115 γὸ5 βουνὸ δὰ 

ὉΒοάιοπτιπι, 5 νυνὶ 65 115. 6] 5., σαϊ ΟΡ ας, Κῖνα 

Ῥόσοαι! ἃ ππουτοπι, δγο ΟὈραἸϊοπῖ5 αα }π5.1τἴατὰ ἢ 

501. 6; 756. Ρ. 

41: ται Πθο, ἀαοα ἔιῖβ 15 ΒΟΥΎῚ Ῥθοσαῖ!, οΡο- 

ἀἰπεῖπ νοσο ὃχ οογάδ ἴῃ δαπὶ [ον πηᾶπὶ ἀοοίγϊπο, ἴῃ 

{π8μι γα ὁβΕ15. 901, ο; 904, ἃ. 

85 : ϑηροπάϊα δηΐπι ρϑσοαῖῖ, πλουβ. 111, 6; 904,ὸ; 

ἥ 915, ἃ. 
ὙΠ, 1 οἱ 864. : Δπ Ἰβπογαιβ, ἔγαῖγοβ (ΞΟ θα Ριὶς 

οαΐπι Ιόσοι Ἰοαιιον), αιοα Τὸχ ἀουϊπαῖιν Ποπιΐηϊ, 

Εἰ5,, εἴο. 



ΒΟΒΙΡΤΌΚΑ 5ΛΔΟΠΚΕῈ. 

4υληίο ἰδπηρογε υἱνῖ ὃ Νὰπι 4υα: πεν υἶγὸ οι 
παι] ον, υἱνεπίο υἶνο, ἢ] ἰσαϊα δὲ Ἰορὶ : δὶ ἀσΐομη 

παονίαυβ {ποτὶς υἷγ, βοϊαΐα ἐβὶ ἃ ἰόρε υἱγί, εἰς, 

9413, ἃ. 

9 : Οὐπὶ πίεται γεηϊξ πιαπ αΐαπι, ροσοατεπι γευῖ- 

χὶξ, ἐξ αὐαΐεπι πιογίιιιβ βιιτη. 4046, ἃ. 

18 : δοίπνι5 δπῖπι, φυΐα Ἰὸχ 5ρ᾽γ τυ }15. 65: τόσο ἀὰ- 
ἴεν στη 5 σὰ πὶ, νοπαπιαίας 5} ρεσοαῖο. Νοῖ 
ἐπῖπι “οὰ το]ο, πος ἅροὸ : 56] «ψιοὰ οὐϊ, 114 
χεῖο. 590, ο; 889, εεἴα. 

417: Νυπο αὐΐοπι ͵απὶ πὸπ ἐρὸ ὁροτον Πἰ, κεὰ 

᾿4ποα παρῖται ἴπ πῖὸ ροσοαΐιπι. 590, ς. 
31 εἴ 5ε4. : [πο]χ ἐρὸ όπιο, {5 τς ΠΙΡογαθῖς 

ἂς φόγροόγε πιογιϊβ. Πυ}ι5Ὁ ταιίαβ ἀρὸ ἴ)εο μὲν 

Ζέθαπι Ομ γξέαπι Πθοτηΐηιπν ποβίνιιπι. 889, ἃ; 930. 

ΨΙΠ, « : ΝΙΝ ὄγσοὸ παπς ἀαπιπαιϊοηΐβ ὁσὶ 1ἰ5. «αὶ 
βυπὲ ἴῃ Ολινσίο 7 6βιι, πὶ ποῖ βοσιαπεξιπι σαν ἐπὶ 

ἀὐθυΐαπε. 889, ΒΡ". 
7: ΑΠεοῖιι5 σαγτιῖς,, ἰηϊπηϊοϊ ἴα ἐσὲ αὐγουσιιβ Πλοιιπι: 

Ἰερὶ εἐπῖπι Ποῖ ποῖ εϑὲ δ θ)εοῖα; πὲο ἐπῖπι ροίεσι. 
503; 726, ἃ. 

9 ει. 40: ο5 ποῦ ἐϑίϊς ἴθ σᾶγης, Ξε ἴῃ 5ρίγιτα : δὶ 

«υΐδεπι ϑρίγίεις [εἰ Ἰναθίται ἴῃ γοθῖβ, δὲ ψυῖς ἀὐΐοπι 
ϑρίγίτεπν ΟἸμγῖβε ποι παθοῖ, [ες πὸ ἐξ οἼιι5. δὲ 
αὐἴοπι Ομτξίυς ἴῃ νοθὶβ εβὶ. 371, ἃ εἴ ἃ; 373, ε. 

41 : Οὐἷ κυιοϊξαντι ΟἸνγίϑειιπ ἐχ πιουταῖ5, υἰνιϊοα- 

λὲν εἰ πυιογία!α σοσροόγα γοδῖτα μὸγ ἰρβίις ϑρίγίξιπι 
ἀμ αθιταπίοπι ἴῃ γοθὶς. 852, ἢ. 

48 : Νοη 5ιπὶ φοπάϊσπα: ραξβίοπος ᾿νε]τι5 “Ἐπ ρογῖ5 
δὰ {αϊαταπι β]οτίαπι, {πὰ γονο!αθίζατ ἴῃ ποθῖς, 

5ὅ, Ὁ; 397, α. 

53 : Ργορτγῖο ΕἸ]Πο ποῖ Ροροτοῖ!, βο ργὸ ποθ 5 ὁπὶ- 
πΐθιι5 σα δτάτε ἩΠΠπππὶ. 610, ἃ. 
38 : ϑοῖπιιβ δαΐπι, φιοὰ “Πρ παῖδ Τλδιιπ οπηπῖα 

δοορογαπῖαν ἴα θοπιιπι, ἐἶς 4αΐ δοοιπάαπι ᾿γορο- 
βἴξαιπι νοσαιὶ καηξ. απὶ {ποὸ5 Ῥγαοῖνιε, εἰ ργαάο- 

βἰϊπανῖς σοι ίογπηοβ Πετγὶ ἱπιασίηῖβ ΕἾΜ σαϊ, ας 511 
ἦρϑε ῥγϊπιοσοηΐξις ἴῃ πναϊεῖς ἐγαιγιθυβ. 947. Ρ. 
55 : Ουΐβ ἀσουξαθῖς αἀνογβι εἰθοῖοβ Ποῖ} 954, }. 

55: Οὐ5 πὸβ βοράγαθῖι ἃ οἰιανιίαίς ΟἸμτγῖσεῖ Ὁ ἀγιθιι-- 

Ἰαιῖο, ἀἢ ἀπρυπεῖα,, ἀπ ἴαπιο5, ἂπ πιιάῖταβ, απ ροτὶ- 

οαϊαπι, ἀπ ρεγβοχαμιῖο, ἀπ β]ατι59 οἴς, 663,α; 
953,; 955. 

58 : Νέχις ἱπδίαπεῖα,, πεάας ἕαξιγα μοΐονιπὶ πος 
βοράγαγε ἃ οἰναγίιαίο Π)εἰ, {ας δὲ πὶ ΟΠ γῖσῖο Ψοξα 
Ῥομιῖπο ποβῖτο. 7145, }; 95ὅδ,6. 

ΙΧ, 5 : Ορίαβαπι εὐΐπὶ ορὸ ἧρβε ἀπαιποπια 6558. ἃ 

Ομινῖβίο ῥγὸ {γαιγίθιιβ πιοῖβ,, 4αΐ δαῃξ σΟβρΏΔΕ πεῖ 

βοοιιπέξιιπι σαγΠ πη, 681, ε. 

33 : δίαβξα ἵνα ἀρίαϊα ἴῃ ἀιτογίαπι. 408, "». 

Χ, 3 : Τεβεϊπιοπίνσπν ἐπῖπν ρου ῖθοο 1115, ποι ἀπιιῖ- 

Ἰαϊτίοπεπι Πεὶ πα Ροπέ, Ξε ποῖ Ξεουπάπι βοϊο πη ἴα πὶ 

Ῥεῖ. Ισπογαπῖοϑ οπΐπι [πε εἴα 1)οῖ,, δὲ βυιαπι 4|6- 

γτοπίοβ βίαϊιοτο, }υβεϊεῖς Ποῖ πο διιηΐ βα] ἐοι!. 

945, ὦ; 942, ". 

40 : Οοτάο ἐπῖπι ογοιίαν δα ἡππεῖ εἴα πὶ : οτὸ ἀτι οπὶ 
οομζοβδῖο ἢϊ αα Ξα!αίομν. 512. 

ΧΙ, 30 : Εἴάς 5Ξἴας : 

1101 

"4. : Ουοπιοῦο ἐγρὸ ἱπνοοάδαπί, ἴθ {υέπι ποῦ σγε- 
ἀϊάεγαπεῦ,., Οποπιοάο ἐγεάεης, κἱ ποῦ αὐ τενίπι" 

460, ο; 698, ". 

ΠΟΪ᾽ αἸτυπὶ βᾶρεγε, δε εἰπιε. 

334, ἃ, 
55 : Ο αἰεϊτο αἰνιἴατγυπι, εἰ καριοπίία;, εἰ βοῖεπ- 

τα: Πεῖ, αιιαπι ἐπβογατα 1 Πα στὶ ἐν ϊοῖα εἼὰ5, εἰ 
ἐπ ρεγυεβιϊ βα Βῖ]ε5. νἱς ἐ)5' Οὐκ εηΐπι σορπονῖξ 

πιοηΐοιπ Πθοπηΐηὶ 7 953, Ρν, 

ΧΗ, 4 : ΟΡβεοῖὸ ἰΐϊαψιε νοβ, ἐγαΐγος, ρὲν ποϊβουίοου - 

ἀἴαμη Πεῖ, αὐ εχ! ρεαι 5 σουρογα νεβίγα διοβιίαην 

υἱνεηΐεπι, βαποίαπι, Πὲὸ ρμ]ασεηΐεμι, γαϊτοπα θά! ἐπε 

γοβίγαπι οὐ ἔτι. 105; 732, "; 936, ἃ; 940,-. 

5 : ὅτ ρτγοθοιῖς ας 511 υο πα θεῖ Βοθα, εἰ Βὲ- 

πορ ασθηϑβ εἴ ρογίεοία, 

5: Νὸπ ρῥἱυς βαρενὸ, {πᾶπε ὁρονίος βάρεγο, 5οὐ 

βᾶρεγε αὐ βξορτγεἴαϊςω : 

511 πιδεηβαγαπὶ Πα εὶ. 

158, 6. 

αἀπϊσοΐχψιε βισαϊ Π οιι5 ἶνας 

648, ἀ; 7Τ0ὅ, ε; 723, ε; 

940, 4; 955,8. 

ἃ εἴ 564. : δῖσα!ξ ἴῃ ὕπο σογροόγα πιιλέα το πῖθγα [να - 

Βόπιυβ, οὔμηΐα αὐιΐοπι πε π θγα ποῖ ἐππιί ει σία πὶ 

Βαβθεπὶ : 112 πλοϊε τα πὰ ΘΟΓΡῚΙ5 δυιπηιῖς ἴθ ΟΠ ΓΙ - 

βίο, εἴς. 940, ἃ εἰ Ξεᾳ. 

40: Ῥὲγ {ταΐϊογπαπὶ σμαγιαΐοπι αὐ πηαΐαο τὸς ἀ1|1- 

βόπάοβ ργόρθηβι. 108, ε-. 

141: διιάϊο ποη μι ϑτῖ, 516, ἃ. 

410 : Νοπ αἴτα ξαρίεηϊες, κε ᾿να μα  θι5 σοποοπεϊεη- 

τε5. Νο]ῖϊς ἐ55εὲ ρυἀοπίοβ ἀρι γοβπιειῖρβος. 512, "Ὁ 
εἰ 5εᾷᾳ.; ΤΙ7, ε. 

{7 : ΝΌΝΙ πιαϊαπι ρτὸ πα] τοδάσπίες : ργονιάεη- 

ἴε5 θοπα πὸ ἴαπίαπη σογάῖ Ποπιῖπο, Ξε εἰἴαπη 

σοόγαάπι ποιηϊηΐθι5. 597, ἃ; 883, ε. 

49 : Παῖς ἴοσυπι ἱτα;. 109, ες. 

91 : ΝοΙὶ νἱποὶ α πιαΐϊο, Ξε υἱποὶ ἴῃ θόπὸ πιὰ- 

Ἰυην. τοῦ. 

ΧΠΙ, 3 : Οὐἱϊ επὶπι γεβίβεϊς ροϊεκίαιι, Ἀεὶ οτάϊπα- 

τἄοπὶ τεβίβεις, 5 α. 

9: Νοὺ αἀιυιεγαθῖς, ποὸὶ ᾿οπηϊοϊάϊαπ ἕαεῖες, ποῖ 

[ἀγαθοτῖς. 1045, ἃ, 

40 : ΡΙεπταο ἐγβὸ Ἰορῖς ἐβὶ ἀ]οοίῖο, 944,Δ. 
4 : Εἰ σαγηῖς οὔσαπι ὡς [αοίαι 5. ἀα σοπουρίποοπ- 

τας. δ00, ε. 

ΧΙΝ, 10: Τὰ ἀὐΐοι αυϊά 7υἀϊοαϑ Γγαΐγοπι ἔπι 66 6,}. 

45 : Νοὸη εὔβο ἀμ ρ]ἴι5. ἰπνίοοπι Πα ἀϊοοπιις, Ξε 

μος )αδῖοαϊς πιαρῖς,, πὸ Ροπαιῖς οἤδυι ἀϊοιαπι ἔγα.- 

τὶ, γε} βοαθ α! μι. ΟΙ6, ἂ; δ66, ". 

4δ : 81 ργορίεν εἰθοπι ἔγαίοσ ἴπις σοπ τγπίαϊαγ, 

Ἶλπι ποὴ Ξοσαηάοπι σἰναττ αἴοπι ἀπε !ας. 603, Ὁ. 

41 : Βοπιυπὶ ἐξ ποῦ ᾿παπισατο σαγπεπι, δὲ πὸπ 

Βέβεγε υϊπιιπι, ποίας ἴῃ {πὸ ἔγαΐον ας οὔπαιίτν, 

παϊΐ Ξοαπααϊχζαίαγ, αὐλ ἱπῆυτπαΐαν. 616. 6; 951, ἡ, 

ΧΥ, 1: Πενεμπνιις πο5 πο ΠΟ ΒΚ πιο ἰρϑὶς ρίασογο. 654,6. 
3 : ὕπιυικφυΐξαας ποβέγιιπι Ρτοχῖπιο 580 μασοαι ἴῃ 

Ῥόπεπι, α τοὐτΠοαιοπεπι : πᾶπὶ οἱ ἦρδε (Ἰεγίσίυς 

ποῖ 5 δὶ ρίασωϊ. οἷν, "»; 6δὲ, ο. 

ΧΥῚ, 30 : εις ααΐοπν ράοῖ5 εοπίονοϊ βαίαπαιη βεν 
Ῥοάε5 νοϑίγος Ρτγενὶ, 875,-ς εἰ ἃ. 
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ΤᾺν (ὐκιντηιῖοβ. 

Οκρ. 1,410: ΡΙ βαρίεπϑ ἢ τὶ δοῦρα 9 ΠῚ οοπαιῖ- 

βἰζου Βα} ι5 5 α][ ἢ 495, ο. 

50 651 : ΟΠ γι ι5 λοις δϑῖ πο 5 δα ρίθηεα ἃ Ποο, οἱ 

1α5.11α, εἴ Βα ΠΟ Π ΠΠΠ σα 10, οἵ το ἀεπιρίϊο : αὐ 4ποιπδά- 

το διπι βου ρέιπι οδὲ, Οὐ β]ογίαξιν,, ἴθ Ποχηΐποὸ 

δ᾽ ουϊθιν. 427. ὁ; 255, 
Π, 6 : ϑαρϊοπείαπι ἁυΐοπι Ἰοψαϊ πηι" ἰπῖου ρουίοοίο : 

Βα Ρ᾽ θη Γἀ πὶ ΨΈΓῸ πῸΠ 8006 1}1 Παι]τι5., ποτ Ρτγὶποὶ- 

Ῥύιπὶ Βα} 15 5έθο.}}}, 41 «δδισαπιπίττ : 564} Ἰοφιιΐμηατ 

1)ὲ1 βαριθπ απ ἐπ τηγϑίογὶο, {πιὸ ἀρϑοοπ ὰ δσῖ, 

{{π|ᾶπὶ Ῥγ πῃ] πᾶν Π)οῖι5 ἀηὲο βέθοι]α, 159. . 

10: ΝΌΡΙ5 Ποῖ του θ]ανῦ ρον ΘΡΙ ΓΙ [τη βυι πη, 

852, ἃ. 

11: Οεἷ5. δπίπη Ποπηΐπιιπι 5οὶ Ὁ 4:5. σαπὲ Ποιηϊπῖβ, 

Ἡἰδὶ ΒΡ Ίγ ἔ5.. 41 ἴηι ἴρϑοὸ εϑὲ ἢ Πτὰ εἱ 4. Πεὶ βιιπξ 

8582, ἃ. 

14 : εΐ οπὶπὶ ΘαΓΠΆ]15 οδῖ, πο οαρὶΐ δὰ 41 5ιιπὲ 

ΒΡΊΛΓΠ5. 5386, 4. 

ΠῚ, 5 - Οἰπὶ ομΐπὶ 5ἴπὲ ἰπτ ον νῸ5 ΖΟ]5. εἴ σοπίοηζίο, 

501, α. 

4141. : Ευπδαιπηθηξιπη ἅ]1 ποπὶὸ ροΐοθε ρόπογο, 

ΠΟΙ σορ πονῇ, πἰδὶ ϑριντα5 ΤΠ οἱ. 

εἴ αἰβϑιά1α, Ποππὸ σα Πα} 05 Θ5{15 ἢ 

Ριωῖον μοο «ιοί ροβίτυμη εδῖ, {81 ἐδὲ Ψοϑας Ομτῖ- 

5ἴιι5. 871). 8. 

16: Α΄ ποβοῖ5 πο ἐοπηρ τα Τ) εἰ οβεῖ5, εἱ ϑρίσὶ - 

τὰ5 ΠῸῚ Παθῖαϊ ἴῃ γοθὶβ ἢ 832. ἡ. 

117 τ 81 4υϊ5 Το ρ] τη. Πεὶ ργοίαπαξ, μαπο Ρεγάες 

Ἰοι5. 271, ἃ; 1052, 6. 

55: Νὼὸβ δηῖπη (Ἰτῖβιῖ, ΟΠ τισι νόσὸ Πεὶ. 4Ἴ5. 

ΙΝ,1 : 51. πὸβ δχιβε ποι Πόμο αὐ, τα πἰσίτος (ΟΠ στ οι, 

678, ἡ. 

5: Νὸὴ )πάϊοο πηοίρϑιιη. ΝΝῚΠ1] δπΐην χα ἱμϊ δοη - 

δὲ ἀἰβροηβαΐογοβ τη υϑ[ουϊοσιπὶ εἰ. 

5015 511Π| : 58 πὸρ ἴῃ 00. Ππι5{ΠΠοαῖτι5 σιιπιν [ὉΠ 

495, 6; 170. 
ὅ : [τἀχτι6 πο] τς ἀπο Γοπῖριι5 ᾿αἀἸοανο, φαοαίι5- 

ἁσπτοπι ἡ 1οὰ} πιο, Ποπιΐπιιβ ὁ. 

{πὸ νϑπῖαί. Τλοπαΐπιιβ., 4] οἵ Π]Πα πα πα θὶ} ἀΡοοοη - 

ἴὰ ΤΠ χάνι πὶ, ΟἿ πη 65 τα 11 σομ 5] 1ὰ ςογάίππι. 

6606, ε. 

7 : (Δυϊ πῆμ Πα]ν65 40] πο ἀσοΘρί 51] Ουοά εἰ 

ἴα πι ἀσοο δι], ι1 ρ]ον ταν ῖς αιιαβὶ ἤθα ἀοο ρου 5 

224. 

31: υ]4 να] 159 Τὰ νἰνρα νομϊαπι ἃ γο59 508, ἃ. 

Νν 1, 3 εἰ 564. : ϑ'οονίατιο οπππΐηο 1πῖ8 γῸ5 ΠΟΙ] - 

παΐιν, οἱ {α}15 Ξοογίαςϊο, {πά}15. πὸ ἰπίον δεπίος 

ποιηϊπαίιν, ΕἾ νὸβ Τπ Πα 1ὶ ἐδι]5.. οἵ ποῃ πιᾶρὶς 1ὰι-- 
οἴαπι Πα θυ 15115,. τι ΤΟ] ] ται ἄς πιο ϊο γοβ ΓΙ] στ 
Ἰιοο ΟΡὶι8 ἔδοϊε, 508,.; ὅ380, α; θ66,}»; 711,6; 864, 

Ο; 948, 6. 

7: Ἐχρανρβαῖο γοῖαϑ Του ποι ἔιιπὶ,, αἱ οἰ εἶς πονὰ δοη- 

530,0; ὅ95, ἃ ; 948, 6. 
11 : 81 δηῖπὶ ΑἸ Γ{ι15. ἔλα τον οδὲ ΤΟγηϊοαίον, ἀπ} οὐαὶ - 

Ξρουβῖο, 

γιοϊαΐον, ἅτ ΘΡΓΙΟβιιβ., οὐμπι 6] πσπιοϊ πθὸ οἰ θαι πὶ 
βιπηογο. 647, Β; 8237, "; 915,4 ΘΓ ἢ; 951,"; 945, ἃ. 
15. : ἔχρο!τς ργαναμ ἃ γο] δι ρδῖβ. 551,; θ6141,α. 

Ν ΤᾺ 1 - Αὐῆοι αἰ {5 νοϑέσαιθι, πὰ ΒΘ 5 ποροίμιμ δῇ- 
γΟυ σης ΔΙ ΓΟ στ, ΠἀΠ]σανὶ ἀρια ἴπῖψιο5, οἱ πο ἀρὰ 

ΙΝΌΕΧ ΤΟΘΟΒΌΜ 

βϑηοίοβ ἢ 491. 

9: ΙΠΙ4α] γορπιιπ Π)οὶ ποῖ Ροςϑ  ἀθΡιιηῖ, 18, Β; 896, 

Ὁ; 9516. 

149: Οογρογα ψϑβίγα [ΘΙ ΉΡ] πὴ βιιπὶ ΘΡΙΥτὰς βα Π ΕΪ, 

41 ἴῃ γ 5 ἐβέ, Ζιθπὶ ΠαΡοῖϊα ἃ Πθο. 271, ἃ; 

852, ἃ. 
ὙΠ, 415: [πὶ ρᾶσα διΐοπι γοσαυ πὸ Πθιβ. 494, Β. 

30 εἱ 234 : {πυβαιίκαᾳαε ἴπ 410 ψοσαίιι 6ϑὲ, ἔγαίγοβ, 

πη ἰιοο τπαπραΐ. 686; 648, ἄ; 6523, 6; θ56; θὅ8 ; 

δ 5 ἃς 

55. : Οἱ 5ῖπ6 χοῦ οϑξ, ςο]]]οξιι5. εϑῖ, {πα Πο- 

ΤῊ ηΪ διιηΐ , Ζπομμο 0. Ρ]δοϊξασγιι5. δῖ Πρὸ : «αὶ 

δαΐοηι ΟΠ ὈΧΟΓῸ δϑί, 501] 1Ο1{π|5 δδι αι βιιπξ πητιπ- 

41, Φαοιποάο Ρ] οἰ ταχιι5 510 πχοτὶ, 477, ἃ; 700, ἃ. 

10 : Ῥαΐο φιοά ϑριγιταπι Π)61 πα θθαπι. 8.55: δὲ 

ὙΗΙ, 15 : 81 δϑοὰ βοδπήδ]χαι ἔγαίγοπη πη θιπι, ΠΟῚ 

τηὰπ πο θο σαγπὸπὶ ἴῃ φἴεγπιπι, δ058, α; 6186, 6; 

951, 4. 

ΙΧ, 1ὅ : Βοπιιπ δϑζ δπῖπὶ ταὶ ῃΐ πηᾶρ 5 πΠΟΥ], 4πᾶπὶ αἵ 

5] ουϊαχη ΠῚΘΔ ΠῚ 415 δνδοιιοῖ. 517,α; 953, ἃ. 

47 : 51 ἐπίπη νόϊθηβ θ. ἃσο, τηϑγοθίοπι Ππάθεοὸ : 

51 ἀυΐοπι ᾿πυἔιι5, ἀἰβροπβαῖίο τὰ] ογο1τα δῇ. 

954, ἃ. 

5ὅ : Οπηπὶς ἁἀπΐοιη 4] ἴπ ἀρόπε σοπίοπαϊξ, ἃ} οπη- 

πῖθιι5. 56 ἀθδίϊποῖ, ὅ00, ΚΒ; δ0ὅ, ἃ. 

27 : Νὲ ἴογίθ, οὕχῃ 1115 Ῥτι ἀἸσαγ ΟΡ πὶ, ἴρ56 τ ρτο- 
Ῥὰι5 οΠὶοῖϊατ. 795. ἃ. 

ΧΙ 0 6 11 : Νόααο πλπνλΓ  Ε15, δῖοι ξ υ44πὶ δου τὰ 

ἹΠΕΓΙΠ ΓΑ Θγιιηΐ. οἵ ῬΟΓΙΘσ πὶ ἃ ΘΧ ΓΤ] παΐογο, 

βουρῖα 

5απ| ἁπῖοπη ἃ] σοπιπηοποίαοϊο πα τιπὶ πὸ5, ἴπ 4105 

τογπιϊαὶ φἴαταση ἀονοπογαπέ, ὅ94, "; 651, 6; 895, 

ἃ; 959. 

233 : Οπιπῖα τη ῖἘ] ΠΙοοπΐ, 56 πο οτηπῖα ἐχρεάϊαπί: 

ας φαϊάοπι πὶ Πσιιγα οοπεϊη ρο]απί, 1115: 

οαπηΐα παῖδ ΠἸοεπΐ, 56] πο οπιηΐὰ τ Ποαπέ. 

5823, 6. 

8λ. : Νέπιο Ζυςγαΐ «ιοά βασπι 6ϑὲ, 56 αυΐβχια 

4ιοα αἸτουῖα5. 582, ὃ; 955, 6. 

89: {τ φυϊαά οπίπι ΠΙΡογίαβ πηθὰ ἡ ]οαῖιγ ΒΡ 4116-- 

πὰ σοηῃβοϊοπίϊα, 505, ἃ; 597, ἃ; 659, Β. 

51: 5ῖνε οπῖπὶ πηδηιιοαιῖβ, εῖνο ὈΙΡῚΓ5, βῖνε φαϊά 

ἔχοι εἰ... οπιπῖα π᾿ σ]ουίαπη Πεὶ ἔχοϊίο, 48, 6 εἵ 

Β64.; 178; Ὁ; 509, ἃ; 568. δ; 691. Ἐ: 656, 

"; 054, 6; 698, ε; 7145; 910,0. οεἴ564.; 919, 4; 

944, ἃ. 

53. ϑ8ῖπε οἤεηβίοπο δϑίοϊε δὲ Τυδεωῖβ, εἰ αταοὶς, 

οἱ Ἰπσο! δῖα Τ)6ῖ, 5ῖοας οἵ δ5ο ΡῈ. ομηηΐα ΟμπΠἰθι5 

591} Ε΄; 1951. ἢ 

ΧΙ, 1: Πηϊςατογος. πιοὶ ὀβίοίθ, δος δὲ ἐσὸ Ομ τες 

545, ἃ. 

16: 51 4υἰ5. νἱἀθίαν. σοπ θη οβιις 6556, πῸ5 [16 πὶ 

Ῥίαοσοο, εἴς. 

δοπϑιιο 1 π6 πὶ πὸ π Πα] Πλιι5, ΠΟΘ 4116 Θοο] θϑῖθ Ποἷ, 

52, ὁ; ὅ51, 6; θδλ; 658, ὁ εἴ 564. 

33 : Νιυιπηα] 4 επὶπὶ ἀοπηο5 πὸ Πα!ο ϊς αἱ τηὰπ- 

Δασαηήππι οἱ ΒΙΡοπάτιπι ἢ αι ἀΐοαπι νοθἱ5 9 ἰαὰ- 

4ἅ}5}0 νοβϑ [ἴῃ μος ποη ἰαπο. 753. 

35 οἵ 564. : Εδο οηἶπι ἀσοορὶ ἃ Ἰ)οπιῖμο «ποά οἱ 
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τγαδὶαὶ γον ἷβ, φιοπΐαπι Ποχηΐθιις δ 515 ἴπ {πὰ πὸ- 

εἷς ἐγαδοβαίαν, ἀσοορὶς ράποπι, οἴ αταιτίαβ ἀροπ5 ἵγο: 

εἷς οἱ ἀἴχῖε : δὸς ὁδὲ σουριιβ πιοισα, {πο ργὸ γὸ- 

Ἰν}5 “γαπρίταν, εἴς, 445; 670, ὁ; 9235, 4; 999,  εἱ ἃ, 

506: Οιοιϊοκοιπηάιιο οἵ τη σοι ἀου 5 ράποτ ἰνῖπο, 

ΕΣ οα]ΐσοπι δἰ μους, τηογίοπι Ποιηϊηὶ ἀππιιη ἰαιῖ5, 
855, ὦ. 

49: Ουἱ χπαπάπιοαι εὐ δἰ ῖν ἱπάϊρπο, ἡαάϊοίτμι 5ῖ01 
τηπαποαΐ οἵ ΒΊ τς, 415; 651, ;670; 939, ὁ. 

50: [60 ἰπίον γὸ5 τη αἰ ἴῃ Πσπιΐ, οἵ ἔπ 6. 1}}65., οἵ 

ἀογπιῖαπξ χα αἰ. 51 οαΐπη ποβπιοιρ505 αἰ] Ἰσαγο - 

τπτι5, ποῖ ας ἢ Ἰσατοπλιτ'. Πλι1πὶ ἡ Ἰσαπιοτ" απι- 

τὸπι, ἃ Τλουαΐηο σονγΙρί πεῖ", αὐ ποῖὶ οαπὶ ἴθ ο πλιιῃ- 

ἦο ἀαπηθοπηταν, δδ, "8 142, "; 560, ἃ; 655, ". 
ΧΗ, 3 : ϑοῖεἰς φαοα οὐπὶ οηΐοβ. ἐσβοιἷβ., αὐ βἰπι]α- 

οὐὰ πατζα, Ῥγοσε ἀπσο!ναπιῖπι, ΠΡ α{5 ἢ 105. 
ἃ εἴβεᾳ. : Πινίβίοποβ ἀοπουιπι διιηΐ, ἐἕ ἴΦοπὶ Θρὶ- 
γἰΐα5. Ἐπ ἀϊνικίοπες τοϊη κι σατοπ απὶ 5πηΐ,, εἴ ἰἄοπι 

Ἰ)οπιΐπις. Ετ ἀἰνιβίοποβ. ορογαιϊοππι διιηΐ., ]ο πὴ 

γεγο Τοιι5, 4ιΐ ρογαῖαν ὁπιηΐα ἴῃ Οπηηΐθιι5, 

851, ἢ εἴ 564. 

8 : ΑἸτονὶ ἐπῖπι ατιν βογιο βαρ πε το., ἁἸτοτὶ νὸς 

ΤῸ βΟΓΠΙΟ βοἰθη 6, ἀἸτοτὶ 65. 11 ργοροιία,, 
ΑἸΔῚ ἄοπα βαποιϊοπατη. 485, ἃ; δ8ὅ, ἃ. 

41 : Οπιηΐα ὀρογαίαν ππτ15 οἱ ἰάοτη ΒΘ ρ᾽γεῖτιι5, ανῖ- 

ἄἰδῃ5 5ἴπρα}β ὑγοῦΐ ναὶ, 487,6; 852 ; 1ὅ0, 6, 
55, 50 οἵ 564.: {1 ποὴ 5ἰπέ 56 Ἰσπιατα. ἴῃ ΘΟΓΡΟΓΟ, 

506 1ἀΐρϑιπι ργὸ ἰηνίσοπι 50]]Π1οἷΓὰ βίης. Ππθι  ὈΓα, 

Ἐὸὰ εἶνε μαΐίταν ἀπιιπὶ τπθπα γι πι., ΘΟΠραΓ ἢ αν 

ὁπνηΐα πποπηργὰ : εἶν β] συ! Ποαῖαν. πὰ πὶ ΠῚ ΘΠ 

Ῥγαπι, σοπσαιάομπξ οπηηΐα τηθηθρτα. 501, ἃ; 672, 

Ῥ ΘΠ; 6. 

ΧΠΙ, 1 εἴ 564. : 81 Ἰϊηρυῖβ οπηΐπιιτι Ἰοιιαν οὐ ἀπ- 
βοϊογαπι., οἰναυτί[αἴοπὶ ἀαΐοπη πο Πα] απι,, [οἵαις 

δαπι γο]α 5 βοπᾶπ5, ἀπ ΟΥταΒΆ] πὶ {ἰππΐοπ5. ἘῈ 

51 Βαθιιοτο,... αἰ μ}} βυτῃ. 4190, "; 518,6; 460, ἃ; 
9418, ε; 944, ἃ εἴ ο. 

ἃ οἵ 864. : ΟἸαγῖταβ βαῖίοπϑ ὁβῖ, Βεπῖρπα οβξ, ποὴ 

του] αἴιιν, ποῖ ἀσὶξ ρογρογάπι,, ποῖ ἱπΠαζιτ., πὸπ 

ἱπάφοογε 58 σου, πο 4 τ ἀπε 5πιὰ σα π, ΠῸΝ 

ἱνγίταταν, ποῦ σορ α: πιά] τιπὶ., πὸ π᾿ παι βαρ. 
᾿πϊφυΐίαϊο, σομ σαν οι ἀπο πὶ ὙΟΥΙΓα 1 : ὁπ πα 5ι- 

{ἐγ τ, οὐππἶΐα οὐ 1, οππηΐα 5ρόγαΐ,, οπηπΐα βασι ϊποι, 

Ομαγιταβ πηπιάιαπι ὁχοῖ αι. 483,6; 687, ὁ οἱ; 

9δὅ, α. 

45: Νιιπο αὐΐοπι ππαποὶ 165, 5Ρ.65., Οναγι[8., {τὰ 

Ἰνωσ : πια ον αὐΐοπι ΠΟΥ ὁ5᾽ ΟΠ αγῖ[α5, 54 9.6 οἱ 504. 

ΧΙΝ, 414 : 51 ὁγόπι Πἴπρύα,, ΒΡ᾿ ΓΊ 5 πη δα ΟΥΑΤ ; ΠΟΤ 
αὐο πὴ πιθὰ 5ἷπὸ ἔσιοία 5, πὶ ἂν 

90: Οἴνπὶ σοπν θη εἶπ, πὐπιιβαΐδααο γοβίγι πη ̓5α}- 

σαὰπὶ παρ οὲ,, ἀοοίγιπαπι Βαθ ῖ, ἀροσα]ν ρεῖπι ᾿να- 

νεῖ, Ἰϊπσιιαπι μάθοι, Ἰπτογργοϊατοποπη Παθεὲ : 
οπιηΐα αὦ τ πΠοαϊοποιι ἔπι. δι4 ; 690,. 

ἀὸ: Οπιΐα ποπεβίε εἴ βοσιηάιτη ογϊπεπι ἤαηϊ. 

δ10, Β; θ59,α; 706, ἃ; 945, ἃ. 

ΧΥ͂, 410: ΑἹναπάαπεϊαβ. οπηπῖθιι5. ἸαΠογανῖ, ποῖ ἐρὸ 

αὐΐοπι,, 5641 σγαιία 1)οῖ, ἀιια οδὲ πποοιμῃ. 325, }», 

110Ὁ 

ὅδ: Οογγιραηξ τπογο8. ΒΟπΟ5 οΟἸ]οχαῖα. πια]α, 
445, 6. 

ὅδ εἴ 564. : Οὐυοπιοῖο γϑβυγραπὶ τποσία ἢ 400 ἀπ- 

ΛΘΚ, 

πὶ σογροόγο νοπίπηι ἢ Τηβἰρίοπβ, τὰ 4υοά βοπιϊηᾶβ, 

τιον υἰνισαταν, αἰδὶ ρυΐαβ τπουίαταγ, Εἰ 4υοά 5ε- 

πιΐϊπαβ, ποὺ σοτριῖ «ποῖ {αΐαγαπι 65. 501 πᾶβ., 

50 πιιάτπι ργαπιιπι, Ὁ ραΐα, {ὙἸτῖοἱ αὶ αἰϊου} 5 

αἰτοτῖαβ, ΤΠ οιι5 ααΐοπι ἄαὶ 111 δοσριβ ῥγοὰς γα}. 

997, "Ὁ. 

44 οἱ 42 : Εἰ 506}1ὰ ἃ 516 }1α ἀἰτεγιὶ ἴῃ ρ]οτῖα, Βοπηῖς 

παξι ἴῃ σου αριϊοπο, Βα ΓΡῖ. ἴῃ ἱποογγαρίζοπε : 56- 

παϊπαῖαν ἴῃ ἱπ τπιϊτα οι, βασσῖς, ἴῃ ἱγίαξο : 5οπηΐ - 

πᾶταν σΟΥΡιι5 ἀμί πηα]ο,, δι γρῖξς σογριιβ βρίγιτα!ο, 45, 
ἃ; 865, ἃ. 

δὰ οἱ 564. : ΑΡβογρία ὁϑὲ πιουῦβ ἴπ υἱοΐοτγια : δὶ επί, 

πποῦβ., 5{᾿ππα]ὺδ5 ἴαιι5 2. αδὶ οδὲ υἱοΐονῖα ἴὰα,, Ἰηΐεν- 

πο 7 Βεϊπιιλε τπογιϊθ, ροσοαΐαπι. ὅ50, "; 90, ἃ, 

ΠἊΑν (ὐοκιντπιοβ, 

ἂν, 1, 9. : [ῥρ5ὶ ποθ ῖβπιθι ρ515. ΓΘΒΡΟΏΒ.1ΠῚ πιο ὶς πὰ- 

Βαΐπιις, αὖ ποὰ 5ίπιι πη 65 πὶ πο 5, 564 ἴῃ Π6ο, 

4] 5ιυιβοῖία! ππογίμοϑ : 4.1 οχ ἰαπία τηογίο πῸ5 ετῖ- 

Ρυΐε, οἵ οεῖρις : ἴῃ ἀιιθπα ΒρΟγΆ πηι.» ἀυοπίαπι εἴ 

αὔθιιο ἐσ ρίοι, φῦ, Β; 689, α. 

Π, 3 : Ετ ψυῖϑ ἐδὲ φαΐ πιὸ ᾿πΠροι, εἶϑὶ ἀξ οοπ γίβα- 

τὰν οχ πιὸ ὃ δ5δδ, 6. 

ὁ οἵ 564. : ϑαπηιοῖς 111 «υΐ ὁ) πδπιο αὶ 6ϑὲ ΟΡ] αγρα- 

το ᾿ς ας Πὲ ἃ Θ᾽ ασΊ!νιι5,...ν (οπῆγπηοίαν ἴα ΕΠ πὶ 

ὁανῖταβ, πὸ {τἰϑε εἴα πἰπιϊοῖατο ρόγθαΐ «] ὁ]αθηπο- 

αϊ ἐπι. 484,; 585, ἃ; 864, α. 

47: Νὸα δαΐπι βιιπιιβ βίοι τ πὰ αἰ, ἀἀα] ογαπ 5 νου - 

Ῥβυπι Πεῖ. δ. γνο]αΐοχ οἰποογίαίο, βίοι οχ Πθο, οο- 

γάὰπι Ποο ἴῃ ΟΠ τῖσῖο Ἰοχυίπηαν, 617, ἃ; 122,.; 755,6; 

918,6. 

ΠῚ, δ : Νοη αιοά 5ιῃιοϊοπίο5 5ἴπηις σορίϊατο αἰϊφαϊα 

ἃ ποΡῖβ, 4ααδὶ εχ ποθὶβ : 56 5 Ποϊοπΐα ποῖ γα ὃχ 

θεὸ εϑι. 5132, 6; 615, ἃ; 7239, ἃ. 

6 : [ἀιΐογα οαΐπι οσοϊαϊς, κρίσει γότὸ υἱν σαξ, 

900, ο; 915. 

10: Ναπι ποὸ β]ου Ποαίιπι ὁδὲ 4αοα οἰασιῖε ἴπ Ἰνὰο 

Ῥατγίο, ΡτοΡίον ὀχ !]οπίο πὶ β]ογίατῃ, 898, "8; 950, ο. 

47: Τροπιΐπας αὐΐοπι ϑρί εἰ τιι5 ὁ5ι. ΟῚ ἀὐΐοπι δρὶ- 

τἰτας Τοναϊηὶ, δὲ πον α5. 853, ΟΕ". 

ΙΝ. ὶ : [πὶ ὁπ αῖθιις ἐγ] ] αὐτοποπι Ῥαϊίπηιν, 56 ποι 

ἀπσασιϊα παν : ἴῃ πιαχὶπιῖς ἀΠΠ σα τα 115 ν ουβα παι", 

οἷ ποῖ 5 σοι πὰ 1 ΠΉ115, 130, " οἱ 564. 

46 : [ἡδοῖ ὀχίοσίου όπιὸ ΠΟΒ[ΟΥ ΘΟΥΓΕΠ ΑΓ, ἰπ- 

τουῖου ἴασποη τοποναΐασο αἷς ἴῃ ἀϊοπν. 406,0;555,(. 

Ψ, 4 : δοΐπιις «πο 5ὶ τογγοϑίτῖς ποσίτα οπλι5 ἢν} 115 

τα ογπαοαῖθὶ αἰσοοϊναϊαν, τυ Ποαι ποῖ ὃχ ἴ)εὸ ιὰ- 

μόπιιβ : ἀοπιαπι πὸ πλᾶθιι ἔχοῖα πὶ, το πὰ ΠῈ ἴπ 

οὐ]. 455, ἃ. 

41 οἵ 564. : Οναγίτας δηῖπι Ομ τῖϑεῖ σοπϑενγιπρῦν ποβ, 

Ἰμάϊοαπτος Π]υὰ, 4ιοα 51 ὑπ ΡΓῸ οπιηλνι5. πη Υ- 

ἴατις Γαΐτ, ἐθο οπιποϑ ππογίαϊ Γπογαπε; Θὲ ῬΓῸ οπνηὶ - 

Βὲι5 ππιοτίανς οδῖ, αἱ εἴ αὶ νἴναμ, πὸπ ἀπ θ᾽ ἴιι5 5ιδῖ 

νἱναπί, βεα οἱ ψυ ρτὸ ἐρϑῖδ πιουξαιιδ ὁδὲ δὲ γόδιιγγο: 



ἡ 10. ΙΝΌΕΧ 

αὶ, 670, Β οἱ 564.; 856, 6; 911, ἃ; 925, 6; 930, 4 

οἴ 6;939, ". 

417 : 51 40α ἴῃ ΟἸιγῖϑιο ὁϑὶ ἤονὰ οὐθαῖανα. 100. 

90 : Ῥτὸ ΟἸινυῖβίο Ἰεσαϊίοπο ἔπη 5] πλ1}", [ὰ ΠῚ πιὰ ΠΏ 

Τ)οο ὁχ!μιουίαπίθ ΡῈΓ ποδὶ ΟΡΞΘΟΥ Πητ5 Ῥιὸ Ομειβίο, 

τοσοποΙ Ἰαπαϊπὶ [)6ο. θ093,}". 

51: Εππ 4 ροοοαΐτιπι πο πον], ροσοαςιπι ΡΓῸ 

πο θῖς Γ6ΟἾ γα πὸ5 ΟΠ ΟΘ ΘΟ πλ τ" 1511 1001 ἴπὶ ἴρδο. 
888, "; 890; 903, ο. 

ΥἹ, 1 : Αἀ]αναπίοβ ααΐοπι οἴϊαπι ΘΧ ΠΟΓ απλλ1, Π 6 ἴπ 

σασαιπι σγαιαπὶ [)0] το ρα Ε15, ὅ239, ὁ; Τ0ὅ, ἃ, 

5. : Νᾷάπο τοιηριιβ ἀσοορία 1] 6, πιιο «ἰ165 5 6115. 

158; 941, 4. 

5: Νι]απι ἴῃ α11ἃὰ τὸ ἄδηιο5. ΟΠ δ ηβίοποπι, τ πὸ 

ΕΥ̓ Γαρογοίαν τα! πἸβι σία πη : 56 πὶ ΘΠ αἾθτι5 ΘΧ Π 1] )6ὰ - 

Π115. ΠΟΒΠΙ ΘΓ ἼΡ505 δῖοι! Τ)οὶ χαϊπιβίγοβ. 159, ἃ; 

897, 4: 911, ε. 

5. Τὰ ἸΔΡοΥ τα, τὰ Ὑἱθ 1} 115, ἴῃς 76 }1ιπ|15, Ἰὰς Θακε 

ἴατο. ὅ00, Β. 

7: Ῥον ἀγπλὰ {π5 1 ἃ Φοχ νῖς, δὲ ἃ 51 πἰβ 115: ΡῸΡ 

β]ονίαπι οἵ Ἰσπο ἩΠΠΓαΐοπι τ: Ρ6ι ἰπ!ατηϊα μι οἱ ΒΟ πᾶπι 

[ἀπλὰχὰ : τπἰ Ξε πποίοτσοβ, οἱ νορᾶσοϑ, 5899, ἃ. 

9 6Γ10: (ὐαδὶ ππουϊοπίθβ, οἵ σοῦ ὙἹν Πλ115 : δοας 

Οβποπίοβ., πη] 05. ἀπῖοπὶ ΘΟ] ᾽ ἀμ ο5. : ἀπ] ᾶπι 

Ἐ1}1] μα βθοπ οβ, εἴ οπηπῖα Ροϑϑι  οηΐοβ, 115, Ρ; 

689, ο; 137. 
4ἃ. οἵ 564. : τα δπῖπι ὁδὲ βοοϊθῖαβ ᾿π5}1{1ᾶπ| πο: 

δὲ 1} ας εἴαπα ἢ ἀὰΐϊ {πῶ γΡὰτ5 ἢ6}1 οὐπὶ πῆ 66 }} 3 

91, 6; ὅ33, ο; ὅ95, ἃ; 889, 6; 957, ἃ. 

47 : ἔχις δ τπθάἴο δου πὶ, οἱ ΞΘραγ μη], εἴ ἴτη- 

ἀπ τππὶ πὸ Τἀπισαι5. ΕἾ ὁσὸ γθοῖ ρα πη ψνῸ5 : εἴ δΙῸ 

νος ἴθ Ῥαϊνοπι, δὲ γῸ5 ἜΥ 5 τα] ἴῃ ΠΠ]Ὸ5 οἱ ἴῃ 

ΠΠϊα5, ἀϊοῖς Τ)οπηῖπιιβ οπηπϊροΐοηβ. 183, 6; 480, Ρ; 

920, ἃ εἰ 364. 

ΝΠ, 1 : Ηὰβ εὐσὸ ΠΡΟ πο 5 ῬΓΌΠῚ 55] ΟΠ 65., οἰ  Ἰ551 Π}], 

θλτ ΠΟ Πλ115 ΠΌΒΙΡ505 8 ΟΠλΠὶ ᾿πα ἰπατηηἴο σαγηὶς 

οἵ βριυἱτα5., Ῥευ Ποῖα 85 απο Πα πὸ πὶ ἴῃ ἔἸ ΠΟΤῈ 

Ὧω, 921, ἃ; 998, ἃ. 

9 : (σπευῖκία τ ΘΠ] πὶ 6515 βοοππ πι Πειιτα,, τί ἴῃ 

μ1110 ἀοισ πη θη αὶ ρα αταϊπὶ ὃχ ΠΟ 5. Θ03, ἃ, 

40 : Οἷα βθοιπάπιπι [)οιιπὶ γΊ.1{1ὰ ὁδὲς, Ῥω πίθη- 

τἴατη ἃ κα] αΐοια ματα ροθἸ Γοπαπὶ ὁρογαῖαν, 74,5, 6. 

41: ἕδος οπῖπη Ποο Ἰρϑιπι, 5δοι πα τιπὴ Π)ειι πὶ ΘῸῊ - 

ἀὐϊδίαυτὶ γοβ, 4αδηΐαπι ἴῃ γΟὴ5 Ορογαίαν ΞΟΠ] ]οἶτιι-- 
ἀἴπδμι, Ξε ἀοἴοπβίοπθηι, 566] ᾿παἸστιατοπθπι, 566 εἰ- 

τόσο πι, 564 ἀοκϊ ἀθυῖαπι, 56] ἁτητ] ας οπ πα, κε γἱη- 
ἀἰϊοίαπιῦ [ἢ οπηηῖ θιι5 Ἔχ 1 1515 νὸ5 ᾿ποοηζαμηϊπαΐοβ 

6ϑ56 ἴῃ Ποὺ ποροῖϊο, ὅδ5, ο; ὅ8ή, ο; 007, ς; 745, ο. 

ΝΠ], 9 : Οὐ οὐπὶ αἶγεθ οϑθοῖ, Ῥυορίει πὸ5 Θσθηιι5 
ἕλους οβί. 422; 730, ἃ. 

1 τ Ν δβῖγα ἃ απδ πα ἹΠ]ΠΟνιμ ἱπορίαπι Βα ρΡ]δαῦ, 

εἰ ἩΠ]Πονιπὶ Ραμ ἀἀπεϊα σθβῖγας ᾿Ἰπορίω οἷς βαρρ]ο- 

πο ἔτι πὶ, τιῦ ἢ αὶ τοι αΠ 15. 751:, ἃ. 

ΙΧ, 8. : Ῥοΐδπβ οί ααξοπὶ ἔλθοι ΟΠ ΠῚ σα ϊατ ἀθιιπ- 

ἄστο ἴλοονο ἴῃ γΌθ5., πὰξ 1Ὼ ΟΠ ΠΙθ115 ΒΘ ΠῚ ΡῈΥ Οπὶ- 

ΠΟΠῚ 5ΠΠἸοΙο πἰϊα τὰ Πα θΘη65., θα π 61ὶ5. ἢ ΟΠῚΠδ 

ὁρῖι5 Βοπιμη. 358, ἃ. 

τοσοΘιὺ ΜΝ 

Χ, ἃ δὲ 564. : Νάμιη. ἀγηνα τα} Εἶτ ποβίσο πῸῚ σανπᾶς 
1ὰ βιιπέ, 56 ροϊθηιία )6ὺ ὦ «65 ποι ϊο πο ΠΣ 

ΤΙ ΟΠ απ, σΟΙΒ1Π1α εβίσιιθη 5, οἵ Ὁπη πο πὶ 41}11- 

ταάίποπι ἐχτο] οπΐθπι 56. δ γουβιβ βοϊοπίίατη. Ποῖ, 

οἵ ἴῃ σαρεν]!αἴοιη το σεπίος. οπηποπὶ ᾿π|6]] δ οἴιπι 

ἴηι ορβοααίαπι Ομ εἰσιῖ. 9Ἴ8, ἃ; 806, ἃ; 507, 6; 

645. ἐ; Τ11, ε; 136. 6; 915, Ο. 
13 : Νοὸῆ ὁπῖπὶ ἀνα οιηι5. ᾿πβΟ ΘΥ, τι ΘΟΙΠΙ ραΓΑΓΕ 

πὸ5 4Ο]υισ πὶ 41} 5οῖρ5ο5 σοπιπιθηαμξ, θὅδ, ἃ. 

11. Οὐ ο]οσγίαϊταν, ἴῃ Τλοπιῖπο σ]ογίοιαν, 710. ". 

ΧΙ, 5 : “Πμηθο πὸ ΘΟΥΓ ΠΡ ΠΕ 1 ΘΘΏΒΙΙ5. ψοϑί γι. 807. 

6 :ἰ ἘΘΘῚ ἱπηρουτιι5. βοσιπομο,, 504 ποῦ βοϊθηίϊα, 
498, ἃ. 

41 : Οὐοά Ἰοάιον, ποῦς βθοιπ τη. ΠΟΤ ΠΏ 

Ἰοχίον, 564 ιαβὶ ἴπ Ἰπβιριοητῖα, ἴθ μὰο Βα ρδια πε ῖα 

Β]ονϊα τ ομὶβ. τι, Ρ. 

57 : [πὶ ἸαΒουΊθιιβ οἵ ὡσαμηπα,, ἴπ ὙἰΡῚΠἰς βῦρο, ἐπ 

ἔαπιο εἰ 5111. ἴῃ 70} απ115 5ορο. ὅ00; δ5δ4, ἃ. 

39 : Οὐἷ5 ἱπΠτσηπαίαν, οἴ ὁ5ὸ πο ἱπῆγπιοῦ ἢ {15 

βοα πα] Ζαῖαν, οἱ Ἔσο πὸὶ ἀτὸῦ ἢ ὅ97, ἃ; 677, ὃ; 

742. ἃ. 

ΧΗ, 7 οἱ 8 : ἔχ βξιιθ!πϊταΐο σου] ατοπαιπὶ πὸ Ἔχ το ]ασὶ 

ἄαιι5 δϑ σα ὶθεΐ 5] πη] 5 Θαγ 5 πηθῦρ, ἀΉ ΘΟ]. βατα- 

πᾶ, 4] πιὸ ΟΡ ὨΪΖοῖ, αὐ πὸμ ὀχίο"]αν. ῬΤΟΡίοΓ 

«ποα τὸν Ἰλοιηΐηππι τοσανὶ οὖ ἀἰξοθάονοξ ἃ πιὸ, 

εἴς. 119, ἃ; 990,Ρ. 

40 : ΡΙασοι τ] ὶ ἴῃ πῃ Πυτη ται θιι5, πὶ σοπ τι Π}6 115, 

ἴῃ πϑοοϑβι τα 115, ἦτ ΡΟΥΘ Πα ΕΟ Ὠιι5, 1π Δ σα 5 [115 

Ρτὸ (μσῖβίο : οαπὴ δηϊπὶ ΤΠ ἸΓπλοΣ, ἔα ΠῸ ΡῸ ΓΘ Τ5. 511Π|. 

441; δ0λ, ἂ; 990, "; 1056, ἃ. 

11: Εδοῖιις βίαι ἱπδὶρίθηβ σ]ουαπάο, τι0, ". 

14 τ: Νοὸπ 4ιώνο νοβίγα, 564 νοϑβ. θδ0, ἃ, 

51: ΕτλΤαρθαπι πηι] το5 οχ 115 4αὶ ἀπε ρεοοανεγιηί. 

085, ε. 

ΧΠῚ, 5: ΑΔ ἐχρογιπιθηξαπι ΦαΘΟΥ Εἰ5 Ἰο τι  ΠΕ15 1 πι 

Ομυῖσα ἢ 855, 6. 

Ἂν λιαταβ. 

Οκρ. 1, 8. : 564 Ἰσεῖ ποβ, ἃ} Δησο} 5 46 σοῦ] οναπ- 

86} χθὲ σολὶς ῥυτουπὰπὶ 4ιο ον Πρ ἢ Ἰζα ΥἸπγ115 

τ θὶ5, παι! π)ὰ 510. 510, " εἴ β64.; 148, Β. 

10 : 51 αάϊιπιο ποταϊηῖθι μ᾽ασουοπι, (νυ 5.1 οσντιβ 

ΠῸΠ ΘββῸΠη. 124, ο; 911, ε. 

Π, 9 : Πεχίγας ἀδάοδγιπε ταϊηὶ εἰ Βασπαθα κοοϊοίατς., 

τα πὸ5 αϊοπὶ ἴῃ βοηΐοβ, ᾿ρϑὶ γεν ἴῃ ΟἸΓΟΙ πη ΟἸσῖο-- 
ΠΘ ΠῚ. 9δ5., ἃ. 

50 : ῖνο ἁυΐοπι,, Ἰᾶπη ΠῸπ ΘρῸ : Υἱνῖϊ νοτὸ ἴῃ ππδ 
Ομυΐβιυς. 891,4; 906, ἃ; 909, 4; 914,6; 936, ε. 

91: Νοη αὐ]ιοῖο ἀαΐοπὶ βταῖίαπι [)οῖ. 8θὅ, Β. 
ΠῚ, 3. εἴ βε4. : ος βο]απὶ γο]ο ἀἴβοουε ἃ υ ΒΒ - ὃχ 

ΘΡΟυ τι Ἰερὶς ΘρΊγΊΓαπὶ ἀΟΘΟΡ 515, ἅπ οΧ ααδῖτα 

Ποῖ ἢ 5ἷς βία! οϑεῖβ, ἀξ οατὴ βρὶσγῖτιι σοορου 5, 

ΠῸΠΟ ΟΑΥ δ ΘΟΠΒΕΤΏΤΙΘ ΠΊΪΠΙΪ Ὁ 860. 

15: Ομεὶ 

αἴτια ρτὸ ποθ 5 πιὰ] ϊοίιιπι. 890, α; 910,}. 

15: Ταοι πογηϊηῖβ σοη ἐγ πηαζιιηλ [δ᾽ πη ἢ ζτπὶ 

τι5. πὸ5 γϑἄοπηῖς ἄδ πιαϊοάϊοϊο Ἰοσῖς, ἔα - 



5ΟΙΡΤυ ΒΛΟΚΕ. 

ποόπιὸ 5ρέγηϊ!, ἀαὶ δι ρογογϊηαξ. δ1ὅ, ε. 
517 εἰ 564. : Ουϊοιπιχις ἴῃ ΟἸμτϊσίαπι Βαριϊχαιῖ 

ἐδεῖς,, ΟἸιγίξευπν ᾿πἀυϊκεῖβ, 444, ὃ εἴ αἱ; 946, ὦ; 

9320, ς; 92ὅ, ὁ; 997. 

38 : [ῃ (μγῖξίο 7έβιι ποῖ ἐϑὶ ππαβοῦϊας πέῆιις [επιῖ- 

ἠᾶ. 885, ο, 

ΙΝ, 9. : Οὐνπὶ σοβπονευῖ εἰς Πλειιπι, ψαῖτι ροϊίις δοροϊεὶ 
δἰ εἰ ἃ Τ)εο. 551. 

Ν, 4 : δίαϊο ἰρίξασ, οἵ πιοτὸ ἐζοσιαπν ἤπρο βογνί ταῖς 
ἀειιπογὶ. 940, ". 

Α. : Ἐναουαιὶ ἐϑεῖς ἃ ΟΠ γσίο..., Α σγαιϊία ὀχοϊ ἰδεῖς, 

800. 

6 : [πὰ Ομμγίβεο 765ιὶ πάις οἰγοιιπνοῖσῖο αἰ φαΐ νὰ- 
1εῖ, πες Ῥγαρυζίαπι : 5ο ἤΠἀος 4ια μὲν ἐματὶ- 

ἴαΐοπι ορογαίωγ. 514, ο; 9417, ς. 

9: Μοάϊουπι Του πηδηζυτ τοΐαπι πιᾶβοαπὶ «ἀα]ϊογαΐ. 

δὅ51, ἃ; 638, ε; 754, ς; 755. 

10: Θυὶ διιΐοεπι σοηίιγθαὶ σὸβ, ρουίαθῖε 1υ41- 
οἴαπι ἀυϊοιπηια ἐβὲ ἢ]. 517, ". 

15 :᾿ὲγ οἰναγϊξαΐοπι ϑρίγι αι βουυ το ἰηνίσοπι. 645,0. 

417: (ὔγὸ οοπουρίκοϊς αὐ νογξιις βρί γίταπι - ορίγι 5 

ὐΐεπὶ ἀν ογβιβ σάγποπι, εἴ ᾿ς κῖθὶ ἱπνίσοιῃ αὐ- 

γΈγβα ἔθ, ἀξ ποῦ ἀΘουσ ας. γα] ἶ5, 11 Γαοϊατὶς, 

47,6; 36, : 623, ε; 655, "- 889, ε. 
48 : Ουοᾶ 51 ϑρίτίτα ἀιιοί παῖ πὶ, ποῖ ἐσεῖς βὰν Ἰορο, 

914,ε. 

49 : Μλιϊξεβία σιὰπὲ αὐιΐοπι ορεγα σαγηϊβ, 4 5ιαπὲ 

ἀυϊεογίαπι, ἰογηϊοαϊϊο, ἱπυπηαπα τα, Ἰαχαγία., 

ἸΔΟΙογ πὶ Ξεγυῖξιιβ, νοποῆοῖα, ᾿πϊπϊοϊ τα, σοπίοητιο- 

Π65, ΦΟΠ] αἰϊοπος, ἱγα, εἶχε, αἰββοπβίοπος, βοοίῳ, 

ἀηνιϊα, Ποπηϊοϊϊα, εργϊοϊαϊεβ, οοπιθϑϑαϊομοβ. 

136, ἃ. 
31. Ουἱΐ τα]ῖα ἀρυπὲ, τεβπατη σρ]ουτπὶ ποῖ οοα-- 
5οαιθη αι, 890, Ρ. 

33 : Ἐγαοσίυβ. ααΐεπι Θρίγιτας ἐπὲ ματγίίας, βαι- 

ἀἴαπι, Ραχ, ραϊεπεῖα, 9414, ο. 

534. : υἱ αὐΐοπη σιιπξ ΟἸσίβιῖ., σαγποπὶ βιάση οτιι- 

οἰπχεγαηξ οἰπὶ Ὑἰε15 εἴ σοποιηρίξοοπεῖῖ5, 154, ἃ ; 
' 909, 910, Μ. 

85 : 51 βρί τα υἱνίπιυβ, βρίγιτα. οἵ ἀπ Βα] πηι. 
9414, ἃ εἴ 564. 

36 : ΝΕ οἤ᾽οϊαπιιν ᾿παπῖϑ β] ουῖτ σαρίαϊ, ἱπτίσεπι ρτγο- 
γνοοδηίοβ, ἰηνίσοπι Ἰηνϊ ἀεπίοβ, 4156; 609, ἃ; 618, ἃ; 

δδ4. 

ΥἹ, 3 : ΑἸτεν αἰτουῖιβ ομότα μοτίαϊο, 614, ε. 
4 : Ορὺβ βιιαπὶ Ῥγοθοῖ ἀπυσααΐξαηδ, ΟΣ ἴα πὶ ἴῃ 56- 

πιεῖῖρβο ἰδηΐαπι σ]ουίαπη πα Ρεθὴς., εἴ ποῖ ἴῃ αἰΐο. 

΄ 995, ἃ, 
ὁ : Οοιππιιηΐσεξ δυΐοπὶ ἴ5 4 οαϊθο ἴζαϊαν γογρο, 
οἱ φυὶ 56 οαἰοομῖγαξ, ἴῃ οπιηῖθιι5 Βομΐθ., 948,6. 
7: Νοιῖϊε ὀγταγο : Ποι5 ποῖ ἱγγιἀοίιν, 85, Β; 

4605, ἃ; 907, ἃ. 

10 : Εγβρο ἄτιπι ἰδπηριβ μα θό πεῖς, ορογοπιν Βὸ- 

πῖιπὶ δ οἴὴπε5 φυϊάοπι, πιαχίπις διιΐο πὶ ἀεὶ ἄοιπε- 

5βῖϊσοβ Πάεὶ, 94, ἃ. 

14. : ΜΙ πιιιπάιι ἐγ ἴχας ἐβὲ, εἰ ὅσο πππιπίο. 

Τ0Ὰ, ὁ; 894, " 908; 944: 936, ε, 
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Αν Ερβεβιυβ. 

Οκρ. 1, δ : δεουπεῖπν Βοπερὶαοίζα πη νο παι ὶς κυ, 

ἴῃ Ἰαυίοπν β]ονΐας σταῖίαι δα, ἴπ {πα αταιΠοανῖς 
ποὸ5 ἴῃ ἀἰ]εσίο, πὶ χὰ να θαπιις γεοπιτοπεμε Ρεγ 

βαῃ σα ΐηοπι ὁ πι5., Τοτῃ πε π τη Ῥεσεοαίογασα. βεους 

ἄμα ἰνιιἴα5. σταιία ἐς, Δὲ {πα πολῖς ἱπιραγεῖνὶς 

αογίϊπι. 900, α; 905, ὁ εἴ 564. 

Π, κα : δεσιαπάαπι Ρτίποῖρεπι μοϊοβιαις ἀοτῖβ, δρί γίτας 

41 παης ορεγαίαν ἴῃ ἢ] 15 ἱπορε ϊοπείσ, 4415. 

5. - Ἐποίεηϊες νοϊαπίαϊες σατοΐβ οἵ σορια!οηι, εἴ 

649, ο; 73ὅ, Ρ. 

14. εἴ 564. : ἴρβὲ δπῖὶπν ἐπὲ μὰχ ποβίγα., 41 [πεῖς 

ἐγασ5 παΐαγα {ΠῚ ἔτος. 

πΐγασαθ ἀπῖπι, εἴ τη τιπι ρατγίδί ἐπὶ τππσονῖο 50}- 

σἱξ, ᾿πὶπηϊοϊ εἴατπν ἴῃ σαγης βιὰ : Ἰεσοπι πια πε αἴογιπι 
ἴῃ ἀξογοῖῖς ἐνασιαης, αἱ ἀπο5 σοπάαι ἴῃ 5οπηοῖῖρβο 

405, ε; 946; 

40δ5, ε. 

ἴπ ἀπππὶ πονάσα Ποπιΐηεπι, εἴς, 

ΠῚ, 14 : Ηυ͵υς τεῖ συγαια ἤδοίο σεηθα πηρα αὐ Ρὰ- 
ἴγεπιὶ Ποπῖπὶ ποβισὶ 96ς (Ἰνγίσιῖ, ὃχ 41ὸ οπληῖ5 

Ῥαϊευτιϊϊαβ ἴθ σαΐὸ εἴ ἴπ ἴεγγα ποιηϊπαίαγ; αὐ ἀεὶ 

γοθῖβ βεοιμάαπι αἰ ν 15 σ]ογῖδι 5, υἱγίαϊε οοττο- 

Βογαγὶ μὲν ϑρί γξαστῃ βασι, ἰπ ἰητογπτι πὶ ΠΟΙ ΠΕ ΠῚ, 

τὶ ᾿ππαθῖτεῖ ΟΠ τίσι. 941ὅ, ἃ. 
νη, : ΟΡ ξέοτο τὸ ἐρὸ υἱποῖιβ ἰπ Ποπιῖπο, αὐ ἀἶσπε 

ἀτα  οτἷς νοσαϊίοης, {πὲ νοσαῖὶ ἐσεῖς, σὰσπὶ οπποϊ 

Βα τα]τταϊο εἰ πηαπϑιιει ἴα, οὰπὶ ραϊεπεϊα,, 5ὰρ- 

Ῥογίαπίος ἰπυίσεπι ἴθ σΠαγίίαϊο ΚΞ Ποῖ βεσναγα 

ἀπῖτα τε πὶ 5ρί γῖττς ἴθ σἰποιϊο μαοῖς, Τἰπὰπη σογρΡα5 

6Ε ἀπιι5 5ρί γιζι5., 5ἴοιξ εἴ γοσαῖϊὶ ἐβεῖς ἴῃ ἅπᾶ 5ρὲ 

σοσδιοηῖβ νεβίγῳ, 543 ; 534, ε; 539, ἀ; 642, ἃ; 

699, 

3ὅ : Περοποπίος πιεπεϊαοῖαπ), Ἰοχιυπηηϊ νου ἰαΐοπι. 

δ δ. 

36: [ταβοϊμϊηϊ οἱ πο] ρεσοᾶγε : 501 ποη ὁσοϊδαξ 

5ιροῦ ἰγασαπϊαπι ψεβίγατη. 108, α. 

38 : Μαρῖς δυΐοπι ἸαΡογεῖ, ορεγαπᾶο πιαηῖθιι βαΐβ 

4ιοά Βοπὺπι ἐβὲ, αὐ μαροαΐῖ ἀπᾶς {τῖθυαξς ποροϑοῖ- 

ταΐεπι ραιοηε. δδ4,; 690, ἃ. 

39 : Οπιηϊς βεστηο ΒΡΌΓΟΙΒ ἐχ ΟΓἕῈ γὙεβίσο ΠΟῚ Ρτο- 

οὐάαε : Ξε 5ἱ ψυῖς Βοπὰς ὰ «αἰποαιϊίοπεπι Πάεϊ, 

αὐ ἀδὲ σταξίαπι αὐ Ἰοπιθις. δ95; 690, ς εἴ 564. 

50: Νοϊ]ῖτε σοπιίτκίατε ϑρίγίξαπη Ξαποΐαπι Ποῖ, ἴα 
40 5ἴβηαι οσεῖς. 461,Ἐ,; ὅδ95; 9419.ε. 

51: Οπιηῖς ἵγα, εἰ ἱπάϊσπαϊίο,, εἰ οἰαπιοῦ ἴ0}]α-- 

ἴὰγ ἃ γοθὶβ, σὰπὶ οπιοΐ πηα]τεῖα. 446, "; 708, ἃ; 

931. ας. 
58 : Βεηΐρηΐ, πικϊξεγϊοογῆοξς, ἀοπαηΐες. πορίσπιεί- 

᾿ρϑβὶβ, βίσυξ εἰ Τλειις ἀοπανῖξ πορὶς. 150 

γ,1: Ἐβιίοῖε ἱπιϊϊαίογος Πεῖ, κίοσι ΠΕΣ Ὁ μαγιβδι πεῖν, 

6 ἀπιθα]αῖς ἴῃ ἀπ] φοιίοπο, κίοαξ εἰ Ομ τίξεας ἀϊ]εχὶς 

108, εἴς, 675. ε; 751, ἃ; 890, ἃ. 

11 : Νοϊϊτο σοπηπιιμνΐοαγε ορεγίθιις ἐπίγαοιιοσῖς., 

4υΐπ ροξίες εἴϊαπι γεδαγροῖξο. 947, Ρ. 

11: Νοῖῖιε Πετὶ ἱπιργιαεηῖοβ, κε ἵει. }} τ οη τε 5 

4{5 αἱ νοϊιπίας. Ποπιϊκὶ, 695, ; 717, ς. 

18: ΝοΙ τε πε βεϊατὶ νῖπο, ἴθ ἀπὸ ἐπ! Παχασία, 4176, ὦ, 



ἐ}υῦ 

19: (πίδηϊος εξ ρβα]]θηῖοβ ἴθ σον ἴθιι5. Ὑθϑιγὶ5 

Τθοπιῖπο. 657’, ἃ. 

51: 5. ΡΒ] ΓΕ ἰμνίσοπι ἴῃ ἔϊππιογα ΟΠ γῖβιὶ. ὅ83., ἃ. 
97: {1 ἐχμίθεγοῖ 5ῖθ1 σ]ουϊοξαπι Ἐσοϊοβίαπι, ποῖ 
᾿Πιαθεπίοπι ππδοι]απι,, ἀαξ αἰαῖ Πιι)ιισποάϊ,, κοὰ 

αὖ 51 Ξαποῖα εἰ ἱπητηδσυ]αῖα. 897, ε. 

ΥΙ, : Ῥαΐγοβ, πόῖῖῖο ἂά ἰγασαπάϊαπι ρτονόσᾶτγε ἢ - 

Ἰῖος γεβίγος : 5ε4 εἄποαξε 11105 ἴῃ ἀἸξοὶρ! πα εἴ οον- 

τοριίοπο Ποπϊπὶ. 110, ἃ. 
δ: Νὸῖ δ οουϊαπι Ξουυθηΐεβ, {τιᾶϑὶ ΠΟ ΠΉ μα 15 

Ρ᾽ασονο. βἔιάθηζοβ, 6009, ἃ. 

42: Νοι δῇ ποθὶβ οοἸ]ποίαϊϊο ἀν οι 58 ΠΡ. ΠΟΠῚ 

δὲ φαγηοπι,, 564 Δάγευβιβ ΡΥ ποῖρο5, δὲ ρΡοϊοβίαϊος, 

δἱ βρ᾽ εἰ πα] πιθαυλτα. 11. Ὁ εἴ 564. ; 884.,.. 

«ὃ: [π΄ οππμῖθιιβ σα πηθηΐος. βοιζιπι {4 6ἱ, ἴῃ {10 

ῬΌΞ51 15. ὁπηαΐα [61 πΟΖυ ββῖπηὶ ᾿σπιθα Θαβεϊη ριον. 

801. ἃ. 

Αν ῬΗΙΠΊΙΡΡΕΝΒΕΒ. 

σαν. 1, 15 εἴ 564. : Οὐϊάαπι φαΐάοπι ργορίον τηνὶς 
ἀἴαπι εἴ σοπίθπτοπεπι,, 4] 4ἀπὶ αὐιοπι οἴ Ῥγορίου 
Βοπαᾶπι νοϊιπίαϊεπι ΟΠυϊσίαια. ρυωάϊοαμῖ, εἴς. 

975. Β΄: 918} ἢ. 

95: ΠΙβο  Υ εἴ ἐ558 οαπὰ ΟΠ τἰσῖο., πλιὸ ἰοπ ρος 

τη 6] 115. 70. ΟΣ 

99: ΨοΡὶς ἀοπαΐαπι ἐβὲ ρτὸ ΟΠ υϊσῖο, ποη 80}11Πὶ 

αὖ ἴῃ οὐπὶ ογθ ατ5., 564 αὖ οἴϊαπὶ ΡγῸ 110 ραῖϊα- 

χηΐῃϊ. 954, Ὁ. 

1, 3 εἱ 564. : Παρ] εῖε βαπάϊιπι. πποιπι, τὶ ᾿άθιη 58 - 
Ῥίαιῖα, δαπαάθπὶ ονασ  [ατο πὶ ΠΡΟ π 65., ἩΠ  ὨΪΠΊ65.ν, 

᾿άθπι βθμτϊθητο5 : Π1Π}1} ΡῸΥ σοπίθπ Ομ πὶ, ποήτι 

ῬῈΓ ἱπᾶποπὶ 5] ουίαπι,, 564} ἴθ ΠτιπλΠ1 τα 5ΙΙ ΡΟ ΓΊΟτο5 

5151 ἱπνίοοπι ἀγ γα πΐοβ, ποῖ 4 5 βιιπΐ βἰπ- 

511 σοπδί ἀογαπῖος, 56 οἴϊαπι δὰ ὸ ἃ] οταπι. ὅ8 4, 

Β; 5ὅ52;618,α ; 671, "; 770, Ρ. 

δ: ἤος 5θπμεῖζο πὶ γοθὶβ, ιοά εἴ τὰ ΟἸνῖσῖο Ψόβα. 

648, ἃ. 

6 : Οἰχπὶ ἴῃ ἴογπμα Τ)6ὶ ἐβδοῖ, ποῖ ταρὶπαπι τ} ]-- 

γαῖα 5 ὅθ58 56. τ πα] πὶ [)οὸ : "ἃ βοπλο Πρβαπὶ 

ὀχϊηαπῖνιῖ, ΤΟΥ Πχὰ πὰ 5ΕΓΥῚ ἀσοϊρίοηβ. ἀ75, ἢ; 678, 

6 εἴ ἃ, 

8 : ποῖα δϑῖ θά ϊθηβ ἀβάιιο δ] ππογίοπι, τη ον πὶ 

531; 045,4. 

10: [πα ποπιῖπο Ζοσι οὐπηθ σθηὰ Πδοΐοῖαν, οα]ὸ- 

ἀὐΐοιι ΟΥ̓ Οἶδ. 

βἴϊαπι., ΤΟΥ Τ Β ΓΙ πη] 16, ἂς Ἰπ θυ πόλη. 907, Ο. 

41 : ᾿θοπιῖμι5 ψεβις ΟἸιυιβτις ἰὼ σ]ουία ὁπ Τ)εῖ Ῥὰ- 

ἀτὶδ. 907. δ: 

45: Ουἱ οροναίαν ἴπ πο]οὶς εἴ ψ }}16 οὐ οἴποονο, 

Ῥῆὸ Βοπὰ νοϊιπίαϊο. 95 αὶ 'ὴΣ 

45 εἰ 15: Οπηπῖαᾷ ἔχοῖζε βῖπο τὰ γπλπγα ΠΟ Ἶδ τις, ἂς 

αἰποορ δ Ἰομ ]ε5., ας πᾺ}}]ὰ αὶ 46 νορὶς {πότγοϊα, 

οἵ 5115 5 πυρ! ]οθ5., ᾿ΓΓΟΡΓΘ ΠΟ ΠΒῚ Β1]ὸς Τηοὶ ΠΠΠ, ἴπ 

τθδϊο παιῖομὶς Ρυανα ἂθ ΡΟΓΥΟΥΒαΣ : ΠΟ {πὸ5 
Τασοῖῖς βίον. Ἰππιϊ πάσα τ᾿ πηιπιΐο, ψογριπὶ νἰϊα 

σομεϊποπίοβ αὶ α]ουίαπι πιρᾶπῃ ἴπ ἴδε (Ἰνεῖσεῖ. 603, 

ὃ; 120,0; 915; 991, ἃ, 

ΙΝΘΕΝ ΨοσῦῦῦΝ 

1,1: Ἑδάδπι Ξουῖθουο υοθὶς πιὸ «υϊάοπι παιὰ μὲ- 

δεῖ, νοθὶς γεγο ἔαξαπι οβῖ. 908, ἃ. 

ἀ: 81 4υϊς νἱἀοῖαν σομξάοτο ἴῃ σάσπο., 650 πηαρῖϑ: 

οἰγοιπηοίβιιβ οοΐαγο 416, ἐσ βόπεγε ἴσγαοὶ, ἄθ {τὶς 

Βιι Βεμπ)απηῖη, Ηδφθγῖιβ ἐσ Ηδρτοῖβ, Ξεοιπήμπι 

; εἴα. 487, ο. 

8 εἴ 564. : ὑπ οἰΐαπι αἰ βεϊπηο οπππα ἀοϊγίπηοη- 
ἴα πὶ 6556, ῬΤΌΡ ου οταϊποηίοπι βοϊθπίϊαπι 965 ΟΠ τῖ- 

511 ΠΟΠΉΪΏΙ τπεῖ: ῬΤΌΡΙΟΡ {τ|ὸπὶ οπιπῖα ἀ δ γίπηθη - 

» ἂξ ΟΠ τίβειιπη 

ἸυογιἈοῖαπι, εὐ ἱπυοπῖασ ἴῃ Π1ὺ.. πὸπ Πα] π5 

πηδα πὴ ΠΠ5ἘΠ ᾿ᾶτα. απ ἐσ ἰοσο οϑξ, 5664] ΠΠ]ᾶτὰ αι 

ΘΕ ρὲ ἤδεπι ΟΒνῖκεῖ 165, 75. Παπι ΞΟΠ] θοῦ 4 

ἐχ Πρθὸ εβί. 900,4; 915, Ρ; 943, ο. 

43. 15 δ 561. : Τηβθάθου,, 5ἱ δἔϊα τ ἀρΡγ Βοπ απ, 

ἴμ 40 οἵ ἀρργεβθηβιις βιιπὶ ἃ Ομτῖσο. 3234, ὦ. 

1ἀ : ἔδο τπὸ πομάιπι ΥΒΙΓΓΟΥ ΘΟΠΙρΓΟ]ομε ἴξβο. 

Ἰεσοηι ῬΠαγΊβοιις 

ἴὰππὶ ἴδοὶ, εἴ ΣΊΤΟΥ 5ἴογοοσα 6558 

{Ππιπὶ αὐΐοπη,, ἀπ φυϊάοπι τϑῖγο βιιπΐ ΟΡ]ντ- 

βῦδηβ, ἃ δὰ σὑϑγὸ “π8 βιπξ Ργϊογα ἐχτοηθη5 

τηοίρϑιτα., δα ἀεοβιϊπαΐυπι ροιβοζυουν., ἃ Βγανίαπι 

ΒΌΡΟΓΠα γοσαιϊοπὶς Ποῖ ἵπ ΟἸμτισῖο {{65ι. 646. 6. 

419: ΟἸονῖα ἴῃ σοπἔακίοπο ᾿ρβουιπι. 418. ἃ. 

80: Νοῖγα σοπνυογξαίίο ἴθ οαϊο δὲς πᾶς δεϊαπε 

Βα] γαϊογο πη δχβροοίΐαπηιβ ΟΠ γιβίιιπη, 550., ὁ οἱ ἃ ; 

ΑἼ1,Ἐ; 489, ἃ; 901, α; 908,..;915;, ε. 

ΙΝ, 15: Οπιπῖα ρόββιιπὶ ἴῃ ΟΠ γῖσίο {τι τηὸ οοπίοτγίαξ, 

τι, Β; 900, ε. 

Ἂν ΟΟΙΟΒΞΈΝΒΕΒ. 

Οαρ.Ι, 10 τ πὶ οπιπῖ οροτα θόπὸ ἔτιουϊΠοαπίος, 757,0. 

13. Οταιῖας. ἀροπίες Ραϊτγῖ, 4αὶ Ἰἀοπθος. πιὸβ [ἐοῖς 

αὐ ραγτεπι Ξογεῖς δαποίογιπι ἴπ Ἰαπηΐπὸ τ 401 ετὶ- 

Ῥαϊ πὸς 4δ ροϊοβίατο τεποργαχγιιπι, δὲ Τγαπβία! ἴῃ 

6067, ο. 

44 εὐ 4 : [πὶ 4ὸ δια ]απιιβ γϑ ἐπα π οὶ ΡΟ 58 π- 

τόσπαπι ΕἾΠῚ «ΠἸοοἸΙοτ 5 βιιςο. 

Βαϊποπι δ] 5, ΤΟ ΠΝ Ἰββιοποπὶ ρδοοαζογιπι : {πὶ οδὲ 
908 ; 930,6. 

50 : Ουἱϊ ραοϊῆοαι μὸν βασι ποπι βαιπι 5ῖγ 6 αι: 
ἴῃ ἴογγὰ βιιηΐ, 5ῖνϑ 4165 ἴπ οἶς. 1055, ο. 

48 : {τ ὀχ ΒΙΡοαπεῖι5 οπιπὸπι ποπιῖποπὶ μευ εοξιιπι 
593, ο. 

ἵπιασο 1)6ὶ ᾿πν 51 0}}15. 

τη (Πιτῖσίο {}6βι. 

ΙΠ, 5 : [πὶ 400 5ιιμξ ομη πο 5 τποβαυιτὶ βαρ θη οἵ ξοῖεπ- 

τία ἀΡρβοοπάπι. 515: ἃ-. 

δ: Ναπι εἴβὶ Θουρογο ἀρ 56 5 5ι1πὶ, 564 Ξρινῖτα νὸ- 

ῬΙπΟι ΠῚ 511Π|. 661, ἃ. 

4 εἴ 564. : [πὰ 4ὺο εἴ οἰτοὺπιοῖσὶ οβῖῖς. οἰγοιπιοὶ- 

βοἴοπο ποῦ ππαπιίαοία,, ἵπ ἜΧβρο]ατίουο σΟΥΡΟΓῚ5 

Ῥοσσαξονιπι φαγηΐβ, ἴὰ οἰτοιππιοϊίοπο ΟΠ νυ σεὶ - σοπ- 

ΒΕΡα Εἰ οἱ τπ Ῥαρτίβπιο, ἵπ 410 δ ΘΟΠΒΕΓΓΟΧ 5.15 Ρ ΟῚ" 

ἤάεαι. 930. 

ΠῚ, 1 : 51 σοπβαν τ Χ πεῖ. οπὶ ΟΒεῖσίο, αι δαυβαπι 

βιπὶ σαυφγιΐο, αθὶ ΟΠ τισῖας. ἐβὲ π΄ ἀοχίοσα Πεὶ Ξὲ- 

ἄδης ἢ 4 βαγβιπι βιιηὶ βαρὶζε, εἴ ποῖ “τι δι ΟΣ 

Το γα ΠῚ. φ41,κ ; 9910". 

5 : ΔΙουίαὶ πῖπτε οϑεὶς, εἴ νἱΐα νοϑίτα. ἀρβοοπάϊτα 

ἐπὶ εἰμ ΟΠ εϊκῖο πῃ Πεο, τοῦ, 951,0. 



ΒΟΕΙΡΤυΠΕ 

δ εἰ 564, : Μονε ποι πποπαθγα Ὑθοῖγα,, {πα βαμὶ 

δίρον Τοῦγπι, ἰογαϊσοι θη παν, ἔπιπλα ἴατα,, ΕΠ ]-- 

ἀϊπεπι, οοποιρίποοπτῖαπι πιά απ, εἴ ἀναγ  εἴαππι {8 

δὲ βἰ πιι]ασγογπι κογυίζαις, ργορίεν «πὸ γοπῖξ ἵγα 

εἰ ἴπ {Π1ὸ5 ἱπογο τ αιῖ5. Τ419..ο; 151, 5909," 

εἴ ο; 946, ἃ εἰ Ξε. 

9 : Ἐχυοπίοβ νεΐογοι Ἰιοπιΐποπι οἴπὶ ἃς  θιις. 5υΐβ, 

εἰ ᾿πδιιοητο5. πόναπι, “αὶ γοποναίατ ἴμν ἀρ ὨἸ ΠΟ ποθ , 

βεοιυπάψιιπ ἱπηὰσῖποπι οἾτι5 4αΐ ογοαν ΠΠπὶ. 904. 

αἰ; 920, ὁ ; 954, "Ὁ. 

41 - Νοῖῦ οβὶ ταις εὐ Ζυιπης, οἰγουπιοϊσῖο εἰ 

Ῥγωρυζίαπι, Βανθαγις, ϑογαθα, οἱ βόγνας οἵ ΠΡῸΓ, 

βεὰ οπιηΐα εἰ πὶ οὐπεΐθιις (Ἰτίσίας. 9416, ἃ. 

45: 81 φυῖὶς αὐἀνογϑιις αἰϊφιιοπι παθοῖ ἀαογοίαπι, 

βίους εἰ Ομ γίβειις ἀοπανῖ, ἴα οἱ νὸ5. πδδ, ἃ. 

ΙΝ, ὁ : ϑόυπιο γεβίου ἴθ σγαϊία 5α]8 5ἷὲ σοπάϊταβ, αἱ 

βοϊαιὶ5 φιοιποῖο οροτίοαϊ ππϊουΐάιιο γοθροπάετγο. 

δ412,.ο; 125; 153, οἱ Ρ. 

1 Αν ΤΒΕΒΒΑΙΟΝΙΘΕΝΒΕΒ. 

Ὅκν. ΠῚ, 4 : [τὰ Ἰοψυΐπιαν, ποῖ {αακὶ Βοπϊπίθιι5 ρἷα- 

οοπίοβ, 564 Τ)δο 4υἱ ργοθας σονάα ποβίγα. 678, α, 

ῦδα. 

ὅ εἴ 564. : Νόφις εαΐπι αἰ πα πιο {αΐπιις ἴῃ βοπ 

τῆοπὲ Δ] α]αιϊοηΐς, σἴσαξ 5οῖ εἴ5 ποις ἴπ ὁσοακίοηδ 

ἀναγ εῖεο, Τοῖς. ἐοπεῖς ὁδὶ πος Φατγοηΐος ἂρ Ποπιὶ 

πΐΡιι5. β]ουίαπι, πϑάις ἃ γοθῖβ, ποθ ἃ αἱ ἶς. 

5411, ο;96417, ἃ; 948, ο. 

Ἴεἴβεα. : Ἐδλοεῖ βαπηιβ ράγν δ ἴῃ τη ἶο γοσέγατη, 
ταπηιιαπι 5ὲ παϊγιχ ἴονοας Π]1ϊο5 βιιοϑ : ̓ἰὰ ἀεβιο- 

ταπίοβ γὸ5. οὐρῖδ, νο]εθάσγαις ἰγαονε νοθῖβ ποῖ 

βόϊαπι Ενδηβεϊίατα Πεἰ, 564 οἴἴαπι ἢ ϊπγὰβ ποβίγαβ. 
618,ε; 679, ο; 5417, ἀ; 518,4: 685, "- 955, ἃ. 
48 : Ἐξο φυΐδεπι Ῥαμλις Ῥτορόσι γεηΐγο οἵ βοιποὶ 

εἰ ̓ξοσιιπι, 56 ἱπιρθα ἑν! πὸ ξαΐαπας. 130, Ρ. 

ΙΝ, 41: ὅτ φαΐοεϊ εἰεἶῖβ, δὲ Ὁ νοβέγασα. ποροίϊατῃ 

ἀραῖς, εἰ ὁρογοιαϊηΐ τη α θεῖ γοβεγις. Ἴ83, ἃ. 
14. εἰ 564. : Ηος ομΐπὶ γοθὶβ ἀἸοῖπιι ἴθ νεσρὸ Πο- 

ταΐηϊ, 4αϊα πὸ5 4 Ὑἱνίπιιβ, {αΐ γοβι τ] βαπιι5 ἴῃ 

τἀνεπία οπιΐπὶ, πομ ῬΥΟΥ ΟΠ οπητ5. 605 (οἱ ὅοΥ- 
πιϊοσιηΐ, εἴς. 907, 1». 

ΜᾺ, «1: ἈΕαϊοαΐος βἰπρα] κἰηρα]οβ, βίοις εὐ [αοϊεῖς, 
955,6. 

46: ϑεπιροῦ βαπάεῖξς, κἴπο ᾿η τον πιϊβδίοπο ογαῖς,, ἴῃ 
ΟΠ Ή1] 15 σγαιας ἀρίίο. 81,4: 49, ἃ; 556, Ὁ. 

30 : Ῥγορβοῖίας. ποὶῖῖε βρόγπογο. Οπιμΐα. ἁὐΐοπι 

Ῥτοβαπίοβ, φαοά Βοπιπὶ ἐδὲ οποίος : ἃ ὁπηπῖ 5ρὸ- 

οἷα πια]α ἀρδιϊπεῖς γνοβ. 642, ὁ; 148, 
35 : Ποῖα αὐιΐοπὶ ραοῖβ Ξαποιῖποεξ τὸ τοῖο, εἴ ἴῃ- 

ἴσρογ γδβίεν βρίγιτιιβ, εὐ αὐ πα οἵ σογριιβ οἰἔγα τὰ - 
ῬτΓεθηβίοποη ἴπ ἀἀνοηῖα Ποπιϊπὶ πορίτι 76καὶ 

Ομυῖσεϊ βογνοῖαγ. ΕἸΔ ΟΠ ὁδὲ Ποῖις {αὶ γοσανξ νὸβ : 
«αὶ εἰῖαπι ἔλοϊοι. ὅ30, ς. 

1107 ΒΑΘΕΙ͂, 

ΠΑν ὙΠΕΞΒΑΙΟΝΊΟΕΝΒΕΣ, 

Οκρ. ἢ, τ : Ταπίαπη χαΐ ἰεποὶ παπο, ἰδσηεαὶ,, οπεσ 

Ρβοοββογιῖ, 500, 

8. : Οὐεπὶ Τλοχηΐηιι5 7 655 ἰηϊογοἷει σρί γε οτγῖς παῖ, 

875, ἃ. 

1Π 6: {71 ΞΡ γα ατῖς γὸ5 ἂν οαπηὶ ἔγαῖγε ἀπ αϊα τε 

ἱπογάϊπαϊς, εἴ ποη δεσυπάτι ἐγας οπεπι, υὰπι 

ἀσοορογαμπξ ἃ ποθ ῖ5, 530 : δ8δ, ο; ὅ93, ἃ - 908, ε 5 

946, ε. 

Β: Νέχις ργαϊὶς ρᾷποπι ππαπεϊιιοανἑπιιβ ἂν ἀἰΐψυο, 

βε ἴῃ Ἰάροτγε, εἰ [ατϊσαϊίοπε, ποοῖς εἰ ἐϊε ἰὰρὸ- 

ταπίοβ. δ8δ; ὅσο, Β: δ44, ἃ; 184, ὁ εἴ βεᾳ. 

1141 εἴ 564. : Αὐδίπεις 4αοκάαπι ἰοῦ γῸ5 ἐ58ς ἵποῦ- 

ἀἴπαιϊς ἀπιρυϊαπῖος, π1}}}} ορεγαηΐος, δε σαγίοξα 

ἀροηΐοβ : 115 ἀαΐοπη 4αΐ καηΐ ὁ] υππηοαϊ, ἀεπαπεῖα- 

παῖδ δἰ ΟΡ Ξδογάπηιιβ., αὐ σὰπη “αΐοῖε. ορεγαηίος, 

5ιπ|πὶ Ῥάποπι τπα πε σεπί. δ44,.ἃ; 181, ἃ εἴ ε. 

15 : ος δυΐεπι πος ἀεῆσοτς Βεης ἔποϊοωϊος. 

109, ε. 

411: υπο ποῖαϊς, εἴ πὸ σοπιπϊδοδαπηἶηὶ οαπὶ {|10, 

αὐ σοηἴιηδαΐαγ, 194, ; 827, Β. 

ΤΑᾺν Τιμποότπεῦν. 

ΟἈρ. ἕν, 415 : Ζεβὰβ ΟἨ τί σεας τεπῖξ πὶ πηαπάαπι, αἱ Ρεο- 
οαζογοβ ΒΆ] γο5 ἴδοογοῖ,, Φπογιιπὶ ῬΥΐπιιβ δαπη ὅρο. 

865, ἡ. 
49 : Οἴτγοα Πάεπι παυίγασανογαπξ, 456, "». 

Π, 8: Πμεναηΐεβ ριιγας πίη, 5ῖπς ἵγα εἴ αἰξοερία- 
τοῖα. 086,6: 959,ἃ. 

ΤΙ, 40 : Ἐε μὲ δηΐπη ργοβεπίαν Ρτίπιαπι, ἀεῖπας πὶ - 
πἰσίγεηϊ, πα] ] τὰ οτίτηθη μαθδηΐος, δ46, ἐ. 

ΙΝ, 4 εἴ βεᾳ. : Οπιηῖς ογεαΐζιγα Πεὶ θοπα εβξ, εἴ πὶ- 
ἈΠ τε)ϊοϊοπάαπι. ϑαηοιοαξαν δηῖπη ρῸγ σογθιιπὶ 
Ῥεῖ, εἰ οταϊίοπεπι. 50ὅ, ε; 654,6; 954, ἃ. 
13 : Ἐχεπιρίαπι ἐβῖο Πἄο] απ. δ415,ἐ. 

Ν,6 : Οὐ ἴῃ ἀε]ϊοϊϊς ἐσῖ, νἴνϑηβ πηογίμα ἐϑί. 500, ς. 
8 : δὶ 45 αὐαΐοπι βιιογιτη εἰ πηαχίτηθ Ρτορίπαιο- 

ταπι σα γατη πὸ παρ εῖ, πε πὶ περανῖξ, εἰ εϑὶ ἰηῆ- 
ἅεἶϊ ἀεϊονῖου. 809, α. 
11 : Θαΐ Βὲπὸ ργαξιιπξ ργοςυίοτῖ, ἀρ! οὶ πόποτὸ 
ἀἰρηὶ παρεαπἕων, πηαχῖτπηο 4πὶ Ἰαβογαπὲ ἴπ γογθὸ 

εἰ ἀΔοειτγῖπα. 669, "». 
530 : Ῥεσοαπίος αὐξεπὶ σΟΥΑ ΠῚ ΟΠηηΐθιις ἄγρας, αἢ οἴ 
οὔἴεσὶ πλείστη μα οδηΐ. 530, ε. 

341: ΝΙΊΜΗ ἑαοῖοπβ ἴπ αἰτογαπη ρμαγίοπη ἀφο! παμᾶο. 

527, ο. 

ΥΙ, 5. : 81 415 αἸτΐεν ἄσσοξ, εἴ ποπ ἀσοοατι Ξαηῖς κον- 
ποις Τ)οπιΐοϊ ποσσὶ Ψοκὰ ΟΝ γίσεῖ, εἰ οἱ χυα κο- 
οὐπάαται Ρἱοίαϊεπι ἐδ, ἀοοιγίπα;, ΒΌΡΟΥθιι5. ἐπέ, ηἷ- 

ὯΙ] βεΐξηβ. δΙ4,6ς ΤΙ7, ὁ οἱ ξεᾳ. 

1 εἴ 564 : ΝΊΝΙΙ ᾿π τυ] ΐπηιις ἴθ πππς πλλιπ τπ ; σοιν- 
5ρ᾽σατπὶ ἐδῖ 4 ποάιιὸ ἀὐξογγο φαΐ ἀςααχὰ Ῥόβδιι- 

πλιιδ, Ἠαοπτο5 ἀατοπι αἰϊπγοπία, εἴ (αΐθεις ἔδρα, 
1ι15 σοη σητὶ Ξἔπιτις, 355, ο; δ δ, ε. 
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40: Βαζῖχ οπηπῖιην ΠΊΔ]Ο τη οϑὲ οὐ ρ᾽ 4185, {π|ᾶΠ| 

ΙΝΡΕΝΧ ΤΟσΟλὺΜ 

4υϊάαπι ἀρροϊθηῖοβ., παι ρα αν θυαπ! ἃ Πᾶς, εὐ τπ- 

990, ἃ εἰ". 

415 : Ρυψοῖρῖο. σογᾶπι 260, {8ὶ νἰγιποαῖ οπληϊὰ. 

852, ἃν 

βουπογπηΐ 56 ἀο]ουιιι5 πλα} 15. 

Π Ἂν Τιμοτπεῦμ. 

Οκρ. 1, 8: (]Π]αθογα ουδηβο]ῖο : τὰ} Βοπα πη γ1}1- 

τἴαπη. 38, ". 

Π, 2 : απο σοπιπιοη ἦα ἢ ο]1]}01ι5. ον πὶ θιι5, Φαϊ οἵ 

Ἀ]1ο5. ἀἄοσογα οσαπὶ Ἰάοποὶ, 714, ἃ δ 86. ; 886, 6. 

ἃ τ Νοιπο 4] ταλΠπτας., πη ρ] σαϊαν Ὑἱΐθ πόρους, 

αὐ οἱ αὶ 568 ἴῃ τηἹ] ἴα πὴ ἀ 6] 6ριι, Ρ]ασθαῖ, 278, }. 

5 : 81 4ῖ5 σοῖο, ποθὴ ΘΟΓΟΠ [1], τΪϑὶ Ἰ σι ἴπηο σον- 

ἴανουῖ. 286; 619, 4: 625, ο; 958, ". 
41: Νάϊῃη δὶ δοιη ΠΟΥ τ 5.1ΠΠ115., οἵ ΘΟΠΥΪΥΟΠΊΙΙΒ ; 

81 βιιδι πο πλι5, ΟΡ ΘΟΉ ΡΟ ΘΠ ὈΙΠλ115, 908; 909, (ἃ. 

1. : δχο οουππιοπα, σοπίοϑίαπβ οουτᾶπῃ θεὸ, 885, ". 

49: Νουὶξ Πομηῖπιιβ 4] 518} 58]. 809. 

3ὅ : [πὶ τηδπδιιθί πο σου ρίαὶ 605. 411 τοβιβίπης. 

ὅδ5, Ὁ οἵ 566. 

ΠΠ, 1 οὐ 564. : [ἢ πον 351 πι15. 4] θιι5. Ἰπδίαθαπὶ [6 πι- 

Ῥονὰ ρονίοι]οσα, Ἐσιπῦ. οπῖπη. ΠΟΠλΪηΠ65. 501 0508 

Διηδτῖο5.... ΟΥΙΤΙ Πα ΤΟΙῸΒ, ᾿π οι ΡΟ Λα ἢ 65. ὅ00, ο. 

160 : Οπιηῖς ϑουιρίανα. αν πτι5. Ἰπϑρίγαια, ἀ|1}15 

εβ αὐ ἤοσομάήιιη. 4015. 

ΓΝ. 5: Αυρας,, ἱπουορα,, ΟΡϑθογα ἴπ οπλμὶ ραιοπίϊα,, 

εἴ ἀοοιτῖηα. ὅ85, 4. 

7 οἱ 8: Βομιιπὶ σογξατηθη σου αν, ΟἸ ΒΤ τ ΘΟΠ511Π1- 

τηανὶ, Πάδθηι βογνανῖ: 46 το] {πιὸ ΓΘ Ροβὶ τα, 51 τη ϊΠεὶ 

ΘογΌπα Ππ|5 1120, {πᾶπὶ το οι. τ] Τλομηΐπιιβ ἴπ 

Ὧ1ὰ αἴ, δῖα ἡπάοχ. 850). δ. 

Αν Τιτῦν. 

Ολρ. 1, 9: {τ ροϊοπ5 510 ὀχ πουτανὶ πὶ ἀοοίτσι πα βᾶπα, 

ΟἿ 05... 4π| σοπ ρα ΠἸοαη!, ἀΡ ιν. 5595, ἃ- 

10 : Ομ! αταν Θπῖτῃ 56 πόβδὸ Π}οιτη, ἴα ΟΕ15 ἀπαΓο πὶ 

περαμῖΐ, 626, ο. 

Δν ῬπΠΙΈΜΝΟΝΕΝ. 

ψ επϑ. 18: Εουϑαπ ὁπ Ἰ΄δο Ἰβοοσϑις. ἃ] Ἰλονᾶπι, 

αὐ αἰόγπιιπὰ {ΠΠπ|πὶ τ ΟΊ ΡΟ 5 : 1 πὶ ΠΟΙ {1 ΒΟΥ ΠῚ, 

561 ρτὸ βουνὸ ΟἸνα Γι βοι πητιπὰ [γαϊνοπι. 95. 6. 

Αν Πεμβπιος. 

λνΡ. 1, 8: Ῥουίδηβ οὐππΐϊα νοῦθοὸ νἰγα 5 σι, 1906. 

ΠΙ|, 11: Ουοόυιὴι σαἤαγογα Ὀγοβίγνατα δαμΐ τὰ 6- 

{πὰς 

ψ, 41ἃ : Ρου[δοϊογιι μι. Οἰθι5., 4 ῬΥΟΡΙΟΥ αϑϑποι αϊ- 

βογῖο ὃ 

ΤΠ 50 ηϑιι5. ὁχογοιίαϊο. πα ρθοὰΐ αὐ αἸβογοι οπο πὰ 

Ὀομὶ οἵ τα]. 52. ", 

5ΒΟΒΛΙΡΤΌΒΚΙ ΒΛΑΟΒΕ. 

Χ, 95: ΕϊΟο]1ς. εϑὲ δηὶπὶ 41 Τρ τογη δι1, 650. ε. 

37: [ϑηῖ5. Ὁ ὡιηι]αιο,, ἀτια: Θοπδυτηΐηγα οὶ δι]- 

ὙΘΙΞΑΤΙΟ5. 83. 

ΧΙ, 58: Ουῖθι5 ἄϊρσθιδ ποτὶ ἐγαὰΐ τη τι5, 48] οἷτ- 

Οὐ θαη! πὶ ΡΟΠΠΡτι5 ουΐαπι οὐ Θαργάγιιπι., δσοη- 
ἴδ5. 7 ῬΓΌΒΒὶ., αἰ ΠΊΟΙΙ. 10. 

ΧΗ, 4: Νοπάππι τδάιιθ ὦ βαηθαϊποπὶ γΟβ 1515}, 

δάνεγϑιιβ Ρεοοδίαπι ΓΕΡα δ ηἴ68. 594, 

6: τοπι ΠΠΠρῖι., Τλουηῖπιι οαϑισαῖ, 1056, ". 

(Οὐ. δηΐπη. ΠΠλ5., Φαθπὴ. πὸ ΘΟΥΤρΡΙς ραϊον ἢ 
415;8. 

11. δ 12: Ομηηῖβ ἀαΐοπὶ αἸβοῖ θ᾽ πα πὶ Ῥγβ πη (ι]- 

ἄδη πὸρ υἱάοΐαν 6556 ϑαπα]ι, 566 πηο]οβεϊς ; αἱ 

Ῥοβίθα ἔπιθι πὶ ἔλα 41] τὰ το 41 ἃ βαϊαΐοιη, 

115 (1 ρὸν 1Πὰπὶ {ποτῖη! ὀχογοιται. Ρυορίον φαοά 

ΘΠ. ἰ5585. ΤΠΆΠΙΙ5. οἱ βο] ἴα σθηῖα ουϊσῖίο, 141... 6; 
834. 

ΧΠΙ, 17: ΟΡοὔττο ρυωροβιιῖα. γοβίυβ, 56. Βα] ΘΟ ῖ 

ὀβίοίθ. [ρ51 οπὶπὶ ὙἸβ]απῦ ΤῸ ΔΠΙ ΠΙΆ Βθι5. ὙΟϑ ΓΚ, 

[ατηιια τη σατο πὰ γα Ἰτγὶ, τὰ σὐπὴ σαπήϊο πος 

ΤἈοϊαπε, οἵ ποῖ σοπιθηΐοβ - ἱπατ 116 που δ πΐπὶ γο ῖ5 

6ϑῖ, 815, ἡ, 

ἘΡιβτόυα Φασομβι, 

Οκρ. 1,2 : Οἴππὸ βαπάϊανη δα βεϊτηαΐο,, ἔγα γοβ., ΘΟ πὰ 

ἴῃ ΤΘπ ΑΓ ΙΟΒΙθιι5. νυ 5. ποῖ Φου 15., βοῖθη τος {πο 

ΡτοΡαῖῖο Πάοἱ νοβέτε ρα] οπείατη ορογαΐαν, 989, ἃ, 

ὅ οἵ ὁ: 51 45 ἰχοπι νοβέσαιπη προ βαρίθη τα, 

Ῥοβία!οι ἃ 1)0ο, απ 4αὉ οπηπῖθιι5. 5ππρ]]οἴτον, οἱ 

ποῖ ἱπηριορογαῖ : οἵ ἀαθιταν οἷ; Ῥοβίαϊθε ἀπΐοπι 

825. 

12 : Βοαῖιι5. σὴν 41 βα Ἕοτὶ τοπία τ] οποπι, Ζιοπαπι 

ἴῃ Πάδ, μ1}}} Πβι τα π8. 

οαπὶ ῬγΟΡαίι5. ἔπονῖξ, δοοῖρῖος. οογτόπαπι υἱΐα, 

ἀπ ΤΟΡΤΟΠΊΪΒΙ [)οῖ5 “Πα ΘΠ Ἴιι5 56. 989,". 

1,10: Ουἱοιιπηχιιο (θοοσῖΕ τοΐαπη Ἰοσοπι, οὐΐοπάθνις 

890, ἃ. 

ΤΥ, ὁ : Τ)ουαΐπιις. Βιι ρου 15. γΟϑΙσ ΕΠ. Πατα ΠΡ 5. απο ηι 

600, ἀ; 996, ἃ. 

ὙΟΙῸ ἴπ τπὸ, ΟΥῚΓ ΟΠ. “1 ΤΟ 5. 

4αἱ συδιίατη. 

1 Ῥετμι. 

Οκρ. ΠΙ, τ : Ῥαγαμὶ οὐ Εἰς. ἃ τοοροπάοηιιμν οα}}1-- 

ῬῸῚ Ἰπτογ σα γῸ5 Τα ΠΟ ΠΟ πὶ 6115. {τὸ ἴῃ ψο]ὶυ 

887, α ; 950,7. 
ΤΝ, 18: 51 γπ5ῖιις. υἷχ βάϊγιιβ. οὐποῖταν, ἱπιρῖηβ οἱ 

δὲ Πάεὶ, 

Ῥοοσαῖου αὶ μάγοι! ἢ 501.,». 

Υ, 5: Νοῦ συλ ἀοπηπίιμη. ἴθ Οἷς ΘΧΟΙΌΘΠ5. 
998, 4. 

1 ]ολνκι. 

Ολρ. ἵν, 15. Τὰ Πθ0. σορποβοίμητ5 4 ἴῃ πο) 18 
853, σ.Ψ 

ἀδὅ. 

δὲ, οχ ϑρίγιται ἀπομὶ 641: πο)}»ῖ5. 

16 : Τρειι5 οἸαγ ας οβξ. 



ΙΝΌΕῈΧ 

ἈΕΒΌΜ ἘΤ ΥΕΚΒΟΒΌΜ Οἷ15 ΑΝΤῈ ΔΡΡΕΝΡΙΟΒΝ 

ΙΝΥΕΝΙΌΝΤΟΚ. 

Α 

ἈΒΙΜΕΙΈΟΙ γίες ναητο αὐ 5. Ὀ Π]Ἰοπ ἀμὰ γόστὶ μοβ5605- 

βΒίοποπι, 393, πὶ δέ ο.1 

ἈΒΝεολτιο δυῖς 4 βἰποογα δῖ, 180, "; 485, Β --- 
2489, α. 

Ἀππαηλδι Πάο5 {0}15 Γποτὶ!, 773, εἴ 564. Ῥτοροηῖζαν 

ἱπηϊαπα, 1775, α εἰ νυ. Οὐα]ῖς. ομοάιοηιία, 8410 τ 
8417. 

ἈΒΒΤΙΝΕΝΤΙΑ ἴπ πὸ Ροβίτα 51, 6419. 6; 806, 6 εἰ 
δοῳ. ΑἸϊψααπο ἃ" 1ϊ5 οἔαπ τ θιις {ταν ρουτη ΓΠππ ταν 
ἀθρδεϊποηάιι, 505, ο. ΟΟΥρογοῖβ. υἱγί θυ πιοιο πα 

ἃ Βϑι]ποη ἴα ει, 780, ἢ---78 4. ΑΡοΕ ποι τα Πυποῖτι5, 

5390,» ἐὲ σεῳ. ὙΊΔο υἹεγειείιενι. 
Ἄραδι βίατιιβ ἴπ ραγαδίσο, "10, ἡ δἰ σε. Ταρϑι5, 111 

εἰ σε. 113 5, Αἀαμπειβ ἃ ἀϊαθο]ο ἀδσοριι5, 112, 

σεν; 114, " εἰ ε; 389, ν. ὅρε [Ἀ]ξὼ ο]ουίῳ ἦ- 

δοῖι5, 5330, α. Οὐ} πιυ!οίαῖια γοῦπα, 111, ο; 11, 

5. Οἴχν ποι 5[α {πὶ πὰ οὰπὶ 1050. ᾿π πηοηΐα οοη- 

δίγιιοία διπῇ, 115, ποτ τὰ, η. Αἄάπιιβ πη ριόθο 

δι Ῥοσοαΐιπι ἃ ρῬοβίοτος ἐγα πδπηϊδιῖ, 99; 9390, ον 

ΑΥΜΟΝΙΤΙΟΝΕΒ. ἥϊιο ἀπῖπιο πιο ρίοπάε, 87, α. 
ἈΡΟΙΕΒΟΈΝΤΕΒ Πυτηα πάπα νἰταπι αἰ μ 1} οπητιῖπιο ὅ550 ἃ1- 

θη γαπίαν, 314, 5. Οὐ βεοίανί, ἃ Φα θιι5 ἀροιϊποτο 

ἀεθοαπι, 5354 --- 959,.κ. Μοη ες Ἰεντας ἱππαίιι5 ἀ0- 
Ἰεβοθηεῖθιι5. πιουθιι5, 238, , ἢ εἰ σε. 

ΑἀΔΟ] ἐβοοπ ]ι5 “σοι δ πί σι. ἃ Πθα5 1} 10 ἀαταμπι,, {πὸ- 

πλοο Ροϑοῖπι ἐχ (ἀπε ῖαπι ΠΠ ες γασίτπι σαρογο, 

91ἢ, 5,6 οἱ ἰοία ποπιϊία μαποῖπι, Νιᾶς Οδπείζος. 

᾿ΑΔοϊοβοοπβ, ἦἄθ {πὸ 77αεει. ΧΙΧ,, 30, μαγεία ἰασο 

ἀἴρπιιβ, Ῥαϊγιπι τη βουσί πιι5, 72, ἡ. Νοη ᾿ἤοπὶ οι 

«αὶ Ἰορῖβ ρουῖτιιΝ (6 {πὸ Ἴμις. Χ, 35, ΤΊ, ἃν 

Ανγνεντυβ Πουιῖηΐ {15 ὀχροο! απάδις, 02, α. 

ΑΕοβιτυρινυμ βοπογα {γ]ὰ σιιαῖ, 558, καὶ εἰ σφ. ΑΕρεὶ- 
ταί εἶα. Τοπριι5 ἀεἶ οΡοιπεῖα. το] ριοπῖς. οἤποῖα, γαϊ- 
πῖπιο ἰδοποαπι, 60, 5. Νοῦν ὁπιπὸ5 τὐρε τ] ϊπὸ5 

ἀὐἱθυιοπ ταῦ σιιπΐ παλιγα;, ὅδ0., ν' δὲ πὶ ὅρα πη 

Ῥοσοαιογιπι ππ]οίαυ, ἐδία, Ἀσοϊάτιπι οἰἴατα αἰ απ- 

ἦτο Ῥοβιυίαηίο ἀϊαθ01., δ01, Οὐοιιοῖο το]οναυκίαι, 

δῦ, α εἰ σε. δ τάς ἥοννιις, 

ΑἸτοΥνρτιι Βοοπηο νὰ πὶ ἱπυθπογπηΐ, 445,0. 

ΛΕονυρτιάπῦν πιΐγίσιπη. απ 0 }}15 ἀδίαιϊα, 4564, 5, 
ΑΚΜύκατιο «υἱὰ κ[ε,, 618, 

Λεπ ἴῃ Βουίριατγ5 γοσαΐζαν οαϊτπι., 4415, 6. 

ΛΕκυμκιβ ργοβαίαν σου, ὅὁ0, "; 9δὅ, κε. 146 Οαλι- 
πιϊίας. 

ΔΕΡΕΟΤΙΟΝΕΒ ΔΗΪπηΐ α{1165., 115 51 τοῖος αἰ πηι", 1.34, 

Α δὲ 5. (λγηΐς. αἰϊδοι το ο5. ἴθ ἀπίπηαπι ᾿πδασκαπί,, 

1δδ, 5 εἰ σε. Μοπιὶ βιθ]ϊοϊομ α, 156, κΕ δέ ας 

γιάς ὅανο. 

ἈΕΡΕοτυβ ΒΟΏτι5 115 5ἷ., 662, ε. Οποχιοῦο Θοπηρᾶ - 
ταπάις, ἐδὲα,, κὶ εἰ ἃ. 

ΑΙΠδοτα5 ραν ϊου]αγοβ. ΡΠ] τσ  πλιιπὶ σοτη πα εΐ σοποονα ἴα: 
πορθηΐ, 450, σ. Μοπαοβῖς ἱπιογἸοιπίιν, ἐδία, ; 
ἀδή, ποία; 834,» -- 59, 5 Ὑ14ς “οναοϊιῖ, 

Ἄνριτοτι, 4ιοιιοῖο σοπβοϊαιουο ἀοπιμ!οοπαϊ, 57, 

Ὁ --- ὅ8, δ. ΑπΙπιὶ 6δὲ ἰρηπανὶ Γγαηρὶ ἀὐπηοάπι, 
οἵ αὐνονοὶβ βιισοιπηθογο, 58, Ὑ14ς Ταονγπιώ, (α- 
ἑαπιΐίας. 

Αοπιουντυπα Ἰαιζαίιν,, τππαχίπηο ἴπίοῦ ἀγίος. πποπα- 

ΟἸΝἰβ ἀβδιβπαίαβ, ὅ59, α. ἄς Ομ πεαρεισα 

Ακεχάνραι Μασ σομε πομπεῖα Ἰαιθαταν,, 551,6. 

ΑΔΙΑΝΤῚ παΐινα δὰ 65. 9 αἱ ἰρπὶ σοπδιιπιὶ ποι Ροσοῖ!, 
7, ἢ. 

Ἄπνιοι {ποπιοῖο ἀΠἸαοπϊ, 555, 6. Οὐπρίαπίον ΡΙῸ 

Ομυίξίο γο πιο 984,.Α εἴ πὶ γᾶς ήκοεεῖςα 
υἱΐα. 

Ἄμοι [)οὶ ᾿νοπηϊηὶ ἰποῖτιια., 470 - ἀτ4, πὶ [πο ΠᾺΡ Π1ς, 

10, 5. γᾶς ΤΠ εὶ ἀἰεοιῖο. 

ἌππιοΥ 501 προ μῖζι5. ὁπ που θιι5., 819. Εν 

ποῦ 50] ρδῖτι5 Παοπηοίίο εἸἰδοογηΐζαν, 610, ν. 

Αὐποῦ ρυοχίπι, Ὑ1ς Ῥηοαίπιιις. 

Ἀπιουῖς [νατογαΐ ὀχοθιρ!α, 99, εἴ σο. 

ΑΜΟΒ ρμαπἰιοπεῖα ρεθσο, 87, Β. 

Ἄνανια (ἄς ψιο «7οε, Υ΄, 5) ρῬοσοαξιμ ἴῃ 4 μοκὶ- 

τὺπ|, ἀλῦ, ο. 

ἈΝΘΈΝΟΒ ἴῃ στ 5 σοι πα} Πόσα τι ἀν γίαν, {{3.. πὸν 

ΑἸρο σα παλταχῶν ργορυῖαπ αυϊἃ εἷξ, 4.7, αν 

Ανιμὰ ἴπν 5 1}}}}15 ὁ5:, 59, ὅν. ΑΡβάιιο α11ὰ δἰ θὲ αὐ εῖκ.- 
τὰ ργανηαῖς σομήϊία, 109, ο. ΓΑΡογαπὶ οἱ ἴῃ 5πὰ 
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Ῥοϊοκίαίε. βἰίαπη Ὑἱταπὶ ἃ ΘΟ Ἰτογδ ΒΟΥ α., 410, 

α. (τ᾽ π14}} σαρᾶχ, 109, ἃ ε΄ Β. Ὁποπιοήο ρεσοαδΐ, 

110,4. 146 Τίοπιο. Αἀπιῖγα 1} τηοο δα σοΓριι5 

οοἸ]Πραΐαγ, 52, οἷ Ε εἰ σεῴ. Οουροῦὶ τοροπῆο ργα- 
Ποῖταν, 776, Α. Οοπηοῖο σοι γόσογα ἄεθοαῖ, ἐδίω, 

5 εἰ σέφ. Δυιοπίοάο σουροῦὶ αου!ταΐοπη νιτα] ἐπὶ 

ππρονεταν, ἐδια,, ας Τη οαδαπα ἃ 51 βιαιπὶ ἴῃ ΘΟΓΡ 5 

ἀοπιηϊηΐιπι (ἰΘβογιθγι, 777. ν. 

Ἀπῖπης ἀπρ] εχ γἱβ ποσί, 776, κ εἰ α. Απίπι ἄοίοθ, 

52, 5, εἰ δε. Ῥαγβαιῖίο 48 51}, ῶ25δ4, Ε εἴ 56. 

ΑΕρτγιιαο εἰ πιοῦβ, ροσοαίαμη, 59, Ὁ: οἱ ἱσπογαῖίο 

Πεὶ, 4159, ε-. 

Απίπια γεγὰ θοπὰ {πὸ δπι,67, ν δὲ 564.; 110,.Κ;; 

254, 5. ῬΓΙΠΊΑΓΙι5. ἔγαοίις. ὁδὲ ψουας. ἴρθα, 241ὅ, 

α. Απίπιῳ ρῥγοίδοϊιιβ, παι πλ"] Γἀ |5. Ῥγοίδοιιιβ. ὁδί : 

“οίοοξαβ γογὸ δχ ἀπῖπιὶ ο]αιϊίοηο οἰσηϊίαν, 994, Β. 

Απῖπη Αἰ ϊδο  ΟπῸ5. {1165 δα ηΐ, Π15 51 σθοῖο αἰ ατ.. 

124.,.Ἃ. Απίπια δὲ ῥῬΓῸ ἁπηϊοὶβ οἵ ᾿γὸ ἐπὶ πηϊοὶς ρὸ- 

ποηάα, 679, α. Απίμηα Ὀγερσίρια οαστὰ ΒαΡοπάα, 

Ὡὅ,} εἰ σεῳ.; 355 2λ5,., 316, Ὁ; 255,4, Βεΐ 5εῷ. 

Απίπηες 5[δτιι5. {υϊ 8 πὶ Ριιον 115. δδι, φαϊαια ἀ4016- 
βοθηῖα, φυϊάαμ βεηθοία 5, 154, Ἐ--- 1 ὅ3, 5. 56 η- 

δαπιπηι ποιηΐπα ἃ] ἀΠΪΠλ:Β ΡΟ Π 1ὰ5. ΓΓΔΏΒοΥΓῚ ρο5- 
δαηΐ, 152, ὁ οἱ δε. 

Ακιδῦβ, ἀππὶ ἴοπογ ὁπ, ὦ οαμπῖα Βοπᾶ βἔα πὶ ἃ ἰπὶ- 
(ἴο Θχουοθπι5, 198., Β. 

Απῖμηὶ ογάϊπαιῖο οἱ βοάδιῖο ἀτριπηθηζιπι ἐδὲ υἰγεαεῖς, 

793, 6, 
Ἀνόμοει τοῖρϑα ΕἸ]ταπὶ Π)εὶ “οτηϊτιπε δα οὐοα ἀγάπη, 

5306, α. ΜαυΠίποὰ. ἄδοτνιπι ἱπάπισαπὶ,, 369. Β. 

Ῥιιρπαπὶ οὐπὶ ϑαΡο]]Ἰαμἷβ, 368, 6. Ι14ς .«Ζ1γἰαπὶ, 

7Ζ)εὶ 1 ἰϊὰμ. 

Ἀριβὺβ ἰὸχ {πὸ εἷῖ, 198, σ δὲ ν; 399, ε. 

ἈΡΟΒΤΟΙῚ ΠΙΑΓΤΙΠηΟπἶο σορα]αιϊ!, 285, 5. Ῥξειάο- 

ἈΡΟΒ[Ο]1 4ὶ 5ἷπε,, 755, ν δέ ε.- 

Ἀπιλκολῦν οοηῖγα ΕἼΠῚ αἸν]πιταΐοπι 5ορ ἰσπιαΐα Ῥγὸ- 

Ῥοπιπίαι χα αγαιιο,, 188, κε εέα; 189,0 --ς 

190, 5; 195, --- 4191; 384, ν δέ π; 966 -- 368, 
ε.- ΕἸΠῚ ποπιθη νόσα ἴδηι σοποοάαηξ, ςο γοῖρϑα 

Δ σθαπε ἔρβιιπὶ ἀοπηϊτεπππιξ Δ ογθαΐιγαπι,, 9366, ο. 
γᾶς 2εὶ Μιὰ. 

ἈᾺΒ ῬαβΟΟΠΩΙ οἴ ἃΥ5. ΓΟΡΏΔΠΑΪ 5ΟΥΌΓΟ5. βιπξ, 962, 
Ἂς: 

Αὖὐϑ πηράϊοα οἷν" ΠοΟμΪηὶ οοησοθβα, 557, α --- δ58. 

(ποπιοῖο ΟἸιεἰδιϊαπὶ μὰς ἀγίς τα ἀοθοαμπι, 558, 

λείβ; 501, σε ν. Θιιοά δα ρτοοιγαπάαχη ΘοΓΡΟΥ5 

βαπιΐζαΐοπι ἴαοὶ! ἂτϑ τπθϊοα,, 14 ἴῃ οπγαπαϊς απϊτηΐ 

ὙΠ ἱπηιταν! ἀοθοηλβ, δὅ58, 0 τοι 559, Ε; ὅθῶ,ν 

εἰ 5εῳ. Ἐ7ὰ5 1145 ποπ Ῥγουβας Τα σοπα. τηοπα- 

ΟΠῖβ, ὅὅ9, κα; 060, "; ὅ64, ». ΑΤ5 τηράϊου ἀ{1}1-- 

ἴὰ5., ὅ63, Ε- ΑΒΡιιδιικ, ὅὅ9 5; 561, α. Οπαπο. πβιῖς 

τη ἴοι πο ῬΥτοϊου ΠΏ Γ1 ἀοθοαῖ., 560, ποῖα, 

Αὐἴοβ. βἴπρα]εα 51 0511: ἸΙοοο, ΟΡ πᾶξιχα 4 ὈΠΠ] αἴθ, 
πορὶς ἃ Πθθὸ οοπσοϑϑα βιπὶ., δ57, 6. 

Αὐοβ τηοῃ οἷς ἀϑδισ παῖς αι βἰπξ,, ὅ58, ἢ --- 559, 
α. Νιῖάς Ογρες πεαπιειτε. 

Ακύνρθο ἀπαβδαῖα {πὸ 51, ἀῸ {ππηἸσαπ5. ΠἸπτιπὶ 7 οἱ 

4αοπηοίο «πἰ5 1]Π]ὰπὰ πῸπ οοπἔγιησει,, πθΟ γΟΤῸ ΠπῸπ 

ὀχϑιϊησαοι ἢ 759, 5 δ δϑῷ. 
ΑΒΟΕΤΙΟΙ ΥἹΐοθ Ἑποομλ πὶ, 978,4 --- 281, Α. ὅεο- 

Ῥι5 4115 510, 4562, . Ογαιϊίο προτρεπτικὴ Δ ἀποῦ 

ἀἰοαπη νἱΐαπη,, 277, Α--- 2379, Ε, εἰ ἐοία ποπιϊϊία Ρι:- 

σἶπι; 381, Β. Αβοοι θα υἱΐα ργαπηῖα, 379, Ε-τ-980, 

Ρ; 384, .κ--- 385, Ε- ΔΑἢ εαἥὔδπὶ ἤρη Χο αι ΠΣ 

Τοπηϊης, 880, 6. [π᾿ ἐο υἱΐξεὸὶ βθπογο ποῖ {40 1]15 αὐ 

Ῥεσοαίιπι ἀσούβϑιιβ ραΐοι, 382, "' εἰ ε, [ποοηβιο- 

τα τοι" ἀπ Ρ] οἰ ὁπ πὶ ποη οϑί, 382 τσπ, Ἐχογοϊταιο 

Ῥγαορήαι. οἱ ργοβαῖίο, 383, Ηλι οβὲ το πηΐβϑη πὶ 

Ὑἱτα βόπιιβ, ἐδία!., Ε. Ἀ 40 «ιυίπχιι5. δ ο! παν ουῖγ, 

βοάπ44}1 ἤα1ὶ Πὲ τοι5, 3895 -- ; 5414, κα. Ἐπ ΟΠ μγῖσιῖ 
Δ γο τοι οὔ πηθη πο Οἰιριοῖ, 282, Εν Ὑ146 },ο-- 

7εςϑῖο πιοπαϑίϊοα, β͵οπαοβιὶ. 

ἌΒΘΕΤΙ5 1πϑ[α ΒΠΠΡῖι5 Το] 5 Ιο πα] ἀαπα ποι οβΐ, 

7195, 5 είο. ῖαε “7οπαοβιὶ, 

Αϑρεοτῦβ ΠΡ ποδὶ οπηπῖπο σανθηάῖι!, 481," δ ε- 

ἌΒΘΕΝΤΑΤΙΟ εἴ ἁαυ]αῖῖο {πρίεπάα, 957, Ε. 

᾿Αβτποκοοῖα ἀρὰ Ομαϊοβ ἴθ ργοιῖο (πε, 125, ον 

Αβτυτιὰ «υϊα 51, 4150, Ε δὲ α. θο κι σπὶποαΐ ἀκα! 

ποπῖθῃ, ἔψιε!. Αϑταεῖα φασαπι Ἰα 4 }1}}15 ἐδ, {τὸς 

ἄδπι νϑσὸ τηδ]α, 150, αὶ ---- 154, 6. 

ἌΤΤΕΝΤΙΟ ἀαρ]6χ, 31, ἃ. Αἰτοπεῖο ἀηἰπηΐ 4 Ὰ}15 51, 

ῶὅ, ὁ--πϑθ, Β. Εἰ ᾿πῆγπηῖβ δἰ να]θη τ θιι5 α{1}15, 26, 

Β---ῦ0, Ε. ΜοπεΪβ ἱποοηβίαπ ϊαπι ΠΟΙ ΡΥ πηϊζ, 39, ἃ. 
ΟΡβεγιῖ [ποῖ !οπὶ δα μοσοαΐιπη ἀσοθβϑιπι, 382, ἢ εἰ 

Ἑ. ΟἿ οπηπῖθιιβ ἃ Ἰορ ϑαίοτο ρτωβουρία, 29, ΓΑ. 
“Ἵκιοπάῖε εἰδιϊροὶ : σαν Ῥγοχῖπηὶ ψἹ τα Ρογξογαΐοσῖβ, 

39, Β---ῦθ, Ε. ἄπ ἤεγὶ μροββϑὶξ αὐ ἴῃ Οπηηῖθι5 εξ 
ΒΟΠΊΡΟΙ ἀτίοπεϊο ἀοααϊνγαίαν, δὲ 410 Ρᾷοΐα θᾶτη μΡο5- 

51 4115 ἀββοάαὶ 087, Α εξ Β. 

Αὐάβιτιλ 4πὸ Τογπηΐηο ἀεΠηπϊαΐαν, 607 ν εἴ 56. Α- 

γΑΡΊ Πα» νὙπτππὰ Ὑ1{10 ΠΟ] ποητὴ νυἱ οίιτ ἀβϑίτη δ, 

63, κ. Επριεπᾶα ἀναγ ἴα εϑὲ, ἐδια. εἰ τοία αο 5ε- 

ψιιεγιεὶ ποπεῖϊϊα ραδεῖπε; 516, Ὁ. 

Αγναπῦβ αυῖ5 5ἱἵ, 69, Β εὐ δε. Αναγὶ ἀϊνιῖς εἰεραι- 

αἰξβίπια ἀοβουῖριϊο, 61, Β-πσθᾷ; 64, Βεΐα; 85, κ-ττ 

66. Εἰ; 67. ΒΕ Οἱ» 69;}» ΘΕ: 69. 5 εἰ δε. 16, 

α εἰ ϑε.; 19, 5 79, Ατ--- 81. Αγάγιιβ ἀιξογιοίαξιτν 

Βοπογιπὶ σορία, θὅ, Ε ἴγαπῃ Πεὶ οσοαβίοποιῃ ἔαοῖε 

ἀρϑογτοπα Ρδοιιηϊδο, θά, α. ῬγΟχίμηϊ πϑοθβϑι Ἴρις 
γ6] τηαχῖμηῖβ πο τηογοίαγ, ἐδία, ; 65. α, Β εἴ 566,; 

18, Βεία ; 358, ν. (τὸ ΡΒ] ΌΣΊθ τις. ἱπιρ] αν, νος 

Ῥίαγα ἀεοβιάενταῖ, 66, ν; 79, --- 81. ΕἸ εοὶ οἱ 

ΡΟ] Ἰαίον, 69, Β εἰ σε. Α ἔταΐογπα Ἅσμαγιίαΐς Ἰου- 

ἰβδίπιθ ἀθοβῖ, 72, ἃ --- 75, ν. (α]απηϊταίος. ἴῃ 

Θπηπθπι ΡΟρΡυΪαπι ἱπάιοῖς, 95, ν. ΜΠΚΟΥ Ῥοειιϑ 

4αᾶτη Ἰηνι ἴα αἰσπαβ, 54... ν. ϑρΡ]Ποῖο τίοσπο 

Ῥαπίοπαι, ΤῸ, Ὁ; 77, Β; 79; 98, Β; 104,... ἀτανίονϊ 

ἔογίς 4ιαπὶ αἶνεβ 116 ἀὲ ἀὰὸ μος ΧΥΤ, 94, 

258, Ε- 

Αὐριτοῖῦπν οἤϊποϊιπι, 128, π-- 50. 6. 

Αγνεπβιο ἃ Πθὸ πηλ]ιπὶ δὲ ζαξαχὶς οἴϊαχα δε Πποη πε 

ΞΙΡΡΊ οἷς Ἰμ το] γα ΒΉ]1ιι5, ἃ 71, Ε δ ἃ. 

Αὐχιῦν ἀἰνίπαπι,, 4Φποιηοο Παριίαπάιπι, 774, 5 
εἴ δεῇ. 
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" 

Βαρτίθδι ἀἸσυϊίας ὁΠδοι ἀδιο, ΟἹ ποσοβοίταΝ, 41.ὅ8, δ, 

50. οἱ τοία Ἰιοπεἑϊα μασοῖμι, Ἰλαρ ϊβανα 5. τοια- 

Ῥὰὺ τοῖα Ἰνομηΐπιπι υἶϊαὰ πὲ, 159, κ. αι ρτοστα- 
βι1παπιιπι,, 159, ον Ὁ εἴ σέ. ; 101,.Α --ο 41ὐ3,". 
Ἰδλ,ν --- 169, κι [πὶ ν οἱονῖ Τ οϑίασποπῖο ργωίρα - 

γαϊαπι, 100, πα: 101, κε. ΟἸἰτοιπιοϊςϊοπο δδαῖοα 

Ἰοῖπο ὀχ]! θη ας, 160, αὶ δὲ αν 1 Φολπ ας. θαρῃ- 

βημαϊο,, 1ὅ9, πι δ᾽ βαδοιλαπι πα ατανο, 10 δ, 5. 5]- 

Β.ΠΠαπν «πο οοπαῖα. πα}}10 ΠΡα πρὶ μοι, 04., Ὁ. 

πῃ ποιιΐπο ϑρὶ νυ τ Βα π οι] οἱ ποθ ΘΟμ ου αι, ἔπὶ- 
Ῥον δου οι, 5741, δὲ δϑῃ. (λυ 51 σατο ἀκ} 

Υἱβ Βαριἰδπναι 5, ὅδ. 
Βακιλαν Μανίγν, 194. ΑὙπϊ πον ᾿πϑι ρον 1} ἰς, 19, 

δἰ Ὁ. Γανγνογῖ τα κουσιοπο, 50] ποὰ βοϊοηεῖα, ἐδίώ. (ἰοπ- 

5βέαπεϊ 1] αν ψιαο ἀηΐπιο πηα τ  ν αἴταπὶ 51}, ἐδίε. ,ν 

-- 107, Ε.- Μανιγεῖϊ σοπιι5, ἐδώ. Βαν]ααταῖ ὁποὺ- 

τλΐτιμ, 197, Δ, δὲ δε. 

Βάβιτῦν σοποϊοπαπἴοι οἰγουχηϑία θα πῇ που πὶ ἀ{|- 

ἄσπι, σανροπαϊ ψνῸ} σα] πηπία πε ϊ οαιβα,, 309... Δ 

510, 5. Βαβι 5. οἱ ργοϊοβδιοποπι οὐτι, 547 ταν 
518, κα. Ουϊδαπι 5ιιὺ5. ᾿ρδουαπι ΟΥΤΌΓοΝ. ΒαΒ,]Π10 αἵ-- 

Πηροραπι, 519... Οὐ Μογα τα σοπβουῖρδῖ!, 590, 

ΒΕΝΙΟΝΙΤᾺΒ οἱ Βοπἰτα5 ἃ 86 ἰπυσοπι εἰ Ἰβουοραη!, 09, Α. 

Βόνυν ἐδ γασιιπι, 395. Ε΄ 

Ολιν ρῬυΐμιτς ἀἰα 0} ἀἰποῖρυλι, 12 9,.ν. 

Οαδατατεϑ ροσοα 5 ἀἀϑουθοπάα, 95, κε. Δ ρτὸ- 

Βαπᾶαβ ἀπίνηαθ. οἵ δα ποβίγαμη τ} Π τοῖα ᾿υ τορι." 

ἀν βαρ ιι5, ἐδιεὶ., π,Χ εἰ ϑοη τ 9, εἰ 564.} 101.,.ἃ 

εἰν; 100, Απατῦϑ; 109, κ. Ῥαιϊοπεῖ ἀπίπηο ρου Τὸ - 

γοηεΐα, 96, Ὁ ἐτπ;: 103, Ε; 359, --οϑλο, Ε; 598,.Δ. 

Ῥαιῖοπεὶ αὐΐπιο Το] οσατα ἀἸὰ Ρο πὶ ριιάονο ἀἰΠιοιιηι, 

510. Αἰἰπιὶ οδὲ ἱσπανὶ Πραπσὶ αὐπιοίιμι οἱ ἀἄνου- 

515 Βισοιμη 010, 43, Ο. 

Ολπὸ σοποιρίξοῖ! ἀἀνουβιιβ Βρ ̓ ν τἀπὶ, 30, Α δὲ 5. Οἱ- 

πὶ αἰϊοπδοηἄνπι πὸὰ ὁπ, πὸς {110 ταοΐο ΕΠ 15 

ῬῬπα ριοβοχιοπάήα, 3ὅ, " δὲ δῷ. Οὐὐτἷβ αΠδοιτοπο5 

ἴὰ ἀπίπηαπι ἱπδιισσαη!, 1 ὅδ, Ὁ δὲ σο. ΝΙΘΒΙΙ 5ι]}}1- 

εἰοπᾶω, 1ὅ8, κ. Οκν πὶ ἱπααϊπαπηοηταπι ααλἢ 51}, 

009, ΧΑ, Β δὲ 566. 

Οὐπιτναπαα πλιπι5 {πᾺ}0 511, 658, πτττθὅ9, κι Επιπάοπι, 

εἴ οἴοΐονος. υ νι φυιον 5. πιιιηῖτι5 ΘΟ πον  Ἤππι, 5ἱ 

φοπβίϊτατο ρα] πιο ἴα τομὴ ροτο ποῖ ἀσΟΙ ΤΟΥΟ 

βο]α ὁχοιιβαΐ ποοοϑϑιίαβ, 6ὅ 7, Ε 6ἱ σε. Ἠδπα [ἀοῖ]ς 

Ῥονπιιταπάιιδ, 661, ὁ εἰ 5σεῳ. (οἸ]ανῖο βοοῖτι5 αὐ) π- 

βοπάτι5. 663. (Ὁ]Π]ανῖϊ ἄοιο5. Ὑ 1 ς (ὐεδονοηειις. 

Οπαπιταβ πιᾶΐον ππαπααϊοτιπι, 98. 5. Δ΄ στ πὶ πιᾶ- 

αἶσα, 4ππτ ΟἸ ιν ἰδεϊὰπινπὶ Ῥτορυῖο Ἐμαγασιουο σοὶ - 

βυϊτυῖι, 555, κ. ΟἸναν ταΕ15 ὁποοπηίιπι, 5.4.8 6 οἱ σε. 

Ῥκνορυϊοιϊαϊοβ, 686, α εἰ Ὁ. Ῥυιθοίαγα ὀχοπιρία, ὁ 1, 

Ἑ οἱ αἱ 417. Οἷα β'πι ἱπάϊοῖα. ὁπ αν 115. οὐδ 

Τλοιπι, 895, κ. τάς Πεὶ αἰϊεεῖῖο. 

Ουαϊοπν αἴτον οὐθα Ἰτοναιπι, ἀοοαΣ Πνα]ονο οἰνανίτα.- 

ΤΟΝ. 11. 

11| 

Νοὸῖ {υ νεῖ ππο  ὀρεα. ργοχὶ 

δδ4, ο. Υἱός 

τῆ. δ. πεέο 

τὼ ἀΠατὰ οἰνανι ται αὐ νογβαϊαν, 

νοχίνιις, Π ϊδοιίο. 

ΟἸνατῖ απ οὐἴαπαν ἴθ εἰ ἢ  σουρονο ρον οἱ ροΐοσι,, 680, 

». Οτνα γαιτοθνο 4υἷ5. Οἰναγ ἡ αἴοπν ροπῖῖ δοπβοί αὶ, 

οὐ, 6-- 00, εκ. Μαπριοίαο οἱ ᾿νσηῖ ματα Οἰναγιτα- 

τὸπὶ μανίαπι, 199. (Λυϊ ψα! ποῖ ΟἸνα ἡ "115. ονμα 

Τλοισι., 56 [νενπνατναν Γαι] 15. στατία. Πὲς, ἃ Ἰανι οπι 

Ῥἱοιατῖ5 ποὸὰ σοῃβο αι", Τῦδι Ὁ, 

(πιβ τι Ὑ{α ΒΟ. ΤΟΥ Τα πὶ {8} }ς ΠΟΥ, ΤΒ ἢ τς 786. 

(πεῖς. ἀοιῖο,, οπιηΐδάιιο, βόνπιο Βογναίονῖς. ποδί ῖ 

Ῥ᾽οιαιὶς ἀο νἰρι 15 τορι! α ο5, ΤΟ 7, α. Οὐανο ὅδε 

υἱοπι 51 {ἰπηάιι. δηδι αι} (ΟἸ γίδιιβ, 40, δέ δ, (εν 

χοῦν πιὰ τι5. 651, ἐδία,, ΟἸνε δεῖ ἀν᾽ πῖτα5 πολ δα - 

σαι θαι Ἰαον θιις., 56] σονθι5 ἀπ|ὰ ἰρ5ῖτ5. πιάτα - 

γὰπι σοπν τὶ ΚΟ] πὶ παβοῖρίοθαι, 42. ν΄. Ὑ14ς 2)εὶ 

ΓΟ ΠΝ 

ΑἸ ΠΙΒΤΊΑΝΙ ΟΠ οἴα πη, 107, πν. εἰ σεή.; 519, εἴ κ᾿; 

Ἀπ; σ9ὅ, εἰ 458 πο ἡ 13 εὐ τοία Περαία. Νοία ἥλα: 

511, σσῦ, εΕ; ὅ55, 6 εἰ 56. ΛΙζχπ "αΠ 5 οἵ σοπβίατς 

δὲ ΟἸιυϊϑεϊαμὶ νιῖα, ὅ09, α. (ναι Το πα 

ΡΙΌΡαι οἱ ὀχαπιῖπαι, 95, κὶ Ῥυϊπηόγαπι (}γ π! ἴα πὸ - 

ὑπ Υἶϊα, 99... Α; ὅ03, κι ΟΥπαποηΐα. ( νἰβεϊαιὶ 

{πιὰ 5! 301, δὲν 

(νυ ϊδιϊατιῖβ ποῖ [ἴσα 16 ἀσότο, 47, κὶ δὲ ἃ. ΟἸΐμι 

ἱππδία. ἰπἰανηΐα, ἐδίι. Δυινῖς. σοι ραν ον 5 

ποπ ογα!, ἰδία. Γπηγνοῖτι ἴῃ (ιν Ἰδεΐαπιος ἔχου] ἀ- 

βουιριῖο, 501,0 --π 302, 6; 311, 0 ἐέ ε 

(πυ8. 051 πναιίασιιπαι οι! ]οπ θαι δι πηθα ι|5, 587, ας 
Νὸῖ αἰ} 1 οὐδὲ ἀρροι τα ὙἱΠ10 νουτοηά 5, 591, κι 

Ὁ. γναϊτίοπο {ὑἷ5. πόα νἱποαϊαν ἃ γοϊαρίατο οαι- 

Ἰϊοσιτι, 0.8... κ᾿ Οποπιοῖο οὐαν {5 ΒΠΡαῖαιο ἀὦ 

σ]ονίαπι Ποῖ, 0841, κι Πὶ οἰ] 5 πθο ϑιαν: τατοπι κὸ- 

οἴανο, πὸ σορίαμη, 620, ὁ δὲ ν. ν᾽ ονδοίϊαΐοπι ἴαρσο, 

αἰἰδὶ «πὰ αὐὐπθαϊ ποσοσϑι[5, 054, πὸ 

ΟἸδὲ βυσιοθϊ του ρῈ5. {πα} 1} ἀδάθιο, οἵ πη οηβανα ΡΠ 5 

ἀϑοοίασιπι ρυἴοοῖοβ οσαπί, δ0ῦ, 5, ο, 511 15 5οογρῖιΣ 

δοπαπιπἶδ, ἢ Πα 5.115 ΠΟΟΟΒΒΙ αΤῚ, 510, 5; 785, εν 

Βα ρ]οχ 51} οἰ όγαπι ἀρραγαῖιθ, δ 07, Α΄, 5 οἵ δε. 

Οαοΐ [οἰ τπ5 ῬαγαΤπ’, ῬΓΌΥΒΙΙ5. ΟΝ ἀπιοροποηάιν, 

αὐ πὸ σορ ἰποπεϊα: ᾿υτοτοχαι σανίογα ἂς Βατη τ ποβῖογα 

αὐχὶο ἱπα|υΐγαμ!, δ07, Ν θέ 0; 835,0 6ΓῈ, Ὑ ετὶ ἀβοὺ- 

ἴα αἰϊπιοη το 5ἰοοϊδδῖσαο αὐ απ τ, 794, Ὁ. Οουποδι 

ΒΟ} ΡΣ Το πὶ ἴοι, ἐνίω. Ν' αὐτὰ πιοπαο δ οἷν 

τὰ οἴδουιπα ἀοϊοοίαπι ἄαῖα. Ῥγα σορία, 650, πὶ τος 

6623, Ὁ. 
Οἰχαοῖι ἀβιῖ5 πο οἷς Β' αβ Π ατιὶς πα πα Ἰρβπιοῖι, 650,5. 

ψιᾶς “7οπαο]ιὶ. 

Οεανιλβ Γα]οπίοναα. {τϊππὶ τα] οἴ απ Βοϊνουο πα]: 

ἀπαπι ἤαγατο, 351, Ὁ. 

Οοπκοιμτιοκι νἰϊα οπσοχηίαση οἵ ΠΠ1π5, Β08, Ατοτϑοῦ, 

πα. οο υἱνομαϊ βοπιβ αὶ ἀσουγαϊο ἀὸ Πρό πιον 

ὀχοοιαπί, 1 ν ἀθπταν βυργοπια τη ὙγΓΌΤουα το πη] τὶ, 

Β0ὅ, πα. Ηιὰ5 ἸπβεϊΓ] Ῥγαβουῖρία {πε βῖηι, ἐδὲώ., 

α εἰ σεη. Νιάς οπαοβλιὶ. 

ΟὐοΙΤΑΤΌΝ ΕΒ, ἀποπιοῦῖο το θοπἶ πα αὸ πποογαπεῖαι, 

τὯὖὸ, κ--- 110, κ; 801--οῦρ, το ὲ ποῦ 5 σοί ατο- 

1ὃ 



ΠΣ ΙΝΌΕΧ 

πῸ5. Ῥυάνα τ. Γθοίο το] σία ἐχογιαηῖαγ, 800, Ος 

Ὁ οἰ 566. 

(οονιτιο Ποῖ. νιάς ἤει. το ππο τη Θορση ἴθ 

Ρογθο αι πὶ νἰάοίαν, 5ἱ σαὶ [Γἀπ}} 5όθΟ.}} 5οιθη τα 

σοπίοναιαν, ἐχίσαθιθα, «αἰ ἤατπη ὁ5ὲ οἵ ΘΡΒΟσΓιιμ., 

957 ἃς 

(ΟΩΝΟΒΟΕΠΕ ὅδ᾽ ΘΟ ΤΟ 50 ΠΊΟΙ Πρ 501, ΤῸΝ. ΟἾΠ1}} 41- 

ΠΟ πὰ, 819, Ε- 

Οοννοοῦτα τα ἩΠ  σιιηι, σοπϑιιο {1 οβά 116. {πᾶ} Ἰ)ῶΧῚ- 

πὸ Τα σιοπιςο, 1778, 6, ν᾽ δὲ δ64.; 119, 8. Το Π-- 

ταν 41 ἀἸσα 56. ὁΧ τ] ΠΟΤ τ οποία ας αἰ }}}} 

Ιαᾶι, 719, 

Οὐμπῦνιο σουρουῖθ οἱ βαπσαϊπὶδ ΟἸινῖσιῖ ἀ] Ὑἱτᾶπὶ 
ἐπ Ὰ 

ἴον μαιη πΟσοϑβανα 650, ὅδά., 5 δὲ 6. {{{ππὰπν δε] 

βαποἴοσαπη. ΠΟΙ απο ἀσοοίογο ἀοοα Ὲ 15. σαὶ 

σοπϑαθία οἱ. {πὸ ϑοσαπαμη παϊαγαπι 51 π1 ΟῚ Η].- 

δσπηῖ, 751.,.Δ, Β δὲ 56η. Ναιην ἴῃ ΘΟΠ ΜΠ] ΠΟΤῚ 

Τ)οπι  ἰσαπι σαπᾶμι σοπγνοηϊαί σΕ] θγανὶ, ἐδίω,. 

ν» δἼ5οῳ. ΑΠδοΙα5. αὶ σοιππιι Ἰ ΟΠ ΠῚ Ῥογοιρ᾽οι ει πὶ 

ΓΟ πΙ5, 5ὅλ, πποδόδιο; 070 οῦτι. 

(οπμρύυχοτιο ἀοπῦτα [)61 651, ὅ90, α. Οομπριποι οὶ 

Ῥεϊναιο, ἱπ τοῖο, ὁ5Ὁ. δἰ πλει. Ὑ1Π15. ΑΠ115 δ] }1οῖς 

διῶ. ΒΒ Ἔξια. 

Οὐνονάνει, {πᾶ} 511, ἴθ ἀπο ογαθ!οια. ἰπίνανο [)ὸ- 

ΜΠ 15. 1ῈΠ}061., 752, Δ οἱ 560. 

(νουριβοεντια νἱταπι. “πομγοίζο, ἀπ! παλιν 

98, 8. 

(ον ε 5510 Ῥοσοαςονιμη [ἴογ} Ὁ) 1. σονται 115 «αἱ οὐνα- 

τὸ πο βοβδαπῖ,, 701, ο. 15. σομ ΠΟ ποοῦβθο οδῖ 

«α θιῖ5. ταν 5 ουϊονιι. Π)01 δοπορο τὰ αἸσροπδα! 

51, 758, ν. Νὸῖ 4) 001 ἀαϊδάπαπι ἔρα ΡῚ ἀπ 51} 1105] 

Ῥοσοαία ὁσοιηίανο,, δὅθ, αν, 5 οἱ δϑῴ. [)οσοῦ υἱοῖς 

πὸ5 σογαπιὶ ρυωΐοοια βοηϊουν ροσοαΐα σοηΠίονὶ, 610, 

α. Οσπίοβοιο ἀοΠ 10 11 οονάπι οὐτα. [οϊοπα, αὐ ρὸν 

ΘΟ ΠῚ 11ΠῸ ΠῚ Ῥτοσα ΠΟΘ, βαποίιν, ἀδῶ, ἢ. 

(ἰονυυοπιν ἂς Ὑἰν σ᾽ ηἶτα5. ἀρ] ον Υἱτ σόπιιβ σομϑιῖ- 

ταπηῖ, 588, ἃ. Οὐπ]ιρῖο, σορα]ατογιιπι. οἤϊοϊιιην,, 

γιάς ἔχον. 

Οὐνβοιεντι πὶ ΠἸδοιβοῖο Ῥ Ὡ5ΟΥ τι, ἀ53,. 6. 

Ἀ6, ΕἙ' δὲ Α- 

(ονβόιάτιο,, {πιὸ ςοπδιι ἴῃς δοΡΙριαν5 ἀροϊρίταν, Τ00. 

(Ἰονδύετανο ρὸν Του σασι. Τοππθι15 ΘΟΓΙῸ Βοτατα., πῶ Τὰς 

τὰ νὰ ἀ0 ΤΌΡῖ οΡΙΪποι,, 180, α. 

ΟΝΤΕΝΡΙΑΤΙΟΝΙΒ ΠῚ 5, 7710, Α, 5 δέ βοῳ. Οὐπτοηι- 

Ῥἰατῖο ἀσοιπηοητονιμα. «οπιι, αι αἰ δου πὰ σογροΥ 5 

τλαπβοσπαι, 768. Αν Οὐς ἀπ βἴατας ἂα σοπίοπι- 
Ῥ᾽ αττοπιοπὶ ΤΣ 71ὅ, 5, α εἰ δεᾳ. Ἐδουϊίας 

Θομ ΓΟ ΠΙΡ] αἰτὶκ ἴῃ {πὸ Ῥοβῖτα,, 7760, Α. 

ΟΝΤΈΝΤΙΟ {6 511, 618. 

ΟΟΝΤΙΝΕΝΒ 4015 νΟΙῸ 511, δ05, 5 δἰ α, Οἱΐ γο] ἂν πὸ 
σῖτο ΒΙΡΟΡΑΓΕΙ, 15 σοη πο η5 πολι δϑί, ὅθ, 

ΟΟΝΤΙΝΈΝΤΙ ΑΙ ἔγιιοῖιιβ., ὅ0 ἡ, Αγ 5 οἱ δέῷ. δος. «αἷς 

50, ὅ06, 5. Ομ πομπεῖα οσπ ἃ {πὸ ροϑοι οίαν νὸ] 

οἶρβο Θοπρ όθϑιι ΠΟΓ αι εἴποι! ὅ0ά, α. [πὰ απἰπιὶ νἱ- 

6115. ππτις δ᾽ σοπ πη τε πηοαζιι5., ἴῃ οἰ θ5 εἰἰνούσιι, 

806, π. δ 14ς “2)5ιἱπεπίϊα. 

Οὐπεϊποητῖα Ἰὸχ σὰν ἴῃ ῬΑ] δι τὶβ βα ποῖα, 5 5.., Εν 

(ἸΟΝτΤπαριστιο ἃ Ἰλοπῖπο ἀθα]]οπαΐ, σλ 5, ν. 

ΠΕΛΌΝΣΝ 

(ΟΝ  ΈΠΒΙΟΝΙ 5 πποίδπ5 ἰοΠ6 Ὁ ρεσσαῖο σοησηιθτο, 758, 

Ὁ. Ομοπιοῆο ἃ ροσοα 5. 56 δοπ νον ογο ΟρΟΤΙΕΙ, 

7115, α εἰ 56η.} 1145.,.00. 

Οοννιοιῦν 4016 511, ὅ9ὅ, ο. 

Οὐονγάν Παρὶτοϑὶ σοπι ρο ΠΟ πΊϑα το ἀεξουίριιο, 177, 

0--Ι81., Ὁ». 

(ὐοπροπις Βαμπαπὶ 5ἰσιοίαγα ταῖν θ]}5, 55,.Α εἰ Β- 

Ῥυαοῖρινα για σΟΥΡΟΥ 5 Ῥάναιπι «ἸΟβουΡτῖο ΟἹ ἀιδιῖβ, 

ἐμία., 5, ἃ οἱ βδοῴ. Οουρουῖβ μάννα ταῖο παρομέα, 

58, Ὁ. Οὐποιποίο οὐτὰ ϑι5ο ᾽οπα, ἐδίει, , ν ἐ: πὶ 

55ὴ. ΟοΥρι5 σοπίεμπηπομππι, 3ὅδ, Ο, ἢ εἴ 86. 

Οὐιτα πἰμΐα. σΟΓΡΟΥῚ ἴρδὶ ᾿πα ΕΠ 15. 5. οἱ ἀπέπγοο οἵ- 

Ποῖῖ,36, αδέβ; ὅλ, ν εἐ ε; 35δδ, ο,,ν εἰ δεῆ-. ΗΔ- 

μἱτο βυσαπιο Ποπὰ ρουϊοι]οβα ὁδί, ἐνίώ, (ον ρου 

ΘΟ ΤΟ Ρ α5 11}15, 93ὅ0..Α ἐὲ Β. Ἐπ οαβιϊραίο, 780,0. 

(Οὐτρῖδ. ΡΟ 86 ταϊιπι πὸῃ οδῖ, 1777, ο. Οἷν ταϊοηὶβ 

Ἔχροιβ, 778, Α- ΤΠ οἸοἷ5 απο αὐτομάθιι5 ποτὶ ἐπετ- 

ναπάιτπι, 780, " εἰ π; 181,0 εἰ π; 183, ᾿---78ὅ: 

τ, ὁ εἴ σε. Οουρουῖς Ὑ1{1ὰ ἀπῖπιῶ Δ οσι οπα,, 

111, υ---ΤΊ8, λ- 
(τ ρογοα απ ΔΟΓΙΟ Πα Α]τὰ τατῖο οϑῖς ἅΠ}1ὰ ἁπιῖπηϊ τπῸ- 

ἴα πὶ, 35, Β οἰ 56. 

Οὐππερτιο {ταΐοσπα (πουηοῖο [αοϊοπῆα, ὅ85, Ο εν. 

Ηδσπο γυαοοαι γπγσα 0 Ὁ ὁπμηὶ (ο]1οῖο, 580, Ὁ. 

Οὐ ἴπ δονγορείομπο {πρτοπ πη, 631.,.Α δ Β. Οπὴπὸ 

ὉΠΊΠ 10 ῬΘΟΟΘαΓαΠῚ ὑπ} 1 ΒΟΥ ΘΟΥ5. Θ5} {{{| 5116. πὸπ 

411 νοδατραϊ, ὅ8λ., ἃ. Οαοιηοῖο σορποόβοθὲ {15 

αἴτιαι Ποῖ Ζοῖο. σοπππονθαῖαν ἴῃ ρμοοσαηΐομι. {τγὰ- 

ἀτοπὶ, ἀὴ ἰγασιπῆία,, 6606, Ρν δἰ 5σεῳ.; 677, Ε εἰ κα. 

Οὐυτῦβ ἀοπηῖῖο, 101, Ὁ οἵ 56. (Δυδ5 δὶ1 σα λοσι}15., 

ἐμὰ. 

Οὐπιοβιταβ ἱπιοντοῖταν, 559. (πγῖοβο αἸϊοπα πἤασα- 

τὸ [χοΠ] τις οδέ, {πὰπὶ 5ια ἰρδῖτ5 οἵ ρνόρτῖα ὀχροπ- 

(ογῸ,,..39,, 3, 

11] 

Τλαναν ο᾽ γος Ποσοπαϊ πιοΐος. οοπηπιοηβίγαι τὰς ῬπαΪ- 

τη. 101, ἃ 

Πειτατίβ ᾿πηοϊαιτο {1} 511, 5715, κ΄ 

Πεβιρεπιαιαϊα, αο ΠΠὈϊΔο «ποπιοο γοϊιτοπαπία, 52. 

π δὲ ὃς 

Πεὺβ ἱποουρογοιιβ ο5., 35, Ὁ. [αν ]5 1115, ἐδιὰ. Οἷα - 

πἴαπι οοπ ἴον, 105, 5 δὲ σεῷ. [ποοπιρτο Π51 1115, 

1859. ε- 84, εἰ δ14, α. ϑδρ᾿τιτθα}} πλοῖο ἀρρτὸ- 

ποπήοπμῆι, 55, 5. [πὶ το πο ἀπ ἰοβι5, 97, α. 

ΜΙΑ]ουιπὶ αἰιοΐοι" πο δὲ, 10,  --- Ἰ0ὅ, ἃ εἴ ἐοία 

πορνεία μασοῖπι; 850, Ε. Ορογαταν οπιηϊα ἴῃ οπηπὶ- 

Ἰν5., 335, 5. Ποοροῖα 5πἃ βῈΠ65 ᾿ρϑαλὴ βαηΐ, 543, 

Ε. Ἀδ5 ποβίγαβ ὈγῸ βῖιο ἀυ θη να τα τορῖς, ἐδέε. 

Πὸοο Ἰνομῖταβ ἱποσῖ, 9... 6, Ρ εἴ 5. Εἰ δὰ 1π]αβῖος 

οχτοηαϊταν, 61, ἃ δὲ Β. Ῥ]αραβ σα]αγη αἴ 5110 ἴτη-- 

γαὶτ 1, 89, α, Ὁ δἴ Ξε. ; 95, "ὶ ---ϑΆ, 5.102, Α; 

404,6 οἵ π; 105, λ, Β εἰ 56. 
Ποῖ Ῥειονϊομεῖα ὁχοπ 0}15 σοπηρυ Βα Γι", 9ὅ, π, 6 δἕ 

56. Ο(οπβονναῖ δαΡουπαΐαιε ππίνογβδα, 05, Α. 

Τλοὶ νοϊαπτας ἴπ ὁπνπὶ τὸ 4αωγοπάα,, οἵ ρῬγορυῖα τὸ- 



ΕὝ ΥὙΜΒΒΟΌΚΙΝ. 

Ἰαηταῖὶ Ῥαοροποπᾶα, 55ὅ, Ο εἰ σεῴ.; ὅδ, καὶ --ο 

δλῦ,Ε; 538, Β δἰ σε. Οὐΐπαπι ἀπίπηης. αἱ Ἰ)οὶ 

αἰγίραϊον νοϊεπίαίοιν,, Τ0 0. Του αἰΐα να] ἢ ταϊ- 

βου σΟΥΒ., αἸΐα ναΠ}0 αὐ ἠυπίις, 1751, κ δέ α, Π|ωὸ τὸ- 
Ταρίοπεα Το γο ιιπ 5. ἐπι : ρυϊογοθι. νοϊέπνις. ἵπιϊ- 
Το τ {6 πΘΟΘΒ56 58. ἐδέω,, αὶ εὐ αν, Οπηπὶς νό ει π- 

τὰ5. Ποῖ ΜβνῬόπας “αοιηθίίο, οὐΐαταα. μ᾽ αοῖία 5ῖ1, ἐδιίε!., 

ὁ. υουιοῖο, ἱπιριοπία,, 753, 1ν δὲ πὶ 60 σγα  α 
ποτ δι «πιο σοδοίιαπι,, 5 ποι] νἱγία!ο σονται 

411, ε- 

Τ)εἰ πιὰ αΐα «ποπιοῖο ρον ποϊονῖα, 518... το ὅδ, ». 

(αὶ σοῖο! Τ)εὶ πὰ πε ατινπν ἀπίπνο ποῖ αἰποογο, οἵ 

Ἰαπηθη ἴῃ βροσίομι. κἰποογίΓαἴοπι σοι εῖπα: Ποτηΐ αὶ 

βογναΐ, ποὼ ΡΟ απ τις : αὐπιοποπεις [ἀπηθπιν 

551, Ε. Μαπάαιοτνιτ ΟΠ γῖσεῖ ορκουναιίο, αἰ] οοιἸοπῖς 

ἀπε! Ποαιο ὁδὲ, 551, ν δὲ σε. 4. ιωσορία. 

᾽ 

Τ)οὶ ἀΠΠοοιῖο τιον ἦτ ἀοοι εἴπου ρεσορε 5. ροθῖτα,, 409. 

πα φαΐάοιι υἱνίι5 65} : 50 ἔαπλοι 6715 νἱ οἱ ο[- 

σαοῖα πγαπήαϊιτη ἀυοάνῖβ. ρον οῖταν, ἐδίω. , ν. 

οι ᾿ηβῖτα, ἐδία., ἀτττα τα, εν ΤΟ ΠᾺΡ] 5, Τὸ, 

6. (δὰ ποοοββαχγίτπι (10] ἰ πὶ ἃ ΠΟ} 5. γοροβοίμαν, 

4384 ὅπ. 

Ἰοιβ, 4ιοπποῖο αἰ] ροηάιις, 551, ον δ 566. (υιῖ5 

τηθάτι5 ΔἰΠἸσοπϊ Τουτὶ, 695. Οποπιοῖο [)οῖ ομεῖ- 

ποαίαν αἰ] οοΙἴο,, ἐδ ια,, αἱ δ υ. Ν᾽ ἀτία ππουποηία ἀἋ] 

ὁχοϊαπάαιπι ἴῃ πο οἷς ἀπηότγοπι 1)6ῖ, 711, τἀ 7᾽ς αν 

Ποῖ ἱπιᾶρο,, «ιοιποο γοοιρογαπῆα,, ἡ δ, σι π; 

410, Α. 
οἱ “παῖ τον πηοτη πἴϑ56, ΓῸ5 οἷα ο5ι, 4185, ν. Οἷα σατι- 

58 51: “Ππαπιοθγοσι ὁχοῖδαι ἐ15. ἃ 7ασὶ γσοσοναιο- 
πὸ Τ)οὶ, 7141. κ. 

Ουτ 5υπι Ποῖ, Ξογπιοπο ργοβοζηΐ αὐὐθαχ σαρίαπι (τὸς 
ΤΊΣ, 182. ν; 364. [ἀπο ΑΒνα απ οἱ Ιογπος τὸ- 

Ταροναπῖ, 185, κα. Οὐοιποῖο 4ο Πθὸ βομεϊοπάιι., 

Ἰοχφυοπᾶιμπηιιο,, ἐδίει., πα, οἵ δε. 

οὶ σοσηλῖο, φυΐθιις Παῖθι5. σομεποαϊαν, 964. Οὐ- 

5ποβοονο Τοιπι., ἐδ βογνᾶγο Τ)οῖ ργωσορία, 505, 

5. Υ18ς αζινα Πἰνῖπα. Ν ἐτα Τλοῖ σορηϊοιῖς ἴπ- 
ουχία σοπίοπηίιπι [οὶ μανὶ!, 500, 5. Ἀσργορα, οὐ- 

δηϊτῖο ὁχ υἱτοσγιπι ργανταϊο οὐἴζαν, ἐδίω,, Ὁ. 

Ῥεῖ σοπίοσπιίιβ 56} 5πηαῖτπη σάτα, 399, οὐ ν. ὕτα- 

υἰδδῖπνο Ραπίοπάτι5, σ06, Ε δὲ α. 

Τλεῖ νοϊυπίανία ομ]ἱνῖο ποσαι αι, 415] Ἰον τ πὴ 
ΟΤγ τ ἰυτ Θά): 51 οἱ σαι, 103,.Αν 5 εἴ σε. 

Ῥευβ ῬΑτεπ οπηπἑπὶ ὈΥΙπ οἰίτιπν. 651, ΘΟΥ ΤΠ. {{π:0 
χβίϑεαπι οασδα, γα ἶχ νἱνοπίπι, 184., κ. Ῥτοὸ- 

Ῥυτΐαπι ᾿να]ν6 Ὲ σαι ρβ᾽διοπτϊα πη ἃ 5 5ἰδιοπεῖα ΕἾ ἐϊ.- 
Βεϊποίαπι, 300., Β΄, α εὐ σέ. Εθπ 651 αὸ γαδῖχ ΕἸ- 

1, οὐ ϑρίνττιβ βαποιῖ, 574, 0. Ὑ14 6 7) ἐπίίας, δα- 

Ρὑεϊιαπὶ. 

ει Ετρπὶ αἰνιηἶϊτας ἀοπποηβίνγαϊιν, 4184., ἃ, Β εἴ 

56η.} 188.,. εἰ 567. 189,0, Ε εἰ σεῆ., 191- 

4195. 6; θὲ ,ν δέ ε; 300, ᾿---570, α. Ῥτορνίοια- 

105 ΟΧρΡΙἸοαπίαν, 184.,.Δ, Β δἰ σε. Ποῖ ΕἸ αι ἃ 
Ῥαῖνο μὸν πιοήυπ βοπογαΓοπἷβ ὀχϑίδει!, 909, κ; 
315. Ῥαϊτὶ αἀἰρηίίαίο μὰν ο5, 9305. ΖΕ  ψπα} 15. βοσιῃ- 

ατιπὴ παλαγατα, ἐδιεὶ, Ομ  υπνοῖτι5 ἐπβορανα τον, 

ΤΙ ,ν εἰ πὶ [ἀοπ Πα πὶ ἢνα νοι σαπὶ αι το, 265, 

εκ, 3ῦ9,.κ. ἴα ἴῃς αἰτοίηο ὀκδοη!ία, 909... 

ο. 

1)6ῖ ἼΠππ5 ργορνίαπιν Πα] ΕἸ πε νι ἐοθεἴαπν, 500, ἃ δὲ μ. 

(ἰν ΜΝ ευιν ἃ Φοαηπο εἴοίι Εἰ τ, 494. υ-τπ 1993, α; 

04, ν». Οὐεν ρεϊποῖρίαπι, 9504.,.», Οποπηοιο οοὴ - 

5 Ὀ5τα π 14}15. Ῥαιτῖ, 509, ο, Ὁυοπιοῖο πᾶσο οὶ 

μιν 51 01} 15, ύ0δ: 509... Π 1 ΠῚ βοπογαιῖο ἱποχρ 1: 

ΘΝ] ἶ5, 56..,. ν, (Δεῖ κι ΕἼ Πγγροβίαδῖα,, ἐδία,: 

908, κἰ 370, κ᾿ Νο αν. ̓ π1 0 ΠΠρὰσ. ὁδδοπεϊασιαν Θ0Ὴ - 

Γυποθθπι.,, βοὶὶ οἰνανγποίοσαι αι ἰἀοπε αἴον, 964, 

ν. Νουθα [ει] ἴονα, εἶο. ἱποαγπαιτίοπο ἀσοίρίοπεα 

5Βη:, 192, ". 

Οὐῖ {{πὶ|ροπίζιπι ἀϊοιπι οριι5 Τλεῖ ὁβ56 ἀτάαο ἔκοία- 

γὰπι, ἰΐ ἀρονῦίο (ὐσμ Πα πὴ οὐτόογος. ᾿π γι πσιιη!, 

8306. Οὐ Ἰλοιπν ἐχ Ποὺ ποραπί, ἱ «υκ αϊδπειπι 

τοποναηΐ, 505, κ. τάς “ἰαπὶ. 

Πελβοι 5 ἱποογρόογοιιβ, 14 ἀν ’ ΜΙ πὶ ρυΐποορϑ ἀἸοῖ- 

τὰν, 41 ὅς Οὐν' Βαιαπαβ οἵ ἀἸαΠ ο] 5 ἀρρο! αν, 41.4.,. 

Ἐχ 51 ἰρϑῖι5 νο μία! 6 πηᾶ] 5. οβῖ, 412, δἰ ο. 

Ἡὰπο ὁ οῦϊὸ ἀο] οἶς νυ πέλαα ΠΡογίαβ., ἐδία!., .. 

Ῥὸν αν απ Ἰαρϑιδ, 151.,.κ. ΕῚ ρον οἠαιοποπ., 

995. ο. {πᾶς εἰ αὐνουθιβ πὸβ ΟΠ πὶ, 449, Ογ Ὁ εἴ 
56 7.; 1329... δίπρα!ανι οὐϊο να] 5, 441.5,κ ἐξα; 

4 1ἀνν δὲ π᾿ ἴ)οῖ οὐ νοπηϊηαιπὶ ᾿πἰ πιΐοιι5, 15: 441, Ε, 

(ὐὐπιπιιτἶα. οπη πη Πο5115, 905, Μαχίνητιβ βαρίοη- 

εἴα πασπἄαπια τα μίϑίον, 599, ΘΙ ρου ἶτο ἀπιοίου. οἱ 

ἰγη θυ βου, 590. Α. Α ΟΠ γῖβίο βυρογαία5 ὁ, 441 δ, νυ. 

ΤΙ θΟΪ ἀν ὸ5 αὐ ἀφοϊριοπεῖαβ απ πιαβ, 100, ν᾿ δἰ 56; 

ῶ29,Β.--:250, 5: 5385, Ὁ, Ὲ δὲ 567.; 38δ, π|-τ--ῷ89,α; 

6033, υ--ο55, 5. ΠΙΆΡΟΪΟ σα! ΘΟ 551} ἀ ται ἴι 

Ἰνοπηϊποσ ἀν Ποἴμμ, 531, Ε, ἃ εἰ σε. ΠΙΆΡΟΙΣ ἴπ- 

βἰάϊα σοπῖγα Φόθαπν, 9.10 --τϑ 3... αν ΤΙ ΡΟΪΟ απ: 

Τλοιι5. αὶ ργοθαπεαβ. ἀπίπηαβ., 1ἃςς κε οι ας Νυϊη 

βα ποι ἀΠΠου] 5. σΟΗΒΙ Πα πὶ ᾿ΓΟροβἐ ἀπ τ σα ἃ πα5 
Ῥοϑδῖα ἱπιροῦινο, 750, Βὶ ὁ εἴ δε. 

ΤΟΙΆΡΟ] 5. 4ποπιοο βυροναπάις, 550, δέ ε. Οὐθις 

ΕΟ ΘΡΡυρπαπάαβ, τδ.α οί υ. 

Πιλοονοόπῦν ρᾶγ 5 {πα} 510}, 438. Α. 
Τ)ι Ποπιϊπῖοο 44 ἀροπάψιπι., ἃ «πῖνε. ἀπε ποι- 

ἄνιπι 511, 171, εἵ σοί. 

ΤλιονιτατυνΝ ΓοΥΤ πασιπὶ πατιῖπ5 πον δἰ, 59, Ὁ 

ΕἸ δ6η.; 18, εἰ Ἀ. 

Πινπότιο ἴῃ {πὸ μΡοβίία δἰ: 675, ν. Ῥτ παπὲ 41- 

Ἰοοιϊοτῖς βροσῖοθ, ΟΤΤς πὶ οὐ α. Πυ “οἵο5 ᾿τεοῖς 

Ρυπ, 673., κα. ΠΙΪοοΙῖο οὐ Ῥτὸ [π515. ΟἹ Ῥτὸ ἴῃ σεῖς 

αα πιον πὶ πἰβήάιιο ὁδιοηἰοπάα., 679. αὶ εὐ ο. Οὐ 

ἀροπεάαπι οὐὰπὶ 1ΐ5. απ πὸ5 ἐπ αγία. αἰοίαπι, Τ05, 
ας Ὁ δὲ δε. 

ῬευΙΘΈΝΤΙΑΜ ἴπ τα που θε5 4] ὁδτοπ 1, 5 πὸπ ἤο!νοῖ 

σοπίοιπποντο πηα]ονα,, ὅ74., π. 

ῬΙΟΘΕΝΕΒ γοβὸ ππᾶσπο αἰτίου, 557, α. Ἰ)βῤοποηὶς αἰ- 

εἴαπι, 3δὅ4.,.6. 

Ῥιβοιριαχα Ποπνῖπὶ ἤπια 58, 14. 5 οὐ ο. {ΠΠ|5 ας 

φαἸαϊατὶα ὁπῖ, 141, Ὁπττα 43, 5. Ποῖ μ᾽ πα φυίαπι 

᾿παιεῖ]ο5 ἂο Ῥεγϊου!οβαν δαπ, 4 4 δ᾽, ὁ δέ ν, Πιβοῖρ]- 

πᾶπι ποϑθῦ, Ποῖ οδὲ ΠΙΘῊ 5 Οὐ 5} 0 Ὁ, 444, ας 
15. 



1114 ΙΝΘΕΧ 

ῬιςσοπΡΙΑΌΝ ἀο ΒΘ αἀ  Ἰομιιτη σατιδα {τ 511). 399... ἃ 

οί; 501,85; 02, , νυ. 

Τλι5ΞΈνβιο, νοίαβ νεΐπι., 305. Ε. 

Τηνιτιλπῦν παΐατα,, 859. Ε εἰ α, ΤΠ ν 16 σὰν νοτμ πὶ 

τςοποῦββ, 61,6 ;62. Α;65.85, δὲ δ6η.: θὰ, ἃ; 

τὸν εἰ 95. 51 αῖπε, πὸπ δχροϊοπῆα, 357 ἃ. 

απο 5ιπὶ εἰ ἐποίαθι)ος, 63, .Ἃ; δὅ,8;81,.; 

53, Επτϑὰ ; 93,..--95, 0; 352, Ὲ εἰ δεη.; 357, π. 

ΝΊΠΙ] οοπίογιιηϊ δα ο]ουίαπι., 390, Α. Μονιοπτοπὶ 

ποῖ Βοαιαιπίι", 555, Εἰ; 35,0 οἵ δε. Ταάδίοι 

ΟΠ Ργοάονιηῖ, 155,4. Ἀπ ὁ πηοχίεπι Ῥαμροτθιι5 

ονοραπα,, 84,8 εἰ ἃ; 8ὅ, ἀπτϑθ, α. (ὑπ ἀοοιἄοπὶ 

οὐ ἴπ δοάοιη Ιοοο Ῥουπιαποηΐ, 588} ἰπαι 1165, 67. 

[ἢ ὁθόπος ἱπιροπδοπάθ, θὁ1...ἃ; θὅ, 5; θ4,.τῦ0, 

Α δἰ δε. 08, 5--69, 5; 78, Β, ὁ δἔ δε. ; 99, 

λ,8Β 6 5εη.; 380. "Ὁ 61 Ε;381]., Β; 384, 5. ὦ πο- 

πιοᾶο ἀπ θα, 90. δὲ σε. 

ινιαγιιπὰ ἀθιιβιβ, Τὰ, Β. 6 δὲ δεῷ.; 17. 5,0 εἰ 

δε. 80, ν. ἴὕξαι5 4.115. οβ56. ἀονοαι, 951... οἱ 

σϑῷ. Τυνῖο πλα]τα ρανίαμ! πιᾶϊα, 81, Β. 6 οἱ 

56. 1ι5ρουβου 50]. ΠΕ ΡΟΣ Π Δ ΠΟΙῸ ; ΤΘΙΘμ 5 ὙΓῸ «ὦ 

ἃἴτος. ταπδίοναπταν., 14. Πινη γόνα ἀὐτ δ᾽ηΐ,, 

φοὅ4.,Β:; 356, ἢ 4: Ε. 

[λοι ῦ5. (υ14 510. 634, Ὁ. 

Πομινάνοι ΠΡΙάο, ροϑεῖς ἀϊαθο]ῖοα,, 794. 5. Απίηνο 

τὰν ιι5 ΡΥ Ἰσβίπηι5 οδὲ, 79, Ε. Οὐῖριιβ ναιπ15. ὁ}0-- 

ποχὶϊ δαπὶ ἢ 4αὶ ἴ}1 πιον]}Ὸ Ἰαβογαμῖ, ἐδίε., α 

εἰν. 

Τονῦν Τ)οῖ νο] αν ᾿πάϊομο γοοὶρὶ 11} παῖτιιπι, 67ὅ, Α 

Ῥδοιιῖα. ποῖ ΘΟΠΙρΡαΤα αι, 580, Α. (απὶ ᾿πεἸβοητο 

φοιηππποαπάππι, 71Δ, Α. τας ἀσοσορίιπι, πρα 15 

ἀαπάσπι, 590, ν. (υΐδᾳας ἀοἸτοῦ τὰ ἄότο 510] οοα- 

δόδοο οὐπὶ σγατασιση. ἀοιϊομ ῬΟΥΙΠΆΠπογο, 595, 6. 

Ῥυίπιιαι [)ο1 ἀοπιιπι {αὶ “Πρ π ον ὀχ σο] ῖ, 15 ἅ]Π1ὰ 

εἰΐα αν ππογοῖηι ἀσοίροτο, 591, 5. Ποπουῖπι 5ρ ν1- 

ταα]λαι οομοθδδῖο τΟρτΟΡα Ιοπόὸπη. ποῖ Θχο 1, 

δῦ, κι 6715, κ. πισυϊψαο ἀαπῆιν ἃ ΤΠ) Ρσὸ γαιο - 

πὸ {4 εἰ, 590. ὁ. Οἱ θεῖ ἀσπὶς αἰναταπ αι, 11 σαιηῖ 

᾿πϊφαϊαεἰς ρονανῖι, 155, Α. 

Ε 

ἘΒπΙΈΤΑΤις νατία σοποτα, 13, ο εἴ π᾿. ΔΦο)απϊο ποῖ Ριτ- 
ταϊ πα ἐθυϊοῖαβ., ἐδια.; 11, Ὁ-τ- 8, ο; 31, α. 26- 

Ταπῖο οαναπα, 181, Δ. γιάς 7 ινίος, 1 ἱπιηι. 

Ἐσοιπϑια Ποῖ ἔαθὶ 50 Πἴϑηηα, 3,.Α. (14 σατιδτο 51} σαν 

τατου ἀσεϊπιιι Οἱ βοϊοπ ασιιπι ρογΙ[ο5 Θοποογαήϊα 5} - 

δοπῖνα νοτὸ ἴῃ Εδο]οσῖα Τ)6ῖ τη] οἱ Ἰηἴοι 56, οἵ ἴῃ 

αἰντηῖς. ΕΠ ΟΥῚ5 

ξοπῖίαπί, 398, Επτ399, ν. {Ππ|τὰ5. Εδο]οκῖς σοπ- 

τποπαίαν, 501,8; 503, " 6έε. ΕΒ σοποογ ἴα, 503,.. 

1π 10 5  η 15 να]. αὐπιοήτπι (115-- 

Ἑπάτιο οανπῖηο {πίε μα, 553, π; 395, Α, Β εἴ “6ῳ.; 

οὐῦ, ἡ Ὁ εζ Ἰοία Πποπιῖϊα ρμασδῖπι; 589, τ: 599. 

ΜυλρΠοῖθιιβ. ὁχ οασιϑῖς. παβοιαν οἸαῖῖο, 990. 5--- 

595. Οὐἶη εἴ νἰνεαϊος Ζπαπάοάτιθ Ραγαμς Πα πη} 8-- 

τον ποῖ γογαπι, 531, Εἰ ΕἸατῖο οἵ ἀπιάαοῖα αἴ ψο ἴηι- 

Ῥυδοῦῖα ὡθλα]αῖϊο οϑὲ ἤἸα ΡΟ], 994, ς. ἘΠΑΙΟἢ ὁ ΠῚ 

ΠΕΚΕΝ 

βθαϊταν σταςαγιι Ἰαοῖανα, 324, Ὁ Εἰ π, Ποίδοτιιϑ 

ΔΙ πΝτο 6Χ 6]ατίουο αἰσηϊζαν, 391, π. Ποιμῖπὶ το]ῖ- 

ΘΓ πὶ 658 ΔΗΠ1} ἀπ] σ]ογίαν ἀιιοαι, 395, Α,. πὸ 

Ῥαοΐο ἀβμοβοῖξιτ 5 ρογθαβ, οἱ «ποιποάο εἰιγὰ- 

ἴασιν, 600, εἰ Ν. Οὐ5 518 βιρογθιιθ,, {5 ἅτγὸ- 

σᾶπ5,, {{|5 δ]αΐτς ἀπ Ἰαἤατις, 617. 5 εἰ α. Ὁπο- 

πιο 10 ἀπ πητ5. 5101 ῬΟΓΒ Δ ΟΡ. οπθο 56. ἈΠ πιῖπὶ ἃ 

51π610 Θ]ονῖο, Τὰ 1, ἃ δ σε. δ ατῖα αὐ ἀοργιπιοπ- 

ἀπὲ οἸαι᾿οποπὶ το ἴα Ῥγοροπαηίν, 394, Ατος 

227, ε. δ΄1΄΄ε διιρε» δία. 

Ἐχεεμόβυν πὶ Ρυφοορίιπι στᾶνο πὸπ ὁϑὲ ἀπ πλοἷο- 

βίαπι, 75, ν. Εχαμπηΐπε Ργιυτηΐσθο ἐπι ρ] π τππὶ., 

θ54., ν εἴ π᾿ Ηαμά ργοογαβεπαπεία ΟἹ Θο πηοϑυτιὰ ὁ, 

θὁ8,Βεέο;ϑά, ποία; 98. 6. ΠΙΔΡΟΪπι ἐχογι- 

οἷαι, 559, ν. Ῥεοοαΐιπι 5ο] νυ, 99; 609,» εἰ ε- 

ΕἸ οπηοϑυ πὰ Ῥυτοπηΐα,, θ8, "---Θὴ ,ο; 68,5 6 6; 

90, Α΄ς Β δὲ βεῴ. ; 98, α-τ--ϑ9. (ο]ιοτίαιο )ἢ οἷοο- 

ΠΠΟΒΥ ΤΙ ΠῚ ΟΙΌΡΑΠαπι, 358, Επ-358,Ε:; 359. Ρ 

εἰ ε. 

Ἐξβεντι ᾿ἀομε 5 ἴῃ αἰ ν ̓πὶ φαΐ εἰι, 5869... α. Ὑ14ς 

Ἤϊαϊαγα εἰϊνῖπα. 

Εὐοὶ Μορατγοηβὶς ρυοϊασιπι ἴαοία πὶ, 350., Ε ; 

251,6. 

Ἐνανοειιῦν ἴερὲ Μοβαῖοα Ἰόπσο ρογίοσεϊι5 οδζ, 571, 

α-- 572. ΤυῦναπροΠοτιμι νὸχ το] υἰ5 Θουρευν 5 58 -- 

οὐἷς ππα σ ΠἸ ΠΟΟ ΠΟΥ δὲ αἴαιιο ὑγαβίαπιϊον, 187... ἃ. 
τα Ἐναηρσοῖο τοάάοπάα ονοάιοπεϊα εβὲ, οὰ ἃ» 

ὉΠ ΠΙθτι5. Ομ ϊπθτῖ5. οχισοίαν, 385, 6. Ὁ ποποάο 

Ἐναησο]ο οΡο Ἰοπαπι., 550, " δὲ ε. [πίον Τναη- 

ΒΌΠ16ο5 ρυτθοοποβ ἀπ τι οπηπὶ τπὰ ]οτα Φοῦππο5 1ο- 

«αμτι5. οδὲ, 4187,.κ εἰ Β. 5 πρα]παγὶ βία το ονο]- 

γοπήτι5 ΕναΠπσοΠοτγιπι ρον, ἐδιία.. κα εἰ δῇ. 

Τέναη σ Ποῖ Ῥτσουβ ΟΠ οῖαπη, ἀ08, α; 10... κα, 

εἰ δεη. διὰς υωάϊοαιϊον. 

Ευκπιριοις ἀϊοΐαμπη,, 550. ἡ. 

Εχο πολτιοκιβ νοϊαπίανϊ ρῶπα, 500, 6. 

Ἐχεβκοιτάτιο π{1Π}|Ξ (ὦ ἤποπὶ σοπβοψαοηάαπι., 180, 

Α.. 8 δέ 567. 

Ἐχοτγοϊζαϊϊο πιι]ςατίσοιιν ᾿ποίϊξαϊα., 93.1.5., Ε΄ 

Ἐ 

ΒΆΘΕτΙ πὶ βοοίαπας ποθὴ βιιηΐ, 797, , Ὁ δ΄ 56. 

ἘλμῈ5, πια]ογαση πηαχίμητιπι, 97, ὦ, Ὁ δὲ δσϑῴ. Οουρς 

ποῖ Ῥᾶιιο05 δἰ1ᾶπ| ΠΆ ΓΠΓ8 ΤΟΥΤῚ ΠῸΒ ΘΧΟ ΘΓ, 98, ἃς, 

Οὐἱά ἐαοϊοινάττη οπηρογὸ ἕαμῖς, 98. Ἠοπ 5 ἔα πιο 

Ῥογοιπ ϊς ἀοβογρεῖο, 97. νὶ δὲ ε, Εαπιῖς οἵ ἁπιογὶς 

Ῥαϊογηϊ ραρπᾶ, θὅ 

ἘΈΚΥΕΝΒ 5ρί γιτπι {15 511, 1718, Β δ 5ϑῷ. 

Ετρεὶ ἀοΠηϊιῖο, 515, α εὖ ἢ. [ἃ ργοίεββδίοπο Πα εὶ νἱ- 

ἴαπάα σόσὰπι Ρτοΐαπα ποναβ, ἐδέα., αν, δἰ βθῷ. 

ΘΙ! σο5. ἂς Ἀπ ]ατος ὑοσοβ πιβισραπάτο, 544. 
Οὐαϑείοπεϑ ἔπ Ἐ1165 δὲ σοπ θη ϊοβι ποῖ 5ππὲ ἔποίοπ- 

ἄα, 557, ε. Νόοη βιπὶ Τουοπαϊ αὶ ἀἸἸοπαπι ἀοοιτὶ- 

πᾶπι ἰγαδαπῖ, 569, Ε. ΜΕ 5. ἀροπάαπι οπὶ 15 
41 4 βαπῦ ἸηΠυπηΐονοβ, 570, ο. 

ΕΠᾶος οἵαν π᾿ πϊθῖπηῖς 6 Πα]οπεῖα, 557, ο. δ ον- 



ΕῚ ΝνΒΉΒΟΒΟΝ. 

Ἰνινν Πλομεἑαΐ οὐαὶ αν αὶ εὐτε ῖας διι5ε ἐσπαξα, 

δήδ, νυ; 509, ο. Μΐπδα σαν ΐοβα ἐπ εδτἴοπο, ἰς 41: 

ἃ δᾶποιῖα. οἱ ἃ)» ἴρ5οὸ Ἰοναΐπο αἴοία, βιπΐ σοηίοητὶ 

βἰπηι8, 5419, ν εἰ κ. (ἀν ται οοϊηαιοιΐθε5 ταὶς ἴὰ- 

πἰξαγίβ, ἀ δὰ {τ ἃ Πλομεΐπο εἰἴοία κιιηὶ τορτο- 

Ῥαπέα, 557, ν. 

Εἰ 65. ποι οί πὶ ἴῃ σον τοποπεῖα, κοε οἱ οὐὸ κἰραὶ- 

{ΠἸοαπα οβὲ, 307, δέ μ; 555, ε εἰ αν, Εἰδεὶ δενία- 

παθ πὶ {πὸ μοβίζαπι, 550, ν. {Πἰσιπν ροποῖτ, «5 

ἄθβάιις Ἔμαντίαϊο Πἀοπαν παθοτο τα πΐαπν αἱ τπομ 5 

ἰγαπβίογαι, 67δ, εκ. Ῥιοίεξεῖο Ποῖ ἃ αβ] ο οὐϊία, 

511, 5--818, Δ. 
ΤΊ Δεῖ οἤδοῖις, 31, α. 

Τκισοκιβ οδοίις, 31 5, εἰ 56. Ἡμεῖς [εἴρογο υἴρβοι- 

τἰς «ὀπουριῖο, ἐδέω. 

Ῥύυποκ. Ὑἱᾶς 7γ«. Οὐαὶ 51. Γαγονῖς Ρυορυίθπν, ΟἹ «αὶ 

ῬΥΟρτίαπὶ ἀραιια ἐπε πα! Ἰοιῖς,, 619, δὲν. 

α 

(ὐλπλόκιται αὐ νουβες ἰπυαο! ας ργανο δία, 651, π᾿ 
Ολύνιυν νουιπὶ ἐπ 4 μΡοσίτιιπι, 50, 5. Ὁ δἰ σε. (γαα]ο 

5δῖ8 ἴῃ Π)οιηΐπο βαπάϊαπι, 685, ν. (γπὰ ταϊτίουο ἵπι- 

Ῥ]ουῖ ροβδῖε ρυοορίαπι {ΠῚ ΑἸροβίοὶὶ : 

ϑαιάειε, ὅδ, 5 εἰ δοῴ.; 51,80 δἷ δεη.: δ, α εἴ 566; 

085, ». (διιατον αιοα αἷν ὀχιοσπῖς ρα τι, ΤἈΠΠ1ὰκ 

Εἰ ἱπᾶπο ὁ5., 57, π. (ποιηοίίο ᾿ὰονν πιο κα ΠΟΙ Γι ην 
οαπὶ ἡρὶ σαι ἴο, 4 ἐν πὶ ρογΓυαιιπ τ, Ομ ΟΠ ανὶ 
Ῥόβδιιηι, 59,5, Ο εἰ σε. (ἀπά! (εἰσι ἰάιιο νασία 

ΒΚ πιρτοπηαῖα, ἐδίά, απο ποσί ες ροποπάπι5, ὁ, ε΄ 

ΟἾΝΤΙ ΕΒ δι115 βου ρεῖς φυίαπι Θουριαγα βασγα ἰοςσα 
ἱπδογιονο,, 187, 5. Ὁ οπιοῦο ροϑοῖξ οχ (οπεΠΐιπι 
1Π|ρνῖ5 Γπυιοῖαβ σαρὶ,, 3..5,.»,.Ε δὲ ἐοία ἐιοπεἰία Ρα5- 

σἶπε. ἀνε, «ασοιπίας ἀπχονῖηι, πὰς βοαιιαγίς, 

544, 5. Δυϊάαυϊ ἴῃ εἷ5 {1} 6 ἔμογῖς φασρο, 5οῖτο 

«αι οἰἴαμ οοπίοιμπὶ οροτγίοας, ἰδία, ; 346, υ- 

341, ; 353, οἱ σε. ἴῃ Οδηεα!ταπι ΠΠργῖς. «ιαϑὶ 

ἴπ ἀπ γῖβ φαϊιισαπι εἱς σροσι!ῖς. ὀχογοθπίαν ἀο- 
Ἰεβοοπίοβ, 315, Ε; 344., 5. ΕἸ αὐ βιογὰς αἴσας αὐ- 

οὰπαβ «οίγίπα5. εἰ ποιιπίι., 941ὅ.,.Α εἴ μ. 

Οἰδηε!πν, ρυοϊαντί ἀοίι5 ἱπηϊαπαϊὶ,, 550, ν δέ ε; 
251, εἰ π. (υιϊάαπι αἰ ηϊται οι μα θη: οἰῖπὶ ργα"- 
φορεῖς ὀναηρο] οὶ, 954, Βὶ εἴ δε. 

(ὐκομετκιαν ἱηνοποναπι ΛΕΡΥΡΕΣΙ, 145, ο. 
Ωκόπιλ αἷν ποπιϊηϊθιις μασι φαγοπάα, 600, Ε δἰ κα. 

ιυοπιοίο {πρίοπεα, 599,5 ο; 1795,.,8 δσες. [πὶ 

χ θιι5 οἱ ἴαπι ὙαΠθιι5 γαπα: ο]ονία: ἐπέ αι! ρον ροίοσι,, 

08, 5. (υ5 511 ἐπαπὶβ σ᾽] νίαν οἰρί 5. οἱ ἀιιῖς κεἰς 
«1 Ἰνοπηῖπῖ!ι5 ρἰασογο δέοι, 609., ». Τπαμ]5 6]0- 

υἶτο οὐϊδοίιιβ, 195ὅ.,.Α, Β εἰ σε. δ 14 δ αιίο. 

Οτοπιάτιο γογα {5 κἷ!, 3232, ὑ-ττϑϑὴ; 711, Οὐκ: 
γοιῖια,, δία, Ῥυμάθη! υἶγοὸ μ1}}}} {πρὶοπάιιπι ο51 

πιᾶρὶβ φάτ δα ρ]ονίαπι νἴνονο,, 357, Ε. 

Οὐοπριυβ Μαγίγυ, 4198, α. Ῥαιτία Μαγιγεῖς ὐγάϊι, 
500, 5. ΜΗ ΐα ἀἰἀδονίρεις,, πλλ 1 ι5. σοπίμπι 

ΡῬγώζαῖ.., ἰδέα, Αὦ ςο πος. οοπίιρῖι, 201, δῇ 

φ6η. Φογαπηῖς. οοτονκαιιο, θἱοί τς Οὐ Ποἷἷς ἐχονοῖία - 

δϑεπιρον 

(5, τὺ μὰ θυ σον απιΐηϊ, ΣΟΣ, ὑτττϑ , ὁ 

(ὐπιηΐαπι ἰπ 56 ὁσιΐοβ σοπγονῖι, 305, Β., ἢ εἰ ὙΠ 

ῬΥτοϑ 1 ΟΠ α 5. προγηΐς ταΐπαθ, ΒΑ ΠΣ πος 

πο ταν, 904 τοῦδ, νυν. Μαῖα ατϊσονα πὶ σοῃπ5ὶ- 

Ἰΐὰ ἀοερίοῖς,, 900, κ. Μαγιγγίαπι οἰ γθθαο “αἷς σεν- 

υἱοίϊει5. σοπβιαὶ, 908, κ΄ 

(ὐκατιλεὺν πϑοιῖο, 40. ται α: Ποὺ βοιρον ἰαϊνοπεῖν, 

ὅ0, Ο; 90, εἰ 334: 586; ὅγῦ, κ. ()ὐοπηοίο πω ρ᾽ ἐσ 

βΌϑδῖα ρυτοσορίμσι {ΠΠεεὶ Α ροβιο! τ]ὰ περί δς στ α- 

(ἰὰ5 απίτε, δὺ, οἰ δι, Ἐπαδὸ εὐ τοία Ἰιοπεῖἑία Ρας 

δίσι, (ται ασιπι ἀοιῖο Ἰαονν ππῶ5 ποὰ Ἔχ |, ἃ, 

"οἰ δεη.; ὅδ, ὁ εἴ σέ. (διειὰ γατίοην οὐαὶ οὰς {ια 

Ἰνεποίαφσϊομε! ἰοθοΐαν σοπο ίαπα,, 9, ο. Βοπο- 

Ποῖα. σο]]αΐα 616... ἴπσναι! αὐΐμνΐ νἰτμαι, δὴ, αὶ 

Οὐυπεκναάτιο αὐ νἱΐαπι {γα ϊοϊοπάα πὶ ποσοπεανία, δὲν 

464, κ: 60, Α: 157, ν. 

Οὐὐμεκνατοι Πρ τ {115 51} ι5δ,υ. Νου 4 ΗΠΠΠ|νο} 

αἱ σαονπαιοποπι νοσαπίιν, 1 δ᾽, Εὶ Οριείμεις καὶ 

Ῥογπαη δὶ πποίι5, 4.57, Ε εἰ ἃ. 

αὖται νττιπὶ ἵπὶ {πὸ Ῥοβίί πὶ 511, 389, κι Πα τὸ- 

«υϊηίαν αϊα, 990., οὐ 5. Τπἰουίεανα αὐεγὶ,, ἐδίε, 

(ἀυ!οπὶ ἀπΠ| ὁ αὐπιοάαπι ἐπιοπεϊα πίων, ἐδίω. 

Η 

Π πππτιοῖ Τα ριομαῖ, 15 ππαχῖπις 41 ὅπ μοσοαι 5. γοὺ- 

5α{ι {πουΐη!, ὅ93, νυ» ἐέ ε: 95, κα εἰ κι ἴΠσαπὶ κα} - 

τανε αἰητ, ν 6] οὐπὶ οἷ οἰθυις πα πηο πάλε, 798, οἱ ας 

Ἡπρπ ποῦν ρα! να {Ὁ ἀδιἴα, 151, κὶ δὲ ἃ, 

εκ αὶ αὐ 5ἰθσα!ο5 πο] 5 ἀσσοϊηπιοίίαία: κιηΐ, δῦ, 
α. νιᾶς .7)5 πιεεϊίεα. 

Ἡξκκπουκι5 ᾿ϊδίονία ὁχ Ῥγοάϊοο Ἰααία, 34.9.. ες 

Ἡβιοῦι Ἰοοῖισ ἃ ΒΆΒ]1ὸ ἰαΦαΐις., 344, Ἃ; 947.. Ὲ εἴ 

56. 

Ἠιβτοπιαι αὐ ΠΠ{ὰ5,. 2309,» δἰ σε. 
Ηυμεκπι Ῥοοσὶς ΥἱγίαΕἰ5 5 ο5!, 9.3, αν 

Ἡυμινιβ ἀεπαϊκῖο, 254,.κ. οσπιο αεἰ ἱπιαρσίηεπι (σπεἰ]- 

τους ἰαοῖιις, 35, ο; 41δ, νυ. ἔχ ἀμποόβιις σομβίαι, 

παρηΐο βοΠσοῖ οἵ σογροχὸ : αὐτί πδάπιο μαντος εἰοοὶ- 

Βπαηΐιν, 532, Β, Ε οἵ δε. 

Ἠοπιΐπῖς ἀϊρηϊίαβ, 50, δἰ 567.: 57, Ε δὲ Ἂς 5 15 ἐχ 

οππηἶθει5 ἀπίτηα ἢΠ115 ὀγοοία [χοῖο σομπαϊειις, 5δ, ἃ. 

Οὐτοά 51}}» ἀβρθολιπι σαάῖς, ᾿Δ πόπιὸ ποὴ εβὶ, 551, 

αν δέκ. Τὰ ποπιῖπο, νοι ἴῃ σοποίπ πο, 4ποάαμι γὸ- 
ταπι διηπηαγίο, τπα σπαθὶ ΟὐπαἸτοτῖς καρίοη 

δεῖ σοπίπονὶ, 53, α. ΟΟἸἸαΐα ἰνοπνηὶ οποί οἷα γὸ- 

οοπβδεπίιν, 57, δἰ σες.; ὅδ,Β--τδτι θά, 5, Ο δἰ σε. 

ἀΤι,Ἐπτάτα, κα, Ἡοιαϊηῖβ. 5] 1πηϊτα5 οἵ ρ] να ἡ: 

5:1, 395. 

Ἠοιπο αἰαὶ ἐ5ὲ ἔρος 5ιθὲ, αἰπιν βιὰ, αἸτια ἀαε οἶγοα 
Πα πὶ βαμί., 35, ον. {ὐπυκααίκηιο. ἡ φυϊ ρίαπι 

αἴ] ὁπ ἰτις [αἰ , 108., 5. Τα νογο ἀγθιισῖο ἀοπα- 

᾿ἀμ9 , ἐψνια. ΑἸιον αὐ ἀἸτογο ρὸν ΠΠΡουασα αὐ ἔστι 

βοσογηϊζαν, ἐδεεὶ. 

Ἠοιο ἐχ διὰ ἰρϑίις. νοϊαηίαις πηα]ι5 ὁπ, 413, π, 

Ῥὲν ροσοαίιιπι ἀοίονπιαῖις, ἀλλ δ, ν. Ἠοπιϊπὶ γοὶ!- 

οἴσμα ἐϑὶ αἰ} πᾶς α]ουανὶ ἀποας, 935, ἃς [ἡΠ]- 



11τὸ 

αἶτο οἱ τιγα σαμε {08 ἰσπόναῖ, 4πᾶπὶ {τ ΠΟΥΤΕ, 

ΙΝΌΕΧ 

οτα, π. Α γμοοοαΐα. σορίτατ]ομαπι ῬγΟΟ] ᾿νῖς , 3, 

αι; 3... εἰ 564. Ῥεν οοριτατοηθπὶ ροσοαΐ ΒΡΊμ5., 

ἐθιε. 

πτ-τ98.,ε|386.,0 6 σεῴ. (ιν ποθὴ [ἃ σοπάτιι5,, αἰ 

Τα Πυπιῖίαι ἢὰῖς πηδἄθ]α σοποθϑθα δὲ, 34, 

Ῥέσοανο παταγα ποῖ Ῥοϑδῖξ, 111, ΡΝ. ΑἸος Ροποβ., 

115 πιο ἃ Π6ὸ χοϊοβ 6556 4ὶ ἀἸοῖε, ἐπ ρῖτι5 οβέ, 

109. 5. Οποπιοάο Τ)οιπὶ ᾿ιοπιο 9]ου Ποας, 553., 

α. Οποι απ πὴ ᾿ιοματη5 οἰποίιααι ἀοβου  ἱζιν, 34, 

ι- Θο συυσαν 

ΠΌΧΕΒΤΙ οἵ 1511 ἀοἤπηο, 713, Β. 

Ἡοππ σαποηΐοεθ, “ποπηοο, πποπαο]}}18. αἸβΈγ ει[δ0., 

ἀλλ, 7, Ε δἰ δε.; ὅῦθ, Βπα-ὅδ7,. Τ)ινι ἀΡαζιι 

τπου  ἀἰαπα ρυθοατ10 τι, ΒΘΡ ΘΠ] 15 ΠΟΤ 5 ἱπη 0]6- 

γοῖαι, ἀδ0, κ. Βαγαπὶ {πο ῖ., ἀοοορία ἃ [)60 

Ῥοποῆοῖα βἰμρα!ατσὶ {αοαπὶ τη ο60 ἴῃ ΤΠ ΘΠ] ΟΤἸ πὶ Τ- 

τόσαι, ὅθ, 85, 6 6 56.. ΠΙνουϑιταβ ἴῃ ῬγΘΟΙΡιι5 οἱ 

ΡΞ] πηο ἴα 4 5[α 15 “πους ΠπιπῈ,, 115, ὅ7, 6. 

(ιουποίίο ρβα] θη τ. 751., δὲ Δ. 

Ἡϑριτε8. “ποπιοίο ὁχοϊρίοπαϊ, 568.,.κ; ὅ08, πα 

δ11. Μαποαμε ἴῃ μόρος πποπαπηθπἕα τη οηβα ΟΠ γῚ- 

ϑιἸαπόγιπι, ὅ09. Μοπβαπι ποβίγαπι Ὁ «[ο]1σαϊοβ5 

σοπηπλι αν ἔπ ρ0 δὶ, ἐδια., πὶ εἴ ἃ. ἘΓΟΞΡΙ ΤΠ τα τς 

ἰ5 Ππῖβ. δῖ, πὰ βρθοίοιαν «πο ποοοοβι 5 ΘΟ δά τι8 

ἀοοοἀομειαπι ροβία!αι., 515, ἢν Αἰταπηοη οανὰ οἱ 

4αάαπι πιοπϑ ἀδοοη 1α. ποσοββασία ὁδΓ 1π τη εἷ- 

Ῥὰ5, ἐφὶε!. Ποβριῖος 41 αἀϊμη το πα], 601, καὶ εἴ 6. 

Πυχιμιτλβ ΟὨ 5 Ὑἰγ 15 Ῥάγοηβ, 395, ἢ. λα] 10 

Ι͂ὰ- 

χἰπγὰ 58}π|5. Πποπηϊηΐ,, ἡπουθὶ πο ο]α., οἵ στο τππι5 αὐ 

5. Ομ νυ 5}, 99.., α. ναγεατιπι αὐαυίτη, 800, 5. 

Ῥυϊδεϊπιιηι ἔα τιιμι, 330, εν δαπησηο 510. σου) 6- 

οἴθπα, 335.) 6, 5, 564. εἰ ἰοία ᾿ιονεϊίϊα μάώδοίτι. 

Ἠνιμ Πὰ5. Ἰοσιπὰ ἴθ τορ πὸ οὐ] οσ σι. ΟΡ πομ ππὶ 

«ἀοἤπιι, 572, 5. πα 1 ἀ15. ἀβοιοτιι ὁ ἰγασα πὰ πὶ 

ἀμῖταΪ ἀιΠα5ὶ ΘΧβοῖ 1, 98. ΟἿ] ἀπ] 115 πηαρη δια 

ῬθοσαΓ15 ΟΡ ΠΟΧΊΙΒ ὁ5ῇ,, Θααπὰ 5Ρρο Προναΐς Ἰνιμ1]11ὰ5. 

535. ο. Ἡπ ΠΠ} {15 ρσοίδοίιις ἀπ πιο ΡγοΪ τις ὁδί, 

394, 5. Ηιιμ1 το πὶ πὸ5 οπιηΐα Π)οιηϊηϊ σοσία ὁ- 

οὐπί, 330. π εἴ α. Ιάοποα ἀὐ σοπδοφιοηάαμι Πιπ]- 

᾿τταΐοπι ρυῳσορία, 396, 585-298, Ε; θ8ὅ, Ε δὲ Α. 

ψγιής ΤΠ )αιίο. 

Ἠυροσκιβι5 αν ῖάτα ἔππαοίας, 155, πὶ 

ἩΠΥΡΟσΒΙΤΑ, «15 ἘΣ ΣΡ ΤᾺ 

Φενύνιῦν νουιι {τὰ} οἷς, 3,.Ἃ; 132, 5; 31, νυ. ΗΠανὶ 

Α; 30, α. ΕΠΊσοαχ ἃ οϊοη 
Ῥθσοαίο 65:, 3, Β. Φθ) 811 ἀπ αι τα5, 5, Εν, ἃ δἰ 56.; 

ἀπ πη ΘΧΟΙΡΙ ὁπ τι, 3, 

ὁ, 5, 6 δὲ σεῴ. ἘΠΘοειΝ ἀἸθτἸταβάαο δὲ ὉΠΠΙΓὰς., δ, 

Β;,5,0--ΟῸἼο, Ε; 15, 8; 15, Β, Οδέϑοη.; 18, 6: 19. Β. 

Τπ Πο απο 4αϊ σαν οηιπι 5ιὉ, 5, ον, ν δὲ 587.) Σ᾽ 
5, οἱ δόψ. 11, α; 097, ε. (Λποιηοθο ο]ππαπιη, 
080, κα ὁὅ κα. ΔΙΡ Ἰατου ΟΠ ΘῸ {15 76} απὸ σαν οι τι, 
51,κ εἰ σεῴ. Δδυιοΐαιοι ἔπουθ βαποιῖ, ΟΠ π 65 Ῥὸτ 76- 
Πππλτιπὶ αἱ νἱταπὶ Το ἀἸριαπι. ἱπδεϊπ1ὶ {πογιααΐ,, 

7,ν. απο ἀε]Ἰοαξογιπὶ ἐχοιβαῖοποβ γο ε πη ατ', 

ἠ-π--ῦς 

Ζογαπίαπι φυὰ ἀτὰρ βία] ἀρ {τι οἱ αἢν ὁπιηῖθιι οὉ- 

βογναίαμι, 1ὅ, α. Οὐ ἴπηπο αἴο5 βπσα]ς ΠΟ Ρομηα- 

“ἰδ. φυτὰ βίη] 1θτ5 16} ππῖοὸ σομβοογαι, 135... οὶ 

Ἅ 7.) 

Τῶνι5. 4] ΘσΟ 6518 βδερία ΒΕ ΠΟα Ὁ τα ϊγα ὈΊΠΠτον ὀχϑίνα- 

δαϊζαγ, 358, ΒΚ δἰ δε. 

ΤΟΝΟπΆΝΤΙΑ πὸπ [0111 ρϑοσαΐιπη,, 510. Αὐσοῖ, 51 518 

γο]ιπίανία,, θ0᾽, ὶ δὲ σθῇ. 

Ἱμρυπιταβ δἱ ᾿πητ τη {14 416 510, 618.,.Α δὲ Β, 

ἸΝΟΟΝΒΘΤΑΆΝΤΙΑ ΒΠΒΡΟΟΙ 4] 5ἰπς, 192, ". 

ΓΝΘΟΟΝΤΙΝΕΈΝΤΙΑ ΟΧ Ὑπὸ ΟΥ̓ΓΕΣ 73.» 8. 

ἸΝΡΙΟΝΑΤΙΟ οἵ ἴνὰ αἰ υιπὶ, 135, Δ. 

ἸΝΟΌΜΕΝΤΑ αν ποῖ 5ιαἰϊπη ἴπ Ραν  ἴ50. σομπδίγιοία 
Γπογῖηξ, 115,5, εἴ σεῴ. 146 “7 απιῖιο. 

ΓΝΕΕΈΚΝΙῚ ΒΙΡΡΠ οἷα αἴονπα βαηξ, 735, ἃ δἰ σε. Ῥοο- 

οαξαση {ΠΟ ΠΡ 6 Ὁ σοη ΘΠ ΠΕ 510] ρόῦπα σι α]οἴαθι- 

ἘΠ ΤΣ Δ 0 

Ἱνειβνόπυν ᾿πΠγπηταῖο5 {ποπηοο Ρογίαπάς, 6714, Β, 

α εἰ 566. 

Ινοιύντει δα ]οἰα ῖσιιο ἔπ ἜΡυ οί 15. οὐίοειι5 ἀθβουῖ- 

Βυπίασ, δ," δὲ δδῷ΄. ; 11, ἜΣ Ὁ; 15. Εδὲλ 11, 

Ε; 18,8 εο; 19,8;531.,σ δὲ 5; ὅ9,Ε εἴ δε. ; 

173,» δῖ Ε;389,Ὲ, δὲ βοή. δ 1άς 7 ἕπιιπι, σε 

αὐίιιπι. 

ΓΝΟΝΑΥΙ ἀπῖπ1 Ρώπα, ὅ4.,.Ε ἐξ ες. ; 90,8; 416,6. 

ἵχαστοῖ, {πουποάο ἀΠΙροηῖ.,, 675... ν᾽ δὲ Ἑ. {ἔΠσιπι 

Ῥυφοόρί 46 Πρ όπο ργοχίπηο Ἱπι 0] 6 ὙἹ Ροϑδιῖ, 

ἐδιώ. 

Τχιλπισιτι αι Ροσοα[ιπι γα π5. οδὲ ἴΠς 115 (1 οὐτουῖς 

δυαία Ριδβίαηΐ., 703. Α- 

ἸΝΝΟΘΈΝΤΙΑ, απρ]τοῖξον πιο ΠΙσίίιν, 149,.κ, 5 δὲ 

56. 

ΤΝΝΟΘΈΝΤΙΒ5 ΘΠαγαοίον ἀἴάιιο ᾿πδῖσπο,, 1ὅ0. 

ἸΝΟΒΕΡΙΕΝΤΙΑ δὲ ϑπρουθία [ξτῖ5, ὅ31. Ἰποροάϊοη- 

αἴ: ἀπά πὶ σαν Ἰβϑῖπιθ Ραμ ταν, 505--50ὅ, 5 δἰ ο- 

τὰ Ἰιοπεϊίϊα μασδῖπι. (Λοτηο ορονεοαϊ ἃ[Ποΐ οἴη πὸ5 

ΠῚ πὰ ΠῚ ΟΥ ΣΟΥ ΠῚ εἰ πο 5  πϑη ἴθ πη, 519. Ἑ,κ 

οἱ 5δθῳ. (γ)υϊπαιβ ράγοσο πο γα]. 5ΘΟΠΠῚ ἴρ5ὲ ρμὰ- 

δπαι, ὅ30, ο. Βθριι5 ἀἀτηομῖξιδ, 5ὶ τοῖρϑα βοῖρβιιπι 

πο βα Πα, 15 ὙΠ 11 τη πα Ὀσιιτ ΘΟΥρίαπι ἃ σοχη- 

τ ππὶ σοΥΡοΥα τοβοοαπάπ8, 519, Ε, Δ εἴ δε. ; ὅ51, 

ε. ΠΟ Ἰθηΐο5 41 6 ΠἸσα πη] εἴης, 645, Ε; 6.4, 

Α δἰ δσϑή.; θ4θ. ν εξ ε- 

ΓΝΤΕΈΚΡΙΘΕΝΤΙΑ 416 51,694, εἴ σε φ. Οὐ} πϑηη 1 1π|6]-- 

Τρ ατίαπι ροίονο ἀοθθαμηι5 ἃ Π)6ο : {ποποο τοΙρϑα 

ΠΟΡῚ αἰραὶ βοβϑίμηιιβ, ἐφίει, Τα το] Ἰσοπ ἴθ τὰ ἰτα5 ἐκ 

ΘΟλ ΠῚ ἴῃ {1105 θα ποῆ οἷα σοπίουαπἴιι", ἱπογο α}Π1τὰ- 

τ Ῥγυοβοϊβοϊειαν, 711. Ε δὲ ἃ. 

ἸΝΤΕΝΡΕΈΚΑΝΤΙΑ πηδι ποηα ε5ῇ, 500. σ δὲ δ; δ58ὅ, ἃ- 

Μαμξοβίαμη. Ῥυ ογΕ που ατη., θ5δ4.. Ε- {τταπι 

οασὰ Βα βοΙρι πα ἃ 51 Ὁ 6} 5. {{| 511] ππουίθηι ΡῸν ἴπ- 

ΟΠ ΡΟ τι [Ια τη ΘΟμΟΙΠ αἴ, θ5ὅ5.,.Α εἴ 8. 

ΓΝΤΕΚΒΟΘΑΝΤΙ Τϑοῖο ΘΕ ΡΟ] τ γοϑροπήἠεηάιπι, 559, .Α. 
Τννιρια ἐσὲ ἤό]ον. 6 Ῥγοχ πη βυισοοδϑιι ἔδ]1οὶ ἀὸ ργὸ- 

βροτο 198, (ρίας νπτιπι, 157, βὲ 199, ος (αἰαὶ 



ΕΥ ὙΕΠΒΟΙΟΝ 

εἴ Βα υ]ῖ5 οὐθση, 439, ν, κὶ εί “ἐη. ᾿νε ποιεῖν 

δίνει οὐἰ ἢ σοπι5, 150, εν Αὐσίναθο Βιρρ Το, 1.53, 

Α. Ἰωνία ἐἤξοῖις, 427, 5--τ-α 50, ἡ εἰ ἐοέα Ποπεῖ- 
Μία μασεῖπι. [ὐὐν τα ἴτο πνοΐεις Ρίαρῳ ππὶ εν οπεἶς, 

4153, υ. Ιἀοποα δε σοογουπέίατα ἔν ίαπν τοιπο δία, 

155, ε--͵ἰὅ5, Α. 

Ἰχνερῦβ νεποπαις. ἰνοσ 5 οχι ἰοκίον, 159, ν. Ῥαμιο- 
τὶς αὐπηϊπίκεον, ἐδίω,, κα. Παν άιναν σο  ]ατα νοπεεῖα 

ἐγεϊίαη!, 50, ο. Ἠοιπιϊηὶς ἐπ ντὶ «ἰεδοτίρεῖο, ἐδίώ., 

4, Β εἰ σε. δἰ ς δηνίαϊα. 

Φόλννεβ, ἴηΐον Ἐναπσο! σους. ρετασοπος νοσα] κοί, 

1871, Δ. ἴχοσὰ υίαπν ἐσ Ἐναπσο!ο ϑοαπηὶς οἱ 

(ἀδμεῖ!ες5 αὐπηϊνγαῖ, Ξουῖρεῖ5 πεῖς Ἰακοόσαογο, ἐδίδο, αὶ 

905 γμαιἰοηεῖτο (εἰσι ΐαινο ἐχοπιρίαν, 45,0 εἴ κὶ αν ας; 
340---ϑ45,. Ε. γανίας ἴα θο}} ἰοβι ἴας. καρογανῖι, 

ἐψια, ΟΟἸ]αῖα 70 Ρὸ μγωπιῖα, 543,.κ, εἰ δέῃ (λειϊά 

οατιδας 5ἱζ ον ἀπ ΐκοας εἰν 1 Ἰὰς ἐαρὶο γοσερῖις δ ὲ- 

ΤΟΤΕ ΠῚ ΨΘΙῸ ΠΕΙΠΊΘΓΙΙ5. πλοτ εἴπ γνατ' τοι ΠῚ, ἐδέω, 

ἴμα, πιοπεῖς ἐσὲ ἐθυϊοίας, 43,5. Οὐα γαϊίοπα σοόγουη- 

41, 54, .Ας 449, ν, Ε εἴ σεγ7.; 1319 Ἂν δέ σεη.; 6418, 

ἃ δἰ σεη. Ῥγεν 5 ψυτοέία πὶ ̓πκαπἷα πὲ, 417, ἃ: .34.8.Ψ 

τὰ εἤξοιας, 416, νττὶ 9, Ε εἰ ἔοία ἠιοπεία μας- 
δέπι, Ἑᾳτας νανὶὶ, 610, Ε εἰ 5εῳ. Ἡοιηϊπῖς ἵνα ρου- 

οἴπ οοραπς ἀοσυτγαίασας εἐἰοξογίρεϊο, 13, ΟΣ: 117,8 - 

8 7. 

γα φυκίίαπι τ}}15, 135, 6-ο 35, ε. Οποπιοίίο ἐἰαπεῖτις 

ἅντα Ἰοσιβ, Τ09, ο. [τῷ ΠΕ «μἱ οἷαι, 7135, εἰ 5, 

ἵνα εἰ ἱπά! 5παιῖο ἀϊπενγιιηι, 4135, α. ἴπτὸ γαδίσομι κἱ 

ἐχξοίπεογε μους, υἱτα πόα ράσοα ἀπαὶ οὐμαὶ ἤθς 

Ρυϊποῖρῖο ὀχϑεγραθῖς, 136, Ὁ. 
Ψυνκὶ Εἰίπι Ποῖ περαπὶ, 965, Ὁ. (ὐποη πὶ. Ξἰ δὶ 

ἐχϊἴόβεπι σοπέγα ΤΠλοπηΐπτιτῃ ἀγο εἰ φοίαιῖ βιιηι, 395. 
ἃ. Ῥὲγ' οἸαιοποπι Ἰαρπὶ, 335, ν. 

ἀυναισμυβ ρυρπαι οὐπὶ Ης]}] ἐπῖσπιο, ἐὲ ἀτογήτιο. δἴναν 
(με ϊϑεϊαπίβπιο, 565, α.Ψ 

“Ζυριοιῦν 4αοάαπν παζυγαϊο ἦτ πιο ἷβ ὁ5:, 1.8. δι τε 

ἀἰβον  πεῖπα {πα ]ϊα και, 605, αὶ δὲ σε. Νοι. οπῖπὸ 

ἱπιονάτοίταν γι Ἰοίιπι, ἐδίε., κα. 

«]αὐτοῖ! ἀἴο5 γνεσοαϊονῖ ρογεϊπιεξοθπῖα, 81. ἃ δὲ β. Θῖὸς 

τειε ει Ἰοτῖς ργὸ σα] βάιια ππογῖτο, 01,0. Φυκίοϊηπι 
βοχυίτον σναιτίαπι, 51.ἃ, ος δι ϊεῖα Π)εῖ σαγίοςε γοτ- 

βογαζαηεία ποὴ διιηΐ, 943, ε. αι σοπίοπιποπία, 

514... Οὐανῖαος ἐπι γι Ἰοίτεπν δοσίμεν 4 πονογαπῇ, 

6 ἴαπιοι [ποϊιια!, 540. (Λόγε πιίαπι ἴῃ [ Ἰοῖτπι 
ἔν Πεῖ σάβιις, δ πιοίτιπη, «ἰοειγίπατη εἰ σον - 

Ρ᾽οποπὶ ποβίγαπι ἐπι, 544, ς, (οπίεπηρίις. [11- 
εἴοσγαμι Ποῖ, πιαχί πεῖιτὶ πλα πὶ, 83, ἃ δ 5. Ὁ εὸ- 

ποῖ εἴπητε ροιονέπιις [)λεῖ ἠιϊοῖα, 691. κ΄ 

υρισιβ πλιπιβ, 1417, Ὁ, Ε δὲ σδή.; 58, ε. (λυΐκζας 

Δ υϊοῖς. ρόγβοπαπι εἰο ρον ἱπάπιογο, 618... 5, ὁ δὲ σε. 

αὐὐνὸ πὸ (αἱ Ἰρδῖτις ας Πιν εχ ἐπίένις, 536. Α πά|- 
φαπᾶο μγοχίπιο ἀθδιϊποπάτπι, ἐνικ., κα; 5387. δ; 

585, ». [)ὲ σόϑιις ἱποογεῖς. γ} να θῖ τα Πνεγοοπαχαπι 

γαϊοπο ποι ᾿ Ἰσαπάπι, 58, ο οὐ ν. Οὐἱἱ αὐ {ε- 
εϊεῖα Γοτοπᾶα ῥυουΐ συιαΐ, τἰ ἱποοπεία εἴα πιτηΐ και 

πΡΘΟΙ, 493, δ, 

Φυόῦν ΟἸνγῖσι1 «ποπιοίίο ἰσνε, 295, ἃ οἴ σε 

611} 

ϑύυκιντα πιανί νυ, 46, Μίανε τι σαμρα ἐδ ε ἐς, νν εἰ “εἡ. 

Οὐπρίαπεῖ εἰ] ασίψαις ἀπΐπιο τααγεν τί ατν βαθῖῖ, 47, κα 
δἰ δσέῳ. ῬγΌϑα αι ἴὰ τόραπι, 48... Εν, ΔΝ Εἴπε οογριν ἴπ- 

τορταπι οὐ ἱποοϊεπις κεγναΐαπν, ἴθ ρε!οϊνεσσίσο 

ἀοπνθ}} νεϑε θα] ταὐπιιΐαι αν, ἐδῶ, Ογεα. Δι 

ιι 

ΗΠππτὰ: σοϊογία!ἴο πε παίοντες, ἡδέα, ιν. 

ΠΤ ΠῚ ἅπαν 5} τὴς πεαίσὴ!, ἐδία., κα. 2ι- 

συπὰ βεμείαν. νααὶ ρασγσν ἰπίον 56 εἰϊνενσα σαν, 

4δδ, ο. ᾿ 

Ψυδτιτια ἀοἰϊηϊιῖο, 145..α; 16, ν. δ΄ οὐτο αὐ 5ἰασογων 

αν ἀὐἰἰτοσῖνα οἱ [α κα, κεσγοινν εἰπεῖν, 4.4.5, α-ος 

4417. 1απε αν νογασὰ ἐπ! ἢ ἔσόέγο, αὐΐπνϊ ἐνὶ νοτε 

ἡπα σαὶ, ἐδίεί. αὐσαιΐειιε ται δι εἰεθνουι {πε κειὰ βιιη!, 

503, α. 

Ι, 

Ταβοκ, Ὑ ἰεἰς με πεασιαάηας, 

1Πμλσαυμλκῦν ὐπὸ οἱ οάισα, 41, υν ΜΙ ατομπϊίνες κῃ ζ 

Ἰενάσπει, ἐδέιί. Μοάιι ἐπ ἐπ απεξο πε ῖς ἴον πεῖς τς - 

πορεΐιι5, Δ0, 4; 81,λ--ὸὲδ, ε; ὅ3, αὶ δέν. Γασεν τα ΐσ 

Ρέσοραιϊα ἀπΠιυπιειν, 55ό, ν. ΑἸ Ἰαμεἰαπίην, 58, Ε; 

51, ὁ; 59, εἴ ν. ΟΠ] ραπίαν αἰ ϊτο, 45,.κ, 5 οἴ σε. ; 55, 

ε; 59, ε΄ υάγο (Ἰνγίσειις ἰασγν τας βροι Παζαγιιπι 

εἴ βροῦν οἰν αἴθοπι Ἔἤι 1, 40, Ατττ 43. ον “πιοῦν πὰς 

βαποίογππι, δ τς Οἰαμααπε. 

Πμεσεν ἱπίον εἰ Εναπ ποτ πε πὶ ἴποκὶ ἀϊξευίνἑ ες, 

571, εἴ σε. 

Τιορῖς σοπίοπείον Πδατα αἰ πεῖς ἐὐπταμιο]ῖα, 552, Α. 

Γαβεκῦμ Ἀββιτπιῦν {14 κἰῖ, 410,Εὖ 114,. Ποπιῖηὶ 

ἰπδίξαπι, 10., κι; 108, 5. Ν᾽ ἀβογιπι ατγεογιπι αἵ΄- 

δεπίεογαπηνε ἀπὸ ἐεπέασοογαπι γεὶ Πἰσαθογιπι κί πηὶ- 

πα ίποπι μάθοι, ἐδιίεῖ. Ναιαγα: ταις. σοπιροιῖ 

πιαχῖπις σοπσναϊς, 410, Ε. Ῥεοραι γαΐῖχ ἐπὶ ἂς 

Ρυϊποιρίαπι, 105, εἰ σε. ΓΑνεγὶ ἀγθισιῖ εἤδοῖα» 
ἴπ Ἰαθο]ο εἰ ἀπο], 413. 5. 

1 βιθιν 5. Ὀθποῦπ παΐιγαι εἰ τ πιεαΐ πὶ σααΐ, 955, 

ς εἰ ν. ϑορίίας ργοχῖπιο βοχιΐζαν πιγον, 354. 

Γβκι (ἐπε απ ποι 5ίθς ἔγιισῖε Ἰοσιΐαν, 34. 5, αν 5 
εἰ 5σεη. δ ιάς (Ἰδμείίες. 

Πὰτὲϑ Γριεπα;, 578, ον 

Πυχύυκιλ ἐπὶ παίαγο εἰν ποπί αν, 9554, 

ΝΜ 

Μαχιονιταβ 4ὑ1ε| κἐν, 638, ν.. 

Μακύν Ροηΐ ᾿γί ναι ἐπὲ, 109, κ. ΜΑΙ πα} ἐπὶ ρτὸ - 
ΡΥΐα σι θοϊσέοπεϊα,, ἐδέεί., αὶ εἰ 56ή. Νοι Ἰησοπίτιπι, 

ἐνιὰ., β. Νοῦν πὰ οὐπὶ Βοπὶς ογοαΐαπι, ἐδίε., αν 

Ῥεοσοαξιπι Ξολπν γεγα ππάλαπι οὶ, ἐδι., ες Οἱο- 

4υο το ρογο πη ΐβϑιιτη, εχ τίψυο πιᾶ ἢ "1 ΠῈ ΕΒ, 454, 

5. (υϊά εἷς γόγαπι πιά]επι, αϊ ἃ πιάθεπὶ ἀρραάγοης, 
109, 4. 

Μαΐυμ, αἰτυ ἐβὲ μαθῖτα γαϊτίοπς κοπεϊοπαϊ, αἰταεῖ κινα 
Ἰρϑῖαις παΐαγα. [σιν οχ ποθὶς ρεπάει,, {ΠΠπ|ηὶὶ ττολὶς 

ἃ γῬγιάση!ο Ποπιῖπο ἐἕ Βόπο δεῖ ποβί γα πὶ αἹ ΕΠ Πα ἐπὶ 

ἰσγοσαΐαν, 104, 5, 6 δἰ σέψ. 107, κ 1άς (ἰδ - 
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{α. Οὐδθατο ἃ τπα]ὸ, πόας απ, ποθ. σαβεῖσα- 

ΙΝΌΕΧ 

τἴοπο οχ 56 Πἰσπαιπι δῦ, 160. Τηνοητογοβ τη] η 

401 5βῖπξ, 634, Ἑ. 

ΔΙΆ ΑΝΤΙΒ ΠΤ Υ αἰ ΘΠΟΟΠ πι, 359. ἃ δὲ σε. Ἀ 56 030 

πορη τ αΐαν Μαπηαβ, 560, Α, Ῥαβῖον {π1|, 301, ἃ. 

ΜΑχρατα Ποῖ. 4. Ῥηοερία. 

ΜΑνβυετύρινιβ ἔγιοῖις, 199. Μαπβαδειάο 7ι|5ξαπῃ ἴπ- 

ἀἰσπαιϊίοποιι πὸ ὁχο παῖε, 798, Α εὐ 5. Μοπδομῖς 

οπιπῖπο σοηγθπηῖξ, ἐδίά., Ε. 

Μλποῖον Ρῥυϊποῖρία ἀπὸ ἱπάποοραι, 569, 8. 

ΔΙλπια οἱ Μανία Τὰ ποίϊοπος ἤϊνενθο, 767, Δ, Β οἷ 

567. ϑίαϊι. ἄτιο μὲν πὰρ στιν] οτος ἀοκισηαη ει, 

708, }. 

ΜΆΑπτΥπΕ5 Ράποὶ, 9307, α. θπὶ πηαοίαπἔαν, ὀχβαθέαηι, 

191, κ. Μαγίγτσιπι σουρόνα ἴῃ ὙΟΘΠ]]15. τοι ρ]ο- 

τατα ἔπ πηα] αθατιτιισ, 8, Ε. (ΟΡ γιτατος. ἀρράτγατξαι 

Ὁπηηΐ ΘΕ θναμίαν, 494. 5. 198,0 δὲ πε. τὸ ἤπο, 

360, Β εἰ 56. ΟἸτι ἃ ΤᾺ ΔΤ σαι πὶ 56ρΊ]ΟΓα σΟμ ΘΠ ἰι5 

ῬΌΆΡΙΤΟΙ οἱ σοινίνία, 4195, ο. Ματγένγιπη οἰ ν τα {α 

511, 5410, 5. (Οὐ 5'πΐ νότγὰ ρυπθοοῃΐα, 500, δὲ ε.: 

(ΟΠοσέαεῖο ὦ πηαγιγσίαια,, ἐδἐε. κα δὲ σε. Ματ- 

τυ σι τη ὁποοπητπι,, 349,8 οζ 56. Γανοσαιίι πηᾶὺ- 

ἴγνοβ, 318.,.ν. . 

ΔΙΑτπιπονιῦν. 146. (γι ἐπ ιπι, ἔχον. 

ἍΓΑτΤκιβ 

ΜΈΡΙΟΙΝΑ οὐ" οι 1 σοποοθθα, δ 7, ας ἢ εἴ δέ. δ τάς 

ἴάπα Ῥυ ΟΙασ τι Γαοἴπιις, 518, Ε δ σοί. 

οὐ ς πιεαϊοα. 
Ἄ ΝΒ νοισΝ, απὸ ῬΓΟ ΠΟ αν, οἱ} δέν. δε ῖα πὶ α1- 

᾿ϊεα τς δα δα Ῥγοϊαίαπι, 635, α. Τἄδο Τπρτοπάπιηι, 

557, ". 

ΔΙαν δα ΟἸ νυ Ἰκεὰπόχιιπι {πὰ} 15 ὁ 5. ἀοροὰς, δ09, εἴν. 

(γυιοπιοο ὁρογίθαι 56 σόγογο αΐον ςοοπάππι οἱ 

ἀοοαπιθοτιάιιπι ἴπ ΤΘι ον το ̓Υά Πα] ἀπ πο, ὅ 14, 

Δ, 5 δὲ 567. Τιδοιῖο ποὰ ἄδοναξ τηθηβὶβ ππόπδολθο- 

τιιπι, 676, ο. (Λὺὶ αα πιοπδοϊον αι πη Θαβαπι ΔΓ τ 1}- 

τοη] 1 κἱηΐ, 79], Ε- 

ἍΤΕΝΤΙΒ. ἀΡοΓγα ΠΟ. οἵ σαν. Θορ᾽ τα! π65. ἀποπιοίίο 

ἐπιοπήἠαπής, 450, ον, δὲ βδή. ; ἀτθ, Ὁ- ἀ81, α; 

1λ9, ε---τὅθ, ν; 733, α εξ ν. (δυοιποίο οανθη- 

ἄσπι πὸ οοσταϊϊοθος. Βὸ πε πηθηταπι γ εἰ ἀοΠοὶ 

απ, 635, α εἰ δε. Μομες Ἰον 5 Ἰππαίας ἀἤο].- 

5οομ θιι5 που Βιι5,38, νΡ δὲ δ. 

ΜΠ μτι5. νἱΐα, {πᾺ}15. 511. 378,85 δὲ ς. [ιθρουίοξα 

ἴῃ 6 ΠΠς, ΞΡ] μά ϊάα ἴῃ ράσο, ἐδέά., α. Βίγθπα πιὶ- 

1πτὶς Ῥυωπιῖα αι κἰης, ἐδὲώ, ἍΠΠτος. ΟΠτῖσιῖ. 14. 

«Ἱξεοιίοα υἱέα. 

ΔΠΠτο5 Πὰς πυπάϊ ἃ ΟΠ αἰστῖ ἀμ ΕἸ τις ἀΙΠ υιιαῖ, 16, 
Β δὲ σϑῷ- 

Πα ΤΑΒῚ5 ΟΥ̓ αἰ ῖ5 κα ]τ5 ἀδβρογαῖα ποῖ δῖ, 908. ν εἴ 
566. 

ἌΠΙΝιβταὶ πο ς οποία, 513. Ε΄ 

Δ ΙτιΝ 45 511, 083, 5. 

ΜΙΝ βτεκιῦν, Ζαοιηοο οὐ Ἰπαπαλιμ, 14. 7, αἱ δέ σε]. 
Πόσο πιθθδομο5 ποῖ ῬαμοΙΟτῸ5 ὅϑδο {πὰ πὶ δοθηι, 
ἀλ8., ν. ΡῬΙαχου ἴῃ οοθπι ράσο σοηνδηίις {ταΐγιιτη 

πο σομβίγποηαι, ὅ39, Ὁ--ὅ 3, Α. ΥἸΟΙΩΪ 5ἱ ἴῃ ἐ8ε- 

δἴατο, εἴθε, αοιοο σα] ναμάι, 756, ν. {Π{πῚ1πΠὶ 

ΒΕΒΌΣΙ 

βοοϊοΐαξος ἔπα γα πὴ ἵπίθιυ 56. ποσοῦ αν ἀοθοαπε, δὲ 5ἱ 

Ο] αππι 1 πιοσοββιτα5 σοπἔϊπσαῖ, ΠΖπομηοίο ποβοιϊαμῃ- 

Ἑείκ. Αἀϊτας αὐ πιοπαβίοσιαπι ουπίγια- 

τατ' πη] ΟΣ Ί θτι5, πιο πὸπ ΤΕ 5 ΥἸγὶ ᾿πστοθ᾽αηἴαν., 

ἄυπι, 1757, 

ἀδ0, 5. Ε πποπαβίουϊο οστθαϊ Ζπαπῆο Ἰισθαΐῖ, .δὅ, Β; 

828. Ηδπα ἀδοοῦ πποπδομτπη ἀἸ 410 ἀθῖγα, ποῖ ο- 

ταϊοτο πὸπ ΡΥΪα5 οοτηπποτιοίαοϊο, 615... Ε. 146 

“οπαοἸεῖ. 

Μονάβτιο υἱΐα αἰ σηϊίαβ, ἃ 47, εἐ 8. τάς ““ςοοεῖρα 

αἵϊα. 

Μονασμι νἱΐα {{|4}15 ἐθθὸ ἀεθοαϊ, 3886. 6-τ995, α; 

ΔΑΊ, δὶ πὶ λδ1, κεἴ ο. ΜοπδοΒΙ παι] 5 γασ]βάτις 

το ἷ5 τοπίαπίατν ἃ ἀϊάρθο]ο, 9581, 5 εέα; 38ὅ, Ε,Α 

Εἰ ξεῳ.; 388, ἃ, Β δἰ 566. ἘΠ5ἀθπὴ πθοθββανίιβ δϑὲ 

σία 5διτ ἄπχ, οαϊ, πα οπηηὶ νοϊαηΐαΐο το]θοΐα, 56- 

ἰρβοβ ἐγααπε, 584,0 δὲ βϑῷ.; 38δ,.4,8 δἰ δ. Θυἱά- 

4υϊά κἴπο ἴρϑο Ἕδ]οῖταν, Γαγειιπὶ 658 6Ὲ ΒΔ υ] στ ατη, 

386. α. Μοπαο]ι5 φαϊχααπε δογιπι, 4185 ἐπ οοπ- 

βασίαἀἴπο γόγὰ πα ον, Δα] τονατο πὸ ἰθπΐοξ, ἐδὲε,, 

ν». Νοβι τα! φαγπῖς πὸ ᾿ππίΐαϊαν, ἐδέεϊ. Ααγοβ πὰ- 

θεὰς ἀρογίας αἱ οθοάδίοπάαπι, 5387. Ν᾽ ἀΓῚ5 βουτο- 

μϊθῖ5 πὸ γασοῖ, ἐδία, ; 4δ0, Β.ι Δ χτμα]ογοβ στσξαΐος 

δηϊζαξαν", δὲ τηϊπονὸβ τὸ ποσὶ σας, 587,5. ΝΎ πὶ 

Ραγνὶροπῆασι νἱτάπι : πὸ 518 ἃ οπουῖπι ρεσοαϊοτιπι 

1ιἄοχ, ἐφία., α. ἔπ ρα ΡΒ] οιιπι ργοάϊτο ροπῖξαβ γοία- 

δίαϊ, ἐδία., ἃ δὲ σδῳ. Φανθηὶς τ υα]ίτπι Βαογιιπι 

σοπδιθεπαϊποπι ὁπιπΐθο ἀθο] ποῖ, 588, Ἃς Β δὲ βϑ. 

Οὐ]α: ντπι βυιθπηπορογα οανοαΐῖ, 390, Β δὲ δεῷ. 

ΜοπΔο]λις ααΐτ ἀἀἀτοῖας, γατὸ ἁἀπποά πε γεβιρίβοϊς, 

ἐν. Ν'ὸ γαϊοι δὸβ. ὁπιποβ Πορὶ βαϊνοβ {αὶ ἴῃ ΘΌ]1ἃ 

ἀοραη!, 391. ϑόποχ ἀο ἸᾺΒοΥΊ Ρτ5 πὸ του αῇ, ἐδίε., 

μ. Νὰὸ ἀπιρῖαι ἔναιϊνιθιι5 ἱπυρόγτανς, ἐφίώ., αι; 496 

ὅ35, ν εἰ βεῇ.; 830, α εἴ σε. Μομδοθιιπι πὲ οἴδ- 

γὰϊ οἷον σγαῆιις πὶ Βα σοΥ ΟΠ], 564 μοΐτας Παπεῖ- 
οϑδ, 
5391, 

Ἰϊοῖ, 594, 5. Ογπαπηοπία τπομᾶοϊ ἀπ 5ϊπε, 

Ἐπ--597, ν. δ᾽ ανῖα τηοπδο ῖς ἀαΐα ρυοορία, 

ν-995. 

Μοπ δος οπνπΐὰ ἐπὶ σοιμπαηἶα, ἀδθι. Βεέ α; 453, 

Α δἰ ϑόῳ. Ὁρονῖοϊ πιοπαθμαπι 181] ἴπ υἱΐα ροβϑῖάο- 
τὸ, 5995, Ε; 150, Βεέεα; 453,. εἴ δδ.; 638, κ᾿. 

Νο δα 6 Ὲ βυσιτὶ νοῖαβ πα απιδητιπι 4ατο ᾿ϊοοῖ 

οὐ γο]ῖε, 659, αι; 651, ν- 1] αἰϊαπι απ θεῖ 

ΕἸδεπποϑΥ πᾶπι, θ55ὅ, Ρ δὲ σε. το ἀπῖπιο πὶ 

ἄεθοαῖ, 653, π δέο. 

Μοπδοὶ οπιπῖπο ἀ 1}1 ἁπιουὶς ππθηβισα 5658 ἴην- 

οοπὶ ΠΠΠρονο ἀεθοπῖ, ἀδ0, α; 454, Β. Οσα του θυβῖο 

«πὸ ᾿πίον ἔγα ἴσος. οὐ απίτ, Ζαοπηοο αἰγισηθπ τε, 

ὅδδ,ν εἴ ε᾿ Οἷἱ ἀεῖγαμιε ταϊυϊ, γ 6} αὐ ἀοῖνα - 

Ἰνοη ἴδηι, πὰ θὸ 5ΕρΡαγα πα σαπὶ ἃ το Ζαόσιπι 5οοῖο- 

ταῖς, ὅ98, α. ΟἿ ἀδίνα με ριτίδοϊο, φαοπιοάο ρμὲ- 

πἰοπάις, ἐδέά.., 5. 51 ἔναζον. {γαττὶ τη] θβεϊα πὶ 

ἀπρουσῖῖ, Πασπιοῆο ὀπη)οπήαπάι, 603, Α. Β δέ δε. 

ὙῈ] αι ἄξει κοῖρϑιπι δοιαὶ αιοα ἀβρεγὰ ἔγαοῖθξ 

{γαγο πη), 634, Α, Β δἴ δεῷ. 
ΜΟΒΔοΙις {πὰ ᾿ναπλ ΠἸαΐο ἀεθοας ἃ ἔγαῖγο ορβοζαϊιπι 

ἀσοίρονο, 664. Α. το ἀπῖπιο ἔγα τυ τ. 5015 ἴοι - 

νἰοπάαπι, δῦσ, Ε. Ῥυτοίδοι. ἀθρπομτ5, ἀὰξ αἰἸάιια 
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οσοιραιϊοπο αἰδιοηιῖ, νἴσοβ βαρρίεγο ἰἐθνοῖ αἰϊαια, 

«πὶ ἢν ἴρβο ρυτοροβίτο, οἱ οτοτουῖ αὶ ργοθαπαϊ ρμὸ 

αἷτὶ οἰπε, ἀοοισποιαν, 48, Ε σέ α. Οὐ ἀργὸ ἀο- 

Ἰνοαι 5. “αἱ ργαρ 5 1 βέατα!α πθμ Δα μα 11, 554... Ὁ, 

Ε εἰ ξεη. Νῖάς Οδεμίοπιΐα. Οπνπῖα. οὐἴαπι σου 5 

ἀτοῦπα διιηΐ ρυδροβιῖο εἰοτοσοπεα, 518,., 5 δέ δῇ. 

γιάς Οδειίεπιϊα, Ῥνωβεσιιι. 
Μοπαολῖ ποῖ ἀνε πὶ ἃ ἐοπνοπίι γα γαπι βοοοίίονο, 

5115 βοοιι πα τπὶ σασποπι ῬΓΟρΙ πα αἷβ ραϊγοοϊπαιαγι, 

ὅ3, δὲ 5. ἘΞ Θ0}1ὰ ὀργοβοῖο πποπαο 8. αἰ πηοάλιιπι 

Ῥονϊουϊοβα, 5387, ο δ σθη. Οἷἱὸ αἰϊδοιαι ὁ ΘΌ 1} ἐρτο- 
αἰ ἀοβθοαπῖ, 388, οἱ αι; 811, ν. Οποπιοίο, ἴῃ 

6Ο}1ὰ μουβίδίογο, 793, α δὲ ο. Ῥαγθπίαπι οαγὰ ἀ{{ἰ- 

ποῖ δα ἔναϊσαπη Ῥυτοίδοϊα πη, ἐδέε,,, Ε, ΟΠ] αΐαπη 

σασπὶ Ῥαγοπ θι5 Ῥοσίσαϊο ποῖ γαραῖ, ὅϑδ, " δὲ π᾿. 

Μοπαοβιῖ «αοπιοίο ἴασονο ν 6] Ἰοχαΐ ἀοθοαπί, ὅδ, κ 

ἐξ κα. υα μὸν παξιι5 {παπι δἰ στ! Ποα τοῖν 5 ργο εἰ λοι- 
τὰν, ἐδιά. Ἐχίογποβ, γο] οεΐα αν. ραγοπῖος. Δ] αὶ 
ποὸπ ᾿ἰσοαΐ τποπάομο ἀΡδιιο Ισοπίϊα,, ἃ Ῥτίδοιο 

ποῖ σα Ποῖ ἀαπῆα, δ93δ, ἡ εἰ πε. Νὸη σοηνοπι 

ἀβοοίατη ἱποαπἕς ἀὰΐ οὐπὶ οπηηΐθιι5 ον  α ] 115 οο]- 

Ἰοψαῖ, 788,Ὲ --οῦϑι, Ε΄ Οὐι5 51} παρετι5 ΘΟ] οιοη αὶ 

οαπι ΒΟΥΟΥΊΡιΙΒ., ὅ35, Αν Β εἴ 5σθη. δ τάς δ ἐδεηίζιεπι. 

ΜοπΔοΝΒ φιοπιοίο ορογαγὶ δὲ πα ἴβέαχο ἄοθυαΐ, 

995, σεέ π; ἀδὶ, Ε; διδ, Β, 6 εἰ 56η.; δλ3,ν; 
838, 0-τ850, 5. Νοι Ἰΐοοῦ ππϊοηΐάιιο. ἀβδι σα απ 

5101 οριβ υθοῦβανο, 614, ον " δὲ σε. Νόααο βυανίο- 

χὰ ορογα, θ45, Δ, Β εἰ 56. (λυ Ια] ονάγο ποῖ γα, 

τὸς ἴαπηθι 65: ἔναοίο σουῦρονθ, σοποιη πάλι τ 

Ῥίβον, 6419, εἰ α. Οἱ Ἰαθόνάγο πιοη Ῥοίοϑι,, {π|ο- 
τησᾶο Πια]οπ ει5, 615, ἃ δὲ σέ. Αὐἴοβ πποπδοῖς 
ἀδδίσιπαἴου 4:6 δἰηΐ, ὅ58, »---δ9, ὁ. άς μι 

πεαπειαεῖτε. 
Μοηδολεῖς αι γϑβεϊιπι5 σαι οοπγυοηϊῖ, δ᾽ 5, Ρ θέ κ᾿ 

Ῥὰγ οδὲ πιοπδοίνπι ν6] ἴῃ ψοϑεῖτα μοι! αν ἁΠἸφαϊα 

Βάβογο, 14, 5. Οὐο ταϊηῖπιο ὀχ ἠδέ πὶ ὁδῖ, ἃ 

πϑουβδι [ατἴ5 5οορὸ 5 ΠΠ|οἷξ, οπιηῖ [οπηρο τὸ θγφο ονατ αν, 

ἐνία., α. Ζουα ἀδιῖ 4015 511,54, Ὁ, Ε δὲ δε. [)ὰ5 

ταῦῖοαβ μα θοτο υοι πὶ ἐϑί, ἐδίε., αὶ εἰ σθη.; δ50, 

5 δὲ α. Αἰζαπηοη 5ἱ {αἷβ σαγπἶβ ΠΟ ἀ ΓΘ Ὠἷ5 σαπιβα,, 

αἰτογαπι μά θογὸ νο ποῦ, ποῖ Ῥγο  Ροῖαν, ὅ50, 5 

δἰ α. το ἀπῖπιο σα] οοαπηθηζιπι ἀν} ὙΘσΕϊ πη ἢ ἔππ|ν 

4πα]οοιπιάιιο [ἀπά οαιΠ  ἐππουτ, ἀοοίρογο ορογίθαί, 

08, δέ Ὁ; 680, Ε. 

Μοπδο 5 ἀἴωτα ρυωβουῖρία {α 511, 449, 6. Οριείπηιπι 

ὁδί, 5ῖ ὁ πι]]απὶ υἱοί. ποοοϑδι τα το πὶ ἵπὶ ρα Ὀ᾽ Το τ πὶ 
Ῥυοάῖνε σοραμπειν, 4.4.9. Ὁ οὐἱ ἀβοοία αἰϊπιοη το 5ἰοοῖδ- 

εἴπιο αὐαπίι, οἵ ἴπ {πὸ τοπιι5 αὐπποάεπι νἶτοβ ὦ 

γοποϊοπιπι 5ἰπὲ, 191, ν. Οοπιοάιηΐ βόπιο] ΡῸΓ 

τοίαπι ἀἴεπι, ἐδία!. Το πα οἱ υἱρια ὀχιγαονϊηα- 
αἴτο ποῖ Ῥγοαητιι, αἶδὶ ἀσοοίαι ργαίοοι ἀποιονῖ- 

ἰὰ5, θὅδ, λ, Β εἰ σε. Ν1άς ΖΚ ἴοσίις γαιο, ΟἸψιις. 

ΜοπαοΙνὶς οσοθγα αὐ γοαίιοπδ ρου ρυϊπαιῖῖο Ἰῃ τον Ἰοίψιιν, 
791,.λ, 5 δἰ 5εη. ὕτγαμπι τόρατὶ ἃ αἰ 4 }ιιδ, ὁο5 ἰπ- 

νἴδοτο ἀοθοαπὶ, 7163, ἃ εἰ 5. Νιιπάιϊπαιοιοθ. πὴ 

ἀοόοοηι τηοπδσίοβ, δίθ, Α, Β δἰ σε. [πϑὲ 1165 

πιοπαοΐ οπιηΐπο {πρίοπα!, 1795, πτπεῖθα, ο, Δεὶ 
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Βυῖ5. δ πηῖ!ος, 794. Οὐοπιοίίο ἃ «αϊ, φιιο σον θη 

γο]ϊοῖο, αἰαπν ροῖνηῖ,, ρον οσίογοθ. Ρυτοΐδοϊοβ ἰνὰ- 

Βεπῆι, 536, ὁ-πεϑ38, δ 1ὰς Πεγεκεϊπαιίίο. 

Μοπδο]νῖ5 εἰ πο π εἰ θιι5 Ρασπ αν ἐπηροβί! δ, 461; δδι, 

» δὲ σθη. οπιρι5 οἵ πιοίΐ 5. ργιοροβί ογα πὶ Ἰμάτοῖο 

ἀδοογοῖζαν, 658, ον Οαἱ ε ἐναΐχωμι σογροόγα ἀθ]ϊοίεη- 

αἱ εἰπε, δ49,. οἵ σεη.; 058, οὐ δ τάς “ ριείπιία, πὶ 

ἀυῖθει5. εἰἰποῖρ! μεθ. πιοπαβιϊοα δροοίπιοπ τϑρενῖος. 

γιάο «1οοείϊσα νίτα, ϑιεθομ τεπιωἑαιίο, Ῥνο ε5- 

οἷο πιοπιασίίσα, ο" ασίονίιπε, δίς. 

Μοπαι 5ιιπὶ ρώμα ροσοδιῖ, δδ7, Ὁ, Ηενρα: αὐ κἴπριαος 

ἡπ ον Βο5 ἀσοομηπποίαϊα δαπ, δῦ, αν ὅῶρο οακιῖρα- 
τἰοπῖς. σασβα ἴπὶ ππονθὸ» Ῥγο] αν, ὅδ0, α εἰ Ε. 

Οὐο απΐπιο ρογίεγοπα!, ἐδίεά.., Εν, .Α δὲ δθῇ γιάς 

Ζιρνιο. 

Μοκποβι Ππιοπηϊηῖβ σπαγαοίον, δὅ, οἱ δέη. 
Μοκϑ, Ρεσοαιϊ ρόπα, 540, 6. δία! ποθὴ 6δὲ, 4105,.Α. 

7Ζυκεῖς Ξοπιθαβ ὁπ, 494., α. [πιὸ δα νἱΐαπι πο] ογὸπὶ 

Ῥτοίδοιίο, ἐδ. Ῥτὸ ΟἸννίβιο ορροίοπάα, 307, δὲ 

σεη.; 899, ε- Ῥοβὲ ππογΐθιη ποῖ δὲ ἰπιριιδ τορος 

[ποΐογιπι, 539, " εξ π. 

Μους ΠῚ ρατοιεῖδνο ἀαν' Οπατόσγα ιν, 4πὸ. ἀπῖπιο ρου - 

[ἐγοπα, 45, ὁ εἰ δέῳ.; δ1--οδὰ, ΕΒ: 401,8, 

γιὸ δαονγηια. 

Μονίοπι Ποπιῖηΐ {ποπηοο 45 ἀπηπηται, ΤΟΊ, ον, 

Μοκτιρισλτιο δόδα ἴῃ σου ρον 6 ΠΟΘ ΤῸ εἰγτουπαἊογομπεία, 

δῦ, Β. 

Μυττεαῦμ ΟΠ οι (υ1ὰ σοπδαοι πα πόδ ιο {πὰ πὶ τααχῖπις 

Τιρϊοπῖα, 1718, ὁ δε Ὁ; 779, Β. 

ΜΠαΙ ον ιιππι οὐ πα ἴιι5 {115 511, ὁ59, Β. 

ΜΙυν ραν οπιπῖα «ϑρϊοϊοπα διηΐ, 350, οἱ σεῇ.; 351, 

λ-τϑσα, κ. ιᾶς Μορεϊαπι εἰ ἱμαϊοῖο ἔλεῖ, γνὰβ,. 

498 οἱ σοη. 8.0} 1ν15 Ἰατῖται ἀἸΆ ΒΡ εις αὐ ἀδοϊριοπεϊας 

απὶπιαβ, 350, 5. δ1άς Πιίανοίμς. Ν ὁγὸ ποβῖγα πὶ 

δια τ, 501 ὁπ οῖθιι5 ραττον ὀχίναποα, 353, Ε; 255, 

α δὲ σεῳ. Ἐπναποβοιιηῦ πὰ οὐπὶ νἴϊα, 361. ΡΙι5 ἃ 

ταϊπῖπηο {πτασόγαπι ἀἰραϊζαϊο ρυτοδία ΐ, {ππᾶπὶ ἃ τὸς 

Ῥὰ5 γοσῖσ ἀργὰ οἱ βοπιπίαση, 3 4 ἃ, ἡ εἰ σεῳ. (Ἰαιοῖς 

ὁου] 5 ρυοτονοαηία, 554., Εν Τρορο πφαοια τὶ 5ὸ- 

4υαπλ, Ομείδέαπα, 307, τττϑ 41, κ. (Λυὶ τόθ ἴον- 

τοπῖς γοχα {1 πυνατίτιπι, 5 ποπόγοπι ἀραὶ ΟἸ τ κειπι 

ἰδὲ σοποῖηαι, 584, α. Οὐἱ τὸ αἰϊαια ργαβοητῖ αἵ-- 

Ποῖταν, οὐαὶ οπ5.. αἀἸξοϊραϊαπν. Τλοπηλαϊ ἵπηροππῖ 1} ὁ 

ο5ι, 5541. γ14ς ]οπαο]ιὶ. 

Μυκρὺ5 σογς χυῖ5 511, 7153.,. δ β. 

Μυνῦβ αὐ αἰτατο «ποπιοΐο υΐπάαιιο ποδίγαπι οἴδογε, 

123, Α. 
Μυκπύπατιο πιοηδοβὶς τον Ἰοἰταν, 532 4.,.Ὰ, Β εἰ σε. 

Ορυ5,ο]κ5 4] πεπσπλαγαν τ, οὐσπὶ ρογίθει5 Γγαΐγα εν 

πο σοπιπποοείαπι, 531, 5; ὅδ, κὶ εἴ δεη.; 003, 

π. διναί!οπι ἱποο τ πεῖθιις γραῦπαπι βυδέϊηθαι, ὅδ, 

ε. Νανία πασπιασαϊοπαπι σαπκπν, 0. ἃ, α δὲ ἢ. 

Μύυβισα, ἥύτ Γπρίεπδα,, αιαὲ σοπβοοίαμπεα 5ἷῖ, 3δδ, ἃ 

εἰ. Ὑὶ5 πιιδῖοος, ἐδ, 
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Νατυκα ἀἰνίπα αι] 51, 185, "., 564. εἰ 1οΐα πον α 

Ῥασοίπι. Ῥγὼ ἀϊρπιξαξα νου ὶ5 ἘΧρ] ἰσατ ποῖ ροτοβῖ, 
ἐδία. Ομ 510 Πειισ, οἵ {5 πιο τις. ὁιι5., δὲ 

«{α]}15 Ξε πιπὶ Θββθπ απ ; [ἀ]1ὰ αἱ δαπὶ ἰητον- 

τΟβαμΠ ΡΟ Οα]οβα, ἴτὰ οἱ αὶ ἰπιουτοβαξζαν ἱποχ- 
Ῥ]ΙΟΒΠΠα, 504. ΑΔ οπιπο5 βίπιι! Πεὶ ο]ογίας ἀ6- 

ΟΙαγαμα5. πθπ Βα ΠΟ ΠΟπιθπ τἰπι1πὶ., ΠπδῸ 5ίπρι- 

ἴὰ οπηηῖπο οἰΐγα Ῥδγιου!απαι ἀβδιιπατιη ἴα", 510. Ὁ. 

Ἠυμᾶπα πᾶϊαγὰ ἴῃ Πὰς νἱτὰ ἀββο πο πα 15. αἰ της 

ΠΥ 5ίοΓ ἰ5 πραγ ὁδί, 515, ἐξ 8. γ14ς 7) ὑμέίας. 

Ναζανα ἀο σι ππδπίαηι σιαΐ οθβοθπα Πἰθ᾽ ϊπο5, 255, α. 

ΝΑΥΙΘΑΤΟΒΚΕΒ ἱπιϊΐαμ], 550. ὃ δὲ ἢ. 

ΝΝΕΘΕΒΒΙΤΟΡΟ οἴὰπὶ [)60 ἴῃ 5115. ἀνία. ἱπηρ!ο μα 
γο]ιιη 15 ρουἤοϊταν, σῦθ., α. Ὑτ4ς 7 εὲ νολιμιας. 

Νθοτιι5 ἃ μἱοίαξε αἸ 16 π15 411 5658 ἀπηπϊδοοῖ, 15 [)6Ὸὸ 

ΒΟΥ ἾΓῈ παι, 550, ο, 

Νόνιτιι Ζαοπιοο ργο Ραμα, 491, ο-ττὅϑ5, ο. ῬγοΡὰ- 

τἴὸ ἀοθεῖ ἀοοο οπεαπι ποῖ θιι5 ἀσσοπιπηοίάαν, ἐδιίες 

(πη πλτιη 5 ΘΟ] πβάιιὸ ΡΥ Ραμ] πη οί τι5 {15 511,4.93..8.Ψ 

ΝΟΥ ΒΟΥ ρ γα σ απ βα πἴοπ ]α5 ΘἤΠοσοη!, 655, Α. 

Νὴ ἀπο πῆϊ, αἶσὶ πα 110 ῥεῖα Γγατσια πὶ ΘΟ Π5 1110, 

040, Ε εἰ σεῳ. ἵὐτγαπη ρὸ 115. 4αϊ Γρα γι θιι5 ΠΡΌΣ 

δαπι, 510 ΑἸ χαϊ ἀροϊρ᾽οπή παι ἃ δογαπ ΡγΓορίη- 

4υἷ5, 148, ο. {ὐτσιπα τθοϊρίθμαϊ 5ἰπὶ 11 ἀαίθιις αἰ- 

νι ποῦ βαρροίιπε, 650, Ε εἴ α. "5. φυὶ αὐ 

Τ)οπιΐπιιπη ἀοοοάοραπε,, Βοπα ἃς ἴρδοβ Ρου εποητα 

το οραπὶ οοσπαιῖ, ἃ ῥτωίδοῖο. ῥυοι! ἡπά!σαθαξ 

ἁΔμηἰδίναπα, 678, δὲ Ε. 146 Φηο εσσῖο γπὸ- 

παδίϊοα. 

Νοχ οσοραπίοποπι ΡΥ θοΓ ογαπάιϊ, ὅ0, κα. ΝΟ 5 [6 πὶ- 

Ρὰ5 φαοπιοίο γα δασοπάμπι, ἐδίε., π. 

ο 

ΟἸΕΡΙΕΝΤΙ ΕΣ ΠΟΤΟΟ5 οχιηα,, 158, Ν᾽; 754, κ. Νομα- 

ΟΠΙ5 Ομ πὸ πϑούϑδαγία, 938 Δ 0 0; 386, ὁ ο; ἀλδι "Ὁ, 

Ἑ οἴ τοία Πιοπείία μασοῖπε; ὅ35, 9. ΟΟΠπΟΡΙ οὶ τπ- 

5[{{π|ὶ σα πηπηὰ ὁδί, 0, ο. ΜΙοπαοο ᾿πηϊαπεία ορο- 

«Ἰοι τα θὰ ὁ5:, {πᾶ πὶ βα ποι 1) ὀχ ΒΙιιοσιιη, 81 ὅ τς 

Β1 8, ΑΔ. Νὰ χπηϊηΐπιο Ζυϊ οὶ ΓΟ πη ΡΟΣ 5 πιοπηθ πο 

ἀϑοθία 811 1015 511. 835, Α εἴ δε. (γιὸ αἰδοῖα οἱ 

«πὶ πηα πα ται σο πο ομ ταὶ πσσοῦ, ἀπιβο] απ τι, 

667, α δὲ Β; 8418, κ--819, ο.ὄ Δά «ποβηᾶπι [ΟΥΠλῖ- 

ὯΘ5 5656 ΠΡ οα! ὀχτοπήίονο, 61. 5, ν. Γπἶτος σο5 αὐ 

ΠΟΥ ΘΠ τισι ὀχιο πα ει, θὰ 4, ἃ. 

Ὁ] Ἰοπ ἴα: Ῥυορυταση. γο]ιιητα οι. πο 5 ΠΝ ΠΓονῸ, 

ΑἸ Το πα π Ο51 ἃ σθοῖα γατοπο, ὁ. 7. Οτππὸ {ιἸοἰ τι πὶ 

νο] απ 115. ῬΤΌΡΥ τ. Ῥονίσα]ο ποῦ ναραϊ, 6δ5, Ε- 

Τρϑὰ οἵἴαπι θοπὰ ὁχ Ῥυογνῖα ἀπιοίουϊταῖο ἔχου πῸπ 

ἴσοι, 615,ν. Θυϊ ααϊὰ ΕἸ τσῖταν ργορυῖα γοϊιηαΐο, 

δ αἰϊοπα πὶ οδὲ ἃ Ῥ᾽ο α 15 σα] του, 623, ο; δ 5, 

π: θὅδ, Ε εὐ α. Θιμ χυϊ ρνῖδοιῖς σοι ριοαξαν, 
ἔασι οἶδ᾽ σορισπα! νο]αη ται, 1 ἀπ ρ] ο  οπ τ οσὶ, 

υδῦ, π οὐ ο. Νίθ σα  νῖ5 οἱ 4αοάνῖς ᾿πηροναθ εἰ οἹνο- 

ἀϊοιάιια εἰϊ, ὑγ3-ττα; Τὰ 7, 0-ο7.48, Β. 

ΓΝ ΌΕΝ ἈΝΠΝΌΝ., 

ΟΡοάϊοπεῖα ρμονίθοϊα μι 511, 455, εἰ σεῳ. Τδιίαπι ἀπ 
ταὶ τ η}}5 ᾿υτοϑιῖζα, 1)60 ὁδὶ ἀσοορία, 567, ας. Δαν α- 

τὰ δἰϊα πη {πὸ αἰτγα ὙἹΓῸ5 5απΐ σοι] οοΥτπν, ὅ30, 

ον Ρὶ δέ σε. Ὁ ποιμοο ἅ]τ6ν αἸτουὶ ομοάῖγο ἄοθοαι, 

θά5, ο. δ14ε Μοπαεβὶ. 

Οἰυυκοόλτιο, ἀπὸ ἀπῖπιο ἀσοϊριοηα, 450, ν. ΟΡγατ- 

δαϊοηῖβ πη 5. αι15. 6556. ἀεροαῖ, 327. 

Υ ἀγιῖς ρεσσαῃείιπ ἈΠ ΟΡ ἀοοοιη πιο απά εις 

Απ-0 37, ε. Εἰ αἴαλιι, 637, ἃ δἴ ϑεῃ. 

Οβτυβεοτνατιο αυ]α 511, ὅ95, ν, Ε δὲ δϑῷ. )ι10 τὐπιρονὰ 

Β οἱ δέῃ. 

030, 

51 π| ἴῃ ΦΌΙΡα5 τοραΐϊ τλΠ"Π(α1ε} (ὁ ἁΠΠτῖο ἀἴσοτο, 

ἐῤϊεὶ,, Ρειε. 

Οεοοόκνονι ἄοίος, 537, Β, α δἴ βεῳ. Π|λπὰς πθοῦϑδο ὃσΐ 

δ πὸ ἃ ἀπιογὸ 5 ΠΡ ]αΥῚ ὁΓ ἃ ΘΟμ ΓΘ ἸΟΠ ὁ ΘΕ ΠΝ 

856. αἴάπο ἐχριγραΐιπι, ὅ38, νι; θὅ8, ὁ. ΠΟΙ} 

αἃ χπαϊπίβίθγι πὶ πο βϑα τ 5 ᾿πδίσοῖτις. παὰ ἔπος 

τϑρουϊταν, ὅ51,.κ. 146. Οοδωγεις. 

Ορυβ πιαπιιῖπὶ αι αι, 395... ἃ δ ν. Ῥυφοῖρίμιν, 

578, 5; ὅδ4, Α, 5 εἴ σεη.; 181, "εξ ε. Νομπδολῖς 

Ῥ σου πη, 418, Β εἴ σε. Νοιι ΟΡ ΘογροΥῖς οαδεῖρα- 

τἴοποπι πη, Ξε εἰϊαπι ργορίου παν τα ἐπὶ οὐ πὰ 

Ῥτοχίπλῖῖπι, α11|6, ὅ 54... Α. Αβδι παπὶ ὁγα τόποι Ὁ π 

ὀχοϊαάϊε, ὅ55, Ε εξ ας Ῥγθοαπι οἵ ρϑα! ποτ οΡίθπτιι 

πὸ το δισιοηάαπι, ἐφίε,, ν. Τοπιρόνα αὐ ορογαπάνιιν 
ΠΤ Π]}15., ἀϑδισπαΐα πποπδο] 5, ὅδθ, Ο δὲ ν. δεῖ 

Ῥτορίθι ὀρόυιπι πὶ Ἰοσονιιπι πα ζει ἃ πὶ Ἰοηρίις ἃ}- 

{πουῖητ, σοπβεϊτα[α5. ἃ ρϑα]οπτιπι. ΠΟΤ: 

τογοαηΐ, ἐδὲα., νυν. Ασίδϑ πποπάσῃ δ ἀπο σπαΐεο {π| 

5.6 Γὼ- 

βἰπι, ὅ58, Ρ, Ε εἴ ϑδεῳ. ως ατίεϑ ἀπτοροποπεα: ἀπ; 

ποάαο νἰΐαπι ᾿ρβόγασα «ΠἸπιτα απ, ποι πη ρο:- 

πιθηο δἰπὶ “πολ ΐπιις. ἀϑδί πιὰ Πλοταϊηὶ ρτοποπ ϊα 

Ῥου ρααπταν, ἐδιά., Εἰ; 188, ο.. ΤΠυαυ ατα πιαχῖπιο 

ἀστιοα!ταγα, ὅ59, ο. Νοα Ἰσθαϊ τη οπάοΠο ὁὰ πὶ 8 πὶ 

ΘΆ]1οὲ ἀνίοπι, ἀπὲ ἀϊβοονο γα]τ, ὀχόγοοσο, 56 απ 

αὐ Ζαδπι 11] σα ταν ἸΠόποιιβ, 511, κατά, α, 

Ορονὰ οἴϊαιη ὙπΠΠ1ὰ ἄδθοῖ ἀβοοῖα οὰπὶ πλεταὰ ἀἰαογιταίο 

Βαβοίρονο, 819, ἃ, Β δὲ σϑη. Νόοῦ Ἰἰϊσοῖ ππϊοιῖηιιο 

ἈΒΒΙ 5 Πα ἔα πὶ 5101 ΟΡα5 Τοοιιδαγο, δλ 4, Ο, ἢ ἐξ δϑῷ. 

ὁάιιο σγανίονα ὁρόγα, 645, 4, Β εἴ δοφ. (λυ ἃ ο- 

γατο πο σα. ποὺ ἴαπποῃ οβὲ ἔγαοῖο οοΙΡονο, σοη- 

ἀοπιπαΐαν αὖ ρῖσεγ, 619... Ε εἴ α. (γεἱ Ἰανόγαγο ποὰ 

Ῥοῖοβε, φιοιηοήο παρεμάιϊι5, θ15. ἃ εἰ σέῳ. 

Ορονὰ «ιοιποῖο νοπάεμάα βίης, ὅ59, " δὲ ε-. Εἰογὶ 

ἄοθοπι Ἰηοάεναμπίο βεπθ, 4αὶ ὁ οπὶ ἃ το]: 5 

ἀδιις ἱπηροπᾶαϊξ, 119. Ψ ΣΙ. οὐ] αβάιο φααπεα, 

060, ο. το φΟμβῖ ΠΟ. οἵ {πὸ ἃπῖπιὸ 1 αὶ ΙὰΡὸ- 

γὰπι, ἸΡοναγο ἄδροαπὶ, ὅλ2, υ---δλδι, 5; 690, 

εἰ κι; 1328, α. Οποπιοίίο, ΘρογαυῚ ΘΟμΙΠιἶδσα, 510] 

ποι σιπθηΐα ἀοροαπὶ ἀσοιγαγο, 658, ἃ. (Θ)πουπιοίίο 

{{|5 ἀθιη αἱ ἴῃ ΟρΟγὸ Τ)οπιῖηὶ, 759, α. 

Οόνινπι Βοπουιιπι ΡΙ ΞΟ ΟΡ ἰϑδῖο, Ῥονῖπο αἰ τι ππα]ὸ- 

111} Ῥογροίγατο Ῥαπῖζιαν, 509, Β δὲ δέῳ. Ορονὰ 

βομα 4πὸ τποὸ οοοα!απῆᾶα,, 681, ὁ. Οτοιποῦο 

«5 ὁπμΐα [ἀοῖας αὐ σ]ουίαπι 1)61, ἐδίι., πα. Ῥτνοίοα- 

5ῖ0 ποβίνα ΡῈ Ορονὰ σοπἤιιηαηίζα, 500, εἰ 

Ορυινῦβ {5 511, «ας Βομιιβ, {5 4.1 οπιπῖα, την 1} 15, 

943. Δ. 



Οπλτιο, Οὐοπιοῖο ογαπάϊιπι, 588; ΤΙ 8,5, ὃ δέ σε; 

169, 6---1732, κα. ΕἘτ το υΐθιβ, 588,. δέ π; 400, 

Α δὲ σεη. Ῥοπεριιβ. ὁγα πα οπιπῖς νἱΐα 511, ἀ49,ν; 

δ5ὅ, 5. Θοιποΐίο ΒΡ᾿ΥΊται5 ΑἸΤοι] 5. γαῖ, τηθ πη ἅπι- 

τὸπὶ {ΠΠ1ιι5 οἷπο ἔσαοῖα ἐδι, 755, ν. Ῥοβζαμαία 51 1}]- 

6 ποῇ ἀϑϑοιυΐη, ἀπῖ πιὸ ΟῚ οοποϊδοπάππι, 774, 

δ, Ὁ δὲ σεη. ΑἸϊδοῖας. αὐ ὁγα πα πὶ γ  1511, 7711, Β 

εἰ σεᾳ.; Τ1ὅ,υ. Οταπάϊ πιοήτ5 ἀυρ]οεχ,, 7169, ο.Ψ 

γιᾶς Ῥηεσαίίο. 

Οναιιοιἶβ οχ]ουταϊοχῖα: Υἱβ {0 5ἷὉ, 1ἅ, Ὁ. 
Οκιοιναιβ ρεσοσαΐαμπι, τς Ῥεσοσαζιε, “Ἵκἰαπιιις. 

ΟπνΆΜΕΝΤΑ ἡποπδοὶιὶ πα 5ἰπί, 595, Ε-τ-397, . Ὑ 140 
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Ῥανπούπιοι αἸΠΊοῖ 5, 359. ἃ εἰ κα. 
Ῥαχιβ φαοιϊἀἴαπτις αἱ 511, οὐγ5 φασι ἀϊαπαπι ἰαγρὶς- 

τἰοποπι γόσατο οἀοοεῖ σαπιι5, 14 5, 5 δέ σε. 
ῬΑπΕΝΤΕΒ γοτὶ (υἱ 5ἷπι, 486, ν. [15 «αἱ αα Ποπιΐηιιπι 

ἀοσοδοθαης, θόπα αὐ ἴρθο5. ρεγεϊποπία το ἀοθαηξ 

σοσπαξῖ, ἃ ρυτοίδοϊο ῥυοα! ἐιι ἰσαθαν ἀὐπηηϊπιδίναι- 
ἦα, 679,0 εἴ σέεη. ΘΔυιοτιοῖο, ορογίφαις πη πᾶ ]ο5 

ἉΠΠοὶ ὄτρὰ σοσπαίοβ βοοιαπάιιπι σάγποια, ὅ3Λ, κα --- 

δϑὅ, α; ὅ80, ᾿ττοθ83, Α; 807, ὑ-εϑ09, Ε, 
Ῥαανύχι, ἵπ Ζαΐθι5 ἐπι απ], 694, ν δέ Ε, 
Ῥάβτοπιβ ἀοβουριῖο, 501, ὁ ἐἐ ν. ἘὸὺΘποοιαῖιπι, ἐδίε., 

Ε---903, 6. Βοπιιδ ραδίον {15 51}, 415 ΠπιΟΓΟΘΠΑῚ ἴ15, 

302, ο--ῷῶθΆ, ΕΚ. διιη: οὐἴαπιη ππιπῸ ΠΟΥ ΟΟΠ ΤΙ Ρᾶ- 

βίογοβ, 305, Βοπὶ ραβίου!5 οὔποιιπι, ἐδία,, αν, Β εἰ 
δόη. Ἰοῖο5, 384, σ,» δἰ σθη.; Ἀ΄48, " εἴ α. 

Ῥαϑίου αιι5. εἰροπάιι5, 584.,.6, ν δέ δε. 5.48, Ὁ, 

δἰ 56η.; δ, α εἰ ν. Οὐ5 Γπριοπήτιϑ 51, 98, 
Αν, 5 δὲ σε. υϊάᾳυ 5᾽πο Βοπουιπι ρου 

ἀοοίονε ξ΄, {Γἀγειι 65Ὲ δὉ 5αου]ορίαμα., 380, 6. 
γιά οπαοιὶ, Ῥνωζεοίμ. 

Ῥατιεντι αι ΟἰινἸκεϊα πα οἰ ΓΟ 5. εἴ ρει, 359, αὶ 

δἰ δεη. ;33Ἀ5.,.Α. 

ῬΑΤΙΕΝΒ {5 γογῸ 511, 316, 6, 

Ῥαύυρβηταβ ϑάϊιο ἀπΐπιο ἰοϊογαπέα, 95, Ε δέ αι; 98, 

» εἰ ε. ΜΙγαΡΙ 5 5ἱ οὐνπὶ ρἱοΐαίο οοπ] πη ρει, 364, 
6. Ῥαινρόγοπι 6556 ῬΙΌΡτόβεπι ΠΟΘ ὁ5ὲ,, 50] ραμρου- 
ἴαΐοπι σόπογοβο ποῖ ἔσσυτο, 4231, ὁ. Οὐ οἷν αΪ5- 
οὐ πιϊπΐβ ὁροβίαοπι ἵππιον οἵ ραπρογίαίοπι, 7230, ΚΕ 

εἰ. 

ῬΑΟΡΕΝΕΒ Βρίνῖτιι. {ὶ 5ἷπς, 686, λ. 14. 270- 
παοΙιὶ, ΝᾺ 

Ῥὰχ σαπὶ οπηπΐθιι5 μομαἑΐ θιι5., δὶ “ον ὶ ροῖοσι, Ππαροη- 

ἄα,, 579, κ. (ατονῖ ψποζις ἀα ράσοπι ΟΠ γῖκεῖ βιπς 

ἀάιασοπαϊ, 580, α. Ῥαοϊίίοιι5 {5 51. «πὶ ἃ Π)ὸ- 
πηΐπο ἀἸοίταν Βοαξι5, 695, Β. 

Ῥεσολτῦμ,, ρυίτο εἴ πιο ἀπίπηςρ ὁπ, ὅ9, 5, Δά 

Ῥοβίοτοβ μεν Αὐἰάπιιμι ἐγαπδπηΐβδιιπι, 99; 2390, 6. 
Οπηποπι ΒΟπογι τι ορόχγαπι Γγιιοίιπι εἰἸδοῖραι,, 41δὅδ., 

5 δέ ο. ΑΒΡαϊΐοπαι ἃ Τ)οπιῖπο, οοπἠπησίι νονὸ ἐἴα- 

Ροϊο, 5ὅδ, ν. Απίπηαβ σοπιίίαξαν {6 101} ἀἴο, 84, 

α. ΡΙαρα5 σα] απηϊα!οβάιιο ἱπάαοι", 57, ὁ δὲ σδή. ; 
89,  πτ 94. Οὐο οὐϊο παβεηάζιμι., 307, 5. ΕἸαΙ5 

Ῥοσοαι, πιοῦβ, 540. α. 
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Ῥεσοαΐιπι «οπγόίο, γἱποοπάαπι,, 166, κα, Τυπογν ταῖν 

ἀπυΐταν, 59,0; 356, ν. Εἰ εἰδοεπιοθγπα, 78, εἴ 

δέ. ;Σ 184, 5ι (Θϑυοπιοῖο, ἃ Ῥεσσαι 5 γεσοδεπέιτι 

ἶϊ, 586,» εἴ σεη.; 158,.Ὲ.,.Α εἰ δε. Ῥεοοαῖο μα"- 

πἰτοπεῖα ἐχωσψααηα ἐδὲ, 36, ὁ εἰ σέεη. Ἐπ ραπα, 

116, Ε οἱ “σε. 

Ῥεσσαίοχιι σαιϊιβαν 4.8: κηῖ, δῦ, 56έ6. Ῥεσοσαία 

αἸϊα βιαπε πα νοϊαπίαγία,, αἰτα ἐχ ργᾶνο ἀπίππο οὐ 

τὰν, 14, ε- αο ργανίυ ραπίοπῆα, σοῦ, Ε, Ρεο- 

οαΐα ΑἸ αι. ἐχ αἰ τῖ5. οί ρίποπι ἀποαπι, 755.,. εἴ 

σ6η. Οὐ 5οῆβιι πηᾶσπιπι ψ6} ράσναπι ρεσοαΐαπι εϊ- 

οἱ Πἰοδαῖ, 1141,.». Νο(φαῖεῖα: ορόγιπι ρεγροιγαιῖο 

ΡΙεσαπιάιο Ραπὰ 8. Ῥυωσοάοπεϊαπι Ῥέσοσαϊογιιπι, 

513, α; 557. Ῥεσοσαϊαπὶ πυδάαιαπι δδὶ, ποία ἴῃ 

811 ἰρδῖτι5 βι θδίαπεῖα ἀοργο!ιοπάϊιιν, 184., υ. αὶ 

Ῥαϊταν αἰ ογαπι ρόσοαγο, ρόσοα! τοὶ ἢτ, 605, 

Αττθ07, α. Οἱΐ ροϑὲ ἀοϊοία ρμεσοαία σταιγβπὶ μεα- 

σαϊ, ἴρϑε γι ἀϊοίιτη 510] ρᾶγαϊ, 5441, εἴ ο. 

Ουοπιοῦο ἀροπάιπι 511 οὐπὶ [15 4 ἀονιίαπε ρτανῖο- 

τὰ ροσοαΐα, ραϊγαπι νογὸ Ἰονίογα ἐπα Ἰβουὶ πηϊπαιίπι., 

710, ο εἴ σε. Οὐα ταϊΐοπε ρουβαιο 11 εἰ δὶ ἀπὶ- 
Π115 6556 56. ῬαΓ ΠῚ ἃ Ρεσοδεῖδ., 142, 0--Ἴ88, Δ. 

Ετιαπηδὶ «υΐ5 ρεσοαῖὶ ναυἢ σοηβοῖε5 56 ἧρ5θ ποῖ ἃγ- 

βασι, {ἄεπι ἴάπηοι ἄοθοῖ 115. ἀπ θογο {1 τὸ 1] - 

Ἰῖτι5 πο τπι5 νἱἄογο ρόβδαηί,, Τὴ δ, ἡ εἰ δέ. Ῥεοοοα- 
τουαπι πη αἰ Εἰ 0 πιαπηαᾶ πὶ πῸ5 ἃ 506. σοπδοάαθης- 

ἄα νοπία ἄοθοι ἀοίσοτο, 588, Ε εἰ σε. δ ̓ άς (ο,ι- 

«7Ζεςδῖο. 
Ῥεοσατοόπεβ 4ποπιοῖο, μα ρομαϊ,, 581---ῦ88,, α. Θοΐ 

ἴπ 51 ἰρβόγιασπι. ποφυϊτῖα ρογθονογαηξ, ἀνογβϑαπϊ, 

5832, π. [15 τηαχῖπιο ἀαΐ ἴπ ροσσα 15 ψουβατὶ Γπογῖηΐ, 

ὅ93,»., Βὶ Εἰ 564. (Λυιοπιοῖο ΟΡ] υγραπαϊ, 696, ν». 

ῬΕπΡρΙοΙβ ἀδίατα, 167, Α. 

Ῥεπεοκινατιο, 4ποιποῦο δαυποϊρίοπεα,, ὅ59., Ε δέ σε. 
Οὐοργα οἱ Γτοιιθηβ ᾿πα ον ἀἸοῖταν πποπαο εἶς, 791.,.Α, 

5 εἰ σεη. δ 1άς ὸοπαο]ιὶ. 

Ῥρπιοι 8 ὀρτοσίαπι [αοΐπιι5, 3ὅ0, Ε; 351, 0. 

Ῥεπρεπαν ἀροιὸ α] 511, 608, κ. 

Ῥεαβεουυτιονιβ αὐ νονβιβ Ομ γἰβεϊα πος ἀοβογίριῖο, 301, 

Ὁ---Β; 911, ἢ ε: Ε. 

Ῥετιτιο πὸπ οἠμπῖπο ἴῃ γοΥ 5 οἰγοιπηβου Βέταν, 49. ἢ, 

Ῥεταῦβ {ἰπ||4Πτα1ὶ Πυιπιαπιαῦ. {γα {1 {π|5. 51, Ἰάρδει οὐ 

ἀϊοιά τι αὶ πτοία παι αἴψιο ὦ σαθτοποπι, 334, ἡ οἔ 

564. Οπιρλθιι5. αἰδοῖ ρα ς ργωϊαιιβ,, 508. 5. 

Ῥιάπλο,ς ὁ] πἰπιΐαπι. πλα!τἴα πὶ ̓ πδα πα Ὀ1Π15., 108, 6. 
Ουοχοῖο ἱπυγαΐιδ,, ἐδία,,, ας εἰ σεη. ὈΠιατασαῖν 

ἰυτιία {Τὰ} ἀδιατα αὦ ἀἰδρογδοπάιπι Ι5σγαοῖοπι., 

495. Β. 

ῬμμοβορηῦΒ νόγο {υῖς 51, 15. ΠΟΙ 5, 549. ὶ δὲ 
σοη. ῬΉΠ]οΒορ ὶ ραν οἴ ονῖς πνα]ογὶ δυο Ἰοροπ- 

ὅἱ. 311, υ. ῬΙογίαιιο νἱγτες Ἰαπείοπι ἴπὶ ξανῖς βογὶ- 

Ῥεῖ το αιιονο, 349. 5. Αἰίδηῖὸ Ἰοροπϊ,, 547,0. 

Ῥιοτύπα ὀχ νος ὁου!5 {πὸ ἄσσοῖ Πϊἰδιονία,, 509, 

εἰ σε. ς 

Ῥικτατιβ Γγασίας, 9560, αὶ δ σο. Οὐ αι! αὐ μἱοία- 

τοπὶ σοπαξιοῖ!, 11 πἰσὶ ΠΡΟμΓΟΥ ἂς 5[αοξο ἤαϊ, 

ῬΟΓΙσαἸόβιιπι ὁ51, δὅ0., Ἃς Ετ [ογαπίτπι οἵ οἶθὲ τισιῖπὶ 



ἘΠ 

Ῥἱεῖας τοπιρόνανο ἀοθοι., 663, ν. (Διὶ κι δι ροὶ ρὶα- 

οἰζαχιιβ 4] ἀρὶς, ἃ ριοίαϊε ἐχοιάϊε,, 744, ες 

Οὐ ρἰοεατς. οἰ] ΓοΥ σοπϑι ογαπάππι 5ὶ:, 782. Β. 

Τηκείζαεῖο δὰ ἀπ: ΗΔ ΡῸΥ Εἰπηογο πὶ, ΕΓΠ1ΟΥ δϑὲ 1ἰς 

{1 «α΄ ρμἱδξαϊεπι γϑοθηβ. ἱπίγοδιοιιπίαν, ἃ 76. Β. 
Οὐ ργὸ ρῥἱθίαΐε ἀδοθγτίαπε, ποῦ βαηΐ Δ οβογοπαϊ, 

ἀρθ0, Ρ». 

Ῥιοπιτια παίαγα 15 ἔδγε θὲ βοπθοίθθο, 637, Β. 

Ῥιθξα Φυσπιοήο ἐπποπάαπάιι5, 604.. Β. 

ΙΝΡΕΧ 

Ῥεῖ, 51 ρβεοοαυθγιπί, δἰτ θυ ἃ ρμεσοαΐοτος ΟΡ] αγσαηάῖ, 

θ036.,.κ, Β δὲ βεφ. (ὑπγ ἁφια πο ἴῃ ρεοοαΐα ἢ6]α- 

Ῥαπίαν ρΡὶϊ, 6327, Ε. 
ῬΡιττασι ἀϊοΐαπι, 355, Ε δξα. 

Ῥιάτονιβ ἀϊοΐαπι, 355, α. (ἴιγ πα] αθσοιη. Αἰϊοω 

Ἰοσαπι Αοδάοιηϊαπι δ] ρουῖε,, 556, Ε- 
Ῥκχευματόμασηι ϑρι γι [πὶ βαποίαπη ἀἸσοΡαπε οὐθαία- 

γᾶπι, 5375, 6. Ηογαμπι Κορ ϊἸσπιαΐα ὈγΟροπιιη αν, 

ἀΠ]παπίυγχας, 510, α -- 375, κα. 146 δρὲσὶ- 

ἐμ δαποῖίιϊι5 

ῬΟΕΝΙΤΕΝΒ 5᾽ΠΟΟΤΙ5 ἀιἷς 5ἷἴ, ὅ84., Β; ὅ8δ, "ὶ εἴ δ6ῆ. 

(Λιοπηοο κιποϊρίεπάι, 586, 5. (υἷ5 Ποίας, 585, 

ν». (Διιοπιοο παβοπάιις, 586, α. Ῥαπίξοπεῖ ρεοοα- 
ἴὰ γοπητοπία,, ὅ89., ν᾿. Οὐϊά ἀρογὸ ἄεθεαΐ ἴς., 

4πεπὶ ΡΟ μϊταϊ ρεοοαιῖ,, οἱ σασϑαβ ἴῃ ἰἄοπι ρμοσοα- 

ἀππιὶ ἸΆΡΙ ταν, 758,Ες Α δἰ 56ή. 

ῬΟΝΝΙΤΈΝΤΙΑ ὑασὰ 48 51ῦ, 95, 5", Εαΐίᾳ ; 538, 

α το 539, ν. Ῥεσοαίο Ἵχωσχιαπάα, Ὁ, ἃ δἰ ϑϑη. 

Ῥόβι πιουτοπι ἱπιι{1Π15., 4170.,.Α δὲ Β. Βἴΐὸ οἱ ὀρτὸ- 

δῖος ρογασία ἀαΐ βρέ σοπβεχιοπία γνοπίς, ὅ87, ὃ 

οἵ 56η.; ὅ88.,. εἰ 567. Οὐϊ πιπς Ραμ πεϊαπι 
ποῖ ἀριιηΐ, ἰρ5ὶ σγάυτιβ σοπ ἀ πη παπι «πατα, ἱἰ 

411 ἀπο ἐν απο] απὶ ἔπιογιπΐ σοποιηπαῖϊ, 597. κα. 

Αἰ ασπιο {ΓΟ ἵτι5 ΡΟ [πεῖ αἴπηϊ κἰπί, ὅδΆ,, 

εἰὸ; ὅδθ, ν εἴ δέ.; ὅ89,0; 757, Β; 758. ἢ. 

Ῥαπιτοπίῖα ΝΙπινι ασιπὶ, 91---93., "Ὁ. 

Ῥόενα ρόσοαϊο ὀχωσααμία,, 451... πὸ. ἀπῖπιο ἵγγο- 

δατα ρώπῷ ρογίογοπῳ 5ἰπε, δδδ, 5 έέο; δδ5, 5 

ει α. (Δαὶ στὸ ἔωσι ἱπογοραμίοπι 5ὸ, {πα }15 δἱῖ, 

δῦδ., σα; 665. 6. 

Ῥοκτα, {ἰβεουϊοῖ, οταΐογοβ, 4ασπιοο Ἰοροπαϊ, 3106, 

υ εἰ σεη. διε (ὑεπείίες. 

Ῥοκυρυβ. σΟἸογοπι. δαιτὶ ἴπ πα δ] δοἴα: ΓογταΣ σο]ογοῖα 

αὐπταϊ. 358. 

Ῥκποξρτοόκῦν αἰνϊπόογαπι α{ΠΠ1Π{ὰ5 ΘΟ ρΤΌΡα τ, 116, 

πα; 156, Ἂς (πἔοπείας σὰν ἰβδῖπηο Ραπἰθηά ι5, 508, 

Αν 564. εἴ ἰοία Πιοπιῖϊία ραςεῖπι. 

ῬπεσΕρτοαυμ Ἰ)οὶ ἀπε 511 βουῖοβ, 168, κ' οἵ ἃ. 

Οὐππῖιπν. πιαπἀαϊζογιπι,, τις ἃ Τ)εὸ πορὶς ἐγαιτα 

βαηῖ, σοπΠοϊοη ἰόντι νἱπὶ εἴ ἰχοιυπταΐοπι ἀσοορῖ- 

χι5, 689. νὶ εἰ ε. Ρεοερία Βρίτιειις δά ποι ρετῇ- 

οἱ ποῖ Ρόβθ6. 4υἱ ἀἴοῖς, ᾿πηρῖας δ5ὲ, 35. 5. ΒΕ[0]- 

απταν 4αὶ Ἰόροπι {γα ίζαπι ᾿πηρ] ἐσ ποῖ ρόϑβα σὰ - 
λαμ α παν, 54.,.Α, Β δέ σε. (ανοπάϊιπη ἐσὲ πὸ 

αὐπΐὰς τπαη αἴ] ομίοπίι αἸζογιπὶ ἀἸββοΐνοστο νἱᾶδα- 

ΠΊΔ. ἀ90 το δεν. Νιυλ]απι,, πὸ αΠΠΠῸ παισὶ 4{1- 

ἄδπι., Ρἷδνο ἂς 5οβπῖτου σοπἤοϊοπήτη, ὅ93., ἡ. 

Ἐχϑο!αἴο τὰπὺ, πθοῦϑϑο ὁδί αἸτὰ Πα πὶ βἴηνα! ὀχϑοϊνὶ, 

ΠΕΚΌΝ. 

72, κ; 716, Ὁ; 459-261, ο; ὅ0ι, ει α. ΝΙΝ 

οοπίοιπποπέατη ἐϑὲ 4α5ὶ Ῥάγναιπ.. ὅ55., Ε. 

Ῥυωσορίοχιαη (ΠΥ 511 ορβογναῖίο., ἀπ] οοιοτῖς. [5 61Π|- 

ΟΔΓΟ εβὶ. 551,0} εἰ δε. ΕἸμΐβ νυἱΐα οἴοσπα,, 5310, 

Ὁ; 52, ε- τα βαπί ἀπῖτηϊ εἸξογιπιῖπα, φαΐθις αὐ 

ομεάϊεπάιτιπι ἐπ ρο! ]πηὰτ, 460. Ε. ποπποίο ρο5- 

51} 4αῖβ. εχ δῃΐπιο δἰ οἰπὶ ]αογιίαϊα Τλοτηϊ πὶ ὄχϑο- 

4 τηιαπήαΐα,, 671, " εἴ σε. ()οπιοῖο {45 ρατα- 

εἴβϑπιιις ἐσ ̓  δα 56 οἰΐαπι ρογί σας οΒ]ϊοϊοπάτιπν Ρρ᾽Ὸ 

Τοπηϊπὶ πηαπήαϊο, 68, Β. 

ῬΒἘΡΙΘΑΤΟΚΙΒ δγ προ] οὶ οὔ οῖαπι 4αΆ]6 5, 08, ἃ; 

ΔἌ[ιθ, το 419, Ε δὲ ἐοία γεσιία μασοῖπε; 618, ν, 

Ἑ εἰ εη. 

Ῥμεεβεοτυμα ρογϊουϊοβα, 591, ἃ; 516, ". 

Ῥκακεοτυβ ἔγαΐγιιπη {|8}15 6556 ἀεθεδξ, 517,8 6 σοί.; 

δι, εἴ σε. Μαπβαδίαο πηογίιπὶ εἴ Πιιπα 1} 1α5 οοτ- 

αἰκ ὁμαγαοίογοπη ῬΓΘΡΟΒΙΓ αἴχιθ Ἰηβῖσπο δοπβε]- 
ἀπππί, δ15, 5. Ὁ ποπιοῖο Ργαροβίίις ἱποτορατγὸ εἰ 
ΟΡ] γρατο ἄεθεαξ, ὅδδ, Β εξ α. ᾿πάϊσπαῖῖο ἵπ ρεο- 

σαΐαπι,, πιϊπογ σογάΐα ἴῃ {γαΐϊσοπι σοιηπιοπδί γα πεία,, 

ἐννιὰ. ; 655, α δἰ Ὁ. ἱπογοραϊϊοπὶβ πο π5 γαυ 5 ρΡθα- 

σαπίϊαπι αὐεςιθιις ἀεθεῖ δοοοτηπηοήαγὶ, 636. κα εἴ 

56. ΝΙΊΠΙΙ ποῖ ἀμ ο μά τιπι ὁ5ὲ αὶ οτιγαπάϊιπι ἴπ- 

ἤγπειπ, 857, ν. υοπιοῖο ἀοϊσειπι {ΠΠπ| «τι 

Ῥεσοανῖξ σου σοπάτιι ιῖ, ὅδ᾽, Β΄, Ε εἴ δε. 

Ῥιγωξοοῖας τὰ αὐποίατιν ιαβὶ αι «6 5ἰπσαθς Γγατεῖ- 

ῬλὰὰΞ ταῦθοποιι το αι τασις δι, 517,.Ἃ; ὅ33. ν, ἃ εξ 

567. Οπηπὲβ ὀρβογυοῖ πϑῦθϑβο ὁ5[, 593,6. Οἱ οἱι- 

γαπῃ Βάθοῖ Ρ] αγίπιπι, ἴ5 ΡΠ γί θαι βοῦυῖξ, 673, Δ, 

Οποπμοᾶο αἴῆοῖ ἀεΡθαῖ ἐὐρα ᾿πητπουῖσογοβ οἱ ἵπὸὈ- 

βοψαθηΐοβ, 519. Ε δὲ δσϑῴ. (ϑδυϊ ὁ [ρα σιιπὶ σοθῖα ἀΒ- 

Ἰϊοίεπαι κἴηι, 590, εἰ Β: 5541, ε- ἔα ΤΡ. πιῖπο- 

τὰ οἵ οὔϊοϊα,, ἁἀ}Π}ῖτο οονιπὶ {αὶ ἀα πος ἀρεὶ σαμε 

7αάίοϊο, ἀοσίσποι,, 658, Α δὲ 5. (ογρογὶβ υἱλῖθιις 

ἄεθοῖ βιὰ πηαπεαία ἰΓοΙ θΕΓαΛ, 825. Ρ. 

Ῥυωίοοῖας Δ] σαταν Δ τς φαὶ ρσῖπηαβ οθΕπ τ ἴῃ ἈΠΠ1ς 

{ιατσαπι σοπνοπεῖθις, 5486, 6. ΑΡΞΟΠ ΙΝ νἱσοβ 5ι}0- 

ῬΙεγο ἄοθοῖ αἰταιῖς,, {αϊ Ὁ ἴρϑὸ ρυςροβῖῖο οἵ οαῖο- 

τὶ. {ὰ1 Ῥγοθαπαϊ ῬΟΓΙῚ βἰπξ, ἀοοιβποίαν, 518, Ε 

εἰ Ἀ. 

Ρτωίδοῖις αὶ ἀοιῖθις αἰ πιιπιιβ ΟΡοιπα τπὶ ποοῦϑϑα- 

τς ᾿πδίσγιιοί τ 511, παπα ἤάοα!ο τερογιταν, 539. Ε- 

81 σασπᾶο ἀθευτοῖ, ἃ Φαῖθεις αὐπιοποπᾶιις,, 519 ᾿ 

ας εἰν. Νόοη ἄδοος ργωξεοίαπι οὐτπὶ τ ίοοία. ἔγο- 

υτϑετον οΟἸ]]οχαΐ, θ59., Β οἱ δεῷ.- 

Ῥτγωίθοῦ ἀσοπάὶ ταῖῖο πὸπ ἐσὲ σαγίοξο ὀχαπιϊπαπαα., 

55895--α. ἄς 7Ζοπαοϊιὶ, ΟνΡεαϊεπιῖα. 

Ῥκεοάτιο ἐϑῇ θοηΐ ῬΟΠο, 49., "Ὁ. ἴῃ ααΐθιις οο]]ο- 

φαπάα, ἐδια., κ. Οτπμῖθιις ἀπ εροποπάα ἐβὲ, 107, 

Ἂν, κι εἴ Ξε. Ῥτγοϊῖχα πὸ 511, 587. ν». Ἀοιϊοπος 5ῖπ- 

δ ]ὰξ ργασοάαξ,, σοπιοἴαγάιιο δὲ βιιξοαια ξεν ογα- 

το, 419, κτ-- δι, Ε- ἴπ ογαϊἴοπο φυϊά σανοπήαπι 

51, 58.,.Ἃ; 118,8. Οταϊοπῖς ἐἤδοίις, 95, ε. 50- 

οἷϊ ρτγοοαϊομῖς μοῦ οἰ δοπιου πᾶπι ἀτογο μα ϊ., 4810, 

Β. Ἀν 

ἄϊαν, 5395... κε. Οταιϊοπὶ κοὔα!ο, ποι! τπι,, 

ἐνια.., Β οἰ δε. 5868, Α. 

ογαϊίοπο ποῦ πὸ πιᾶσηο εἰν σποητο τορος 
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Ῥυνοδαι ον ἀυοπιοῖῖο ἀυἷ5 161 θη 5, 86, κι Νὴ 

Ἰΐσοι πορὶς σαασαναο γο]υπναϑ ροίυγο, 718. κα. 

Ουἷδθεις ἄο σαιιδῖβ ὁὐα πα ο5 πο ὁχαιε ἔπ ἐδέε. --- 

119,5; 111,5; 175, κι δ ιάς Οὐ παείο. 

Ῥκινοιρατῦβ ἀπῖτα5. αἰδοῖ μ᾽ παπν αὐτο σοπδοπδίοπθηι 

Ῥορυ]ονιπι σοπβονναι, 9399... Δ ΟἹ σε. 

ῬΑΙΝΟΙΡΕΒ ἂς πιὰ ρίδί να τ ΠΟ θο ὁδδὸ Ὑπμ 1δὸ5 Ἰδριτη 

Ἰεὶ, 157, 6. ἴμν τὶς αυΐθι5 τππαπ αί τιν [}εῖ ποῖ Ῥυτο- 

Ρεάίειν, ορβοχαοηέίαι,, ἐδίώ,, Ὁ, 

Ῥκινοῖρηι ἀσοοριϊομοβ γαγία, 4. 88,.Α εἰ σεῴ. Ῥεϊποῖρια 

ἄπο «οὶ Ἰπα παῖς, ἴδ ἀπὸ5 ἰθος ρυτά ἴοαι,, 569,5. 

Ῥκπονιουβ, νἱσ ποῦ σοπίουηποπῖας, 5. 9... Ὁ. 

Ῥποκξεβϑιο τπππαοὶ γοάδιταπι αὐ ςοσ αι. ἱπίονγάϊοι!, 

ἀλλ, ν εἰ σϑη. (δὶ ἴπίον ἔγαι γὸ5 ἃ ἀηηῖδδιι5 ΓποΥΤι, 

Ῥοβίοαχιαο ῥμνοϊοβδίοποπι. διαπι τοβοϊ ον, γογί πε 

ἀδρῖοὶ ἀονοῖ, αὐ αυΐ ἴω Τλοιπι ροσοαν, 495, ἃ ἐξ αν 

ΒΟΥ Ποσὰς δὲ οἵ βοΐ ἰρβῖιβ ἔπ, 496. ΝΟΣ πυρὶ τις 

{γτατνῖθιις βοοϊαπεδιιβ, ἐδέω,, 

Ῥνοίοβδῖο πα το θαταν ἤατὰ μονίοοία. ὁἙ ἀΡδοϊαΐα τὰ- 
τἴοπο, 498, 5 εἴ σϑῷ. Τ᾿ οβῖο5 ᾿νε τι5 ΡΥΟΡοϑῖτὶ 1} 6- 

Ἰναπαιιν Θοο]οκίασιπι ρυτο οι, ἡ 99, ὁ. Ῥοϑὲ πα τὰπι 11- 

βογαηνζιιο Ὁ] ρον α Ἰοσιοππ, 4 Ῥ Ὸ ἴοβδιι5 [ποτα  5115- 

εἰριοθαταν., ἴπίον ἔγα ἔτος ἀππυππογαπ 5, ἰδία. Ὸς 

Ῥιοϊεβοίοπε ἐπηῖβεα βοσοίονο φασπεῖο ᾿Ἰσοαῖ γ6] νοιῖταπι 

αἷι, δδ --ν, ἘᾺΕΠΠὸ5. Ἰθ5 ὉΠ τα 15 σαι τ [Ὁ] Π - 

αν, 81 0-οϑ ας, α. Οὐ 5οπιο} Γγατογ αἰ ὰ| βρ᾽ Γι τὰ α}] 
ΑἸΠ σαι οδὲ, αἱ ἰδ. φαΐθι5. ἀἀ Πα ποίιθ. ὁ5Ε πι}}}Ὸ 
τοῖο τοβοσατὶ ροίοβε, 810, (Λα ] πὶ Ῥτοϊοββίομοπι 
ἃ 86 σατο ὀχίσονο ἀοθοαπε ἀ{ κἴπια! βθοιπτιπὶ 

Τλοιπὶ νἴνοτο νοϊαηϊ, ὅ88, 5. ἵὐτγυσε τοοϊρίομαὶ 

5ἷπαὶ ἡ φαΐνας ἀν εἴα ποῖ σαρροι απ, 650, Ε εἴ Α. 
ὕὐτνιιαι ργὸ 1ἶδ χυῖ ἔνα νυ ]νιι5 γα ἀ{| βιιπ, 51 αἰϊψυϊα 

ἀοοϊρ᾽οπάιιπι ἃ} ΘΟΥι ῬΓΟΡΙυΐϊβ, 7148, 6 εὲ ἡ. 

τὐτυιπι αἀπιϊτοπάι εἷς αὶ αὐ πιοάϊοιπι Γοπιριὶβ 

ἴῃ τηοπαϑίουῖο ἄοσονο σα]ῖ, 654, Ν᾽ οὐ ε. Θποπιοο 

ἀπουάινπι οὐὰπὶ ἰϊς αἱ τα ατου πὶ Θχαοίογοβ ἔπογο, 

6532, Ὁ εἰ σέη.; 659, ε, ιάς ονἐ, «Ξοοίῖοα 
αἷτα,} οπαοβιὶ. 

Ῥπομιβδιονιβ Π6ο ἰδοῖε υἱοϊαϊου., Ῥγοϊαΐο αὔνουβαβ 

᾿Απαπίαπι ᾿Ἰοῖο οἤϊοῖταν' οὈποχίμβ, 4.46, ο. Ομ σία 

ἀονοϊ τοι οὐἴπιθα ποῖ ΟΠ σῖοι, 582. ε. 
ῬΝΟΒΡΕΠΙΤΑΒ Υἱΐα ΤοπΙ αἰἸοπῖς. ἰοσο ὁδὲ σοπι Ρ᾿ν θιι8, 

80,νὉ, 
Ῥπονεπηῖι ποπιοη γαγὶο ἀσοϊρίϊαν, 157, Β εἰ 6. Ῥτὸ- 

νουθῖα ϑα]οπη πα σαρία ὙἸΠ|ΟΙ Πα, 1.58... {Π|1ὰ αὐ 
οπῖπο Υἱἔτο ποθ τ5 ἃσ ἔπι τι πι, 1 57, Ο; 158, ΒΡ 141, 

π, 115, " εἰ ἐοία ἰιοπιίϊα ρμασσῖπι. ϑαα ἀὸ τὸ Ῥνὸ- 
τψουθιοτγιιηι νον Βα] ουηοπ 5 ποιηΐπο ᾿πμβον ἰ τὰν, 1. 57, 

Ὁ οἱ βεη. 
Ῥπονιρενοῦν Ργαβοητὶ οὐ Τατατο, 101... ἃς 

Ῥποχινῦβ Φυοπηοίίο «ΠΠἰροπήτι5, ὅ55, α; 673, δέ πὶ; 

πο8, κε. Ργοχϊ αν αἰ] οοιῖο οἰναγαοι ον οδὲ οἵ ποία (Ἰενὶ- 

5ιϊαπὶ, 414, ὃ δ δ, δου ψιθ!!ο. πιο] οδιϊα ῥτὸ- 

χίπιο 1ΠΠαΐα οἰνανίταιὶ ἀἀνογβδαίιν, 55. οι Ῥεοχὶ- 

τατιπὶ ῬΘΟσαΠΓῸΠῚ βὶ νυ] ονῖβ, οανο Ἰπἴσοβ, 996, Α΄ 

γιά Ολανίιας. 

ῬκΚΌΡΕΝΤΙΑ τὐλὰ δῖ οχ σοπογΆ εις νἰγ τα θεῖς. 1 ἀπιννν, 

Πλρίοχ,, νογὰ οἱ {μ|538,.44,.Α εἰ πὶ; ΤΟΊ, κε; 717, 

5, (γυῖν 51 ρυιμίοπ οἱ Βογρόηδ, ἥυΐδ δἰπιρίοχ 

ἀϊ σο θα, ΤΟ9, Ὁ, κὶ δὲ σε. (λυ ρυιίοηβ ἀρ 

ΒΟ ΟΠ ρΡ5 πὶ, 717, ν. 

Ῥβλαόρηα ΟἹ ῥῬγοσατῖο πὰνπὶ ἀἰ  ογπὶν νἱοῖθιι5 ἐπεί οἷσι 

ἦα, 150, νυ εἰ κ. 

Ῥβκυραρόβτοιι {υἱ κἰη!, 755δ--- 

Ῥυβπε ραγοπε ει οὐ Βα παπαῖ ρἰεθαπταν ἴῃ πιοπαβίον 5 

ἀπδι απ αἰ : 4ἱ γογὸ ἃ ραγοηεῖθας ἀἀε πσοθαπίν, 

μὲ εουασπη πη αἰ ἶς ἐπε ϊ ι15 ἀποασα  απίαγ : παι τὰ - 

τη οἷν δα! ἴπι πὶ ἔγαϊταστν σου ρονο ἀππαπη γα πε ΐ, 4 96, 

Ὁ δὲ β, Μοΐὰ5 ριιοτόγασαι ἐγ ϊοπϊογαπν, ἐδίω,, κ 

δὲ σοῷ. ; 4[8, " εἴ σε. 1)ι5εϊποία ὁγὰ! ρασγόγαπι οἵ 

πᾶῖτι πλὰ ογα πὶ αἰ Γατῖο οἱ ἀϊαϊα, 4906 κ εἰ σε. 

Ῥνοοαϊίοπος γ τὸ ΡῸΓ ΠΥ ΤΠΤΠΠΠΓΝ Ρυογῖς εἴ απ ῖ- 

4υϊον θεῖ οοπεπλπθ5, 4 9.7, παν Ῥοσπα ραοτῖς ἱπιροβὶ- 

το, ἐδία,, αὶ εἴ σε. Μοιπονῖτο ῥγωπιῖα ργοροβίία,, 

498, κι Αὐίοβ ὁδοσοβαπίαν αὐ {π|ᾶ5 γἱ Ποθαπίαν ἰο- 

ΠΟῚ, 199, κ. 

Ῥιυιονΐ οὐπὶ πηαρίπ σὶς. βυιὶς ἱπτογ τα. ππαπογο ροβθαπῖ, 

5ο ποοῖαι ὦ θα 5 βιιοβ, οἱ ἀα οἰναση σαρ᾽οπελισα 

ποοοϑβασῖο ὑγα πϑπἰ π]1, 499, κ᾿ (Λοιηοδο οἷο ας 

οἱ αἰτοηεῖο ἀπῖπαὶ ἐρδὶς ᾿μβι Π]απα, 498, Εἰ εἰ σε. 

Οὐιοπιοίο αἷν ἀγιΐιπι πιὰ ριδί τς μιονὶ ἀπ οπ ὸς 
σου βοπαι. δὅδ. ν εὐ πὶ Νοπι σον επίαξ αὐ ἴπ ἔγα- 

{τατῃ βοοϊοῖαϊο παρα ἶδίον Εἷς Ῥα του ἀλη δι ια]ασίτπι, 

Πλθ,α οἰ". 

Ῥυτπαοοκα ἠϊοίαπι, 556. 

ο 

Οὐ ΑΘΕΝΑΠΙΌΒ ΠΕΠΊΘΙῸΝ ὙΘΠΟΓᾺ 1] 15, 318, Δ. 

υλνηπασεβιμαῖκ Ἰο]απίτπν ἀθίαιιο οἵ ἃ οπι μι ο]»- 

βογυδίιπι, ᾿ ὅ, ὁ. Ὑ 1ἀς υἹεϊειγεζισε. 

Οὐυλνπλοῖντα Ματίγτοβ, 509, 5 οἴ σέ. Νοα ἀπ ογαΐ 
ἰρϑῖβ μανία, 310, χ. Ῥυΐπηοβ Ἰιοποτοβ ΟΒΕΪπιογο,, 

ἐδια,, ς δἰ σοῳ. ΟἸιυιβεϊαποβ 56 σο Πἀοπίον ἐουεἴτον- 

41| Ῥτοβιοηταν, 511... δὲ σε. ΒΙαπ ποι ία πιῖ- 

πάβαιιο ἀοδριοῖαπ! ρυωίοοι!, 913, οὐ βεῴ. 15. Ἰυδεὶς 

605 οἵηποβ ἀοπιαῖοβ 510 ἦἶο ἰπ πηοάϊα εἰνιίαϊο 

σοηβοϊαϊοβ πιουὶ, 915, ο. Πρϑβὶ 56 ᾿ τὶ ὁχαπηΐ, 914, 

Α, Β δὲ δε. Τλοίου ὁσοιραῖ Ἰοσιπι χα] {ἰ5, ααΐ ἀηὶ: 

πιὸ οοποίεπβ, ἴπ ΒαΪπουπὶ το ΠἸογαΐ, 946. ον Ρ δὲ 

σοῳ. ΜΙΝ πὸνβ ἀοοπᾶα, ἐδιὰ. Οὐοπιοάο Ἰΐοίον 
αὐ Ομ τϊβιαπι σοπνόγβιιβ, ἰδίαι, στα οτοϊουῖς σοηβιπὶ- 

τπαίυβ, ἰδία. Οπαταρίπτα Ματγεν τὸ5 ἱξππΐ γα ἀεὶ βυπξ 
αἄϊιιο βρίγαπἴοβ, 317, κα. ΠΟΙ χαΐα ᾿ρη δ ἴὰ Παπιοιὶ 

Ῥτοϊοοῖτο, γορίοπ 5. πὰ. 5. ἀἀογπαμΐ, ἐδία., κα εἰ 

σε. ἰὐπιι5 ὁ 55. Μανιν ΥΊθει5 ἃ δια πηα τ ἱπη ΟΠ {ιν 

σαγτγιΐ, Ου πὶ 500 115 ΟΥοπ ἀπ τι5, 518, Ε δἰ σε. 

Ἀ 

Ἀλοκ τὸχ σοπίαμηο! ἴα πὶ πα τον πὶ δ᾽ σα Ποαηβ, 608, α. 

Ἀλπκβ ῬΌΪΟ τὸ ἀδίθ!α τ ρα] ο]ννο πὶ ἤδοΙνο], 1 δ... 5, 

Ἀκπεσσαι ρα ο τα ἀϑιατϊα., δ... δὲ 

Βεπετιο οἱ σοπίγασίοιο ρλ γα πλαΐαὰ ἀγραμη!, ὅ94, 

Ἀποοκοάτιο σητοπο αι ΥἾ{τ0 πηαχῖπτα, μουσα ηα1 οσσαπῖο 

ο5, 555,0 
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Ἄξοιβ οἴποίηπι, 158, Α 6: Β. 

Βεονχυν σα ]όγαπι {ποιὸ 5αβοϊρ᾽θπάαπη, 573, Ε δὲ 

α; 694, ε- Οποπιοάο δἀηριία εξὲ στῖα, δὲ ἀτοΐα 

ΙΝΌΕΧ 

Ρογία, φις ἄποῖξ δα νἱΐαπι, 707, ς εἰ ϑσεῷ. 

ἨΕνύντιατιο ἐϑῇ ἀἸββο! α ο βί πη] Ὑἱ που] ογιιπι [ΓΈ τὸ 

Πα] 15 ἂς Το πιρογαγῖα σἱξεο, δὲ ᾿πππηα ποι ΟἰΠ οἷο - 

τααπὰ ΠΡογαῖο, 188, ὁ δὲ δεῷ. Ἀεπιπαῖο ρογίροϊα 

ἴπ 41 5118 51, 18ὅ, επτΆ489, κα. ΔΙΟΠΔΟΙς ὁπηηΐηο 

πιδοοδβασία, 489, Ὁ, 

Ἀξκῦὺν δυπηα πάγει ᾿π5ἔα Ὀ1Π1ὰ5 ἀεβουιιίασ, 158, .ἃ 

εἰ Ξϑ. 

ΕΒ 5δογὸ ποὴ βηΐ ρτοίαπαμιεο, 561, Β δ σῷ. 
ἈΕΞΓΌΒΒΕΟΤΙΟ ΠΠΟΥΓΠΟΓΊΙΠ., 515. Ο. Ῥοκί τδϑαγ δ ο ποτα 

ΠΝ 8ιιπΐ ὀσβρθοίαηα θὰ “τ Ξιιπέ Ἰν]ι5. εοἴατς 
Ῥγορτῖα, 101, 6. 

Ἀτβυβ ἀπ᾽ σιλιπὴ 65 Ε ποθι, 505, 8. ΝΊπΝΙαΚ ξισίοπας, 

503, ν, οἱ σε. Μοάεγαΐιβ ἱπάδοογαβ ποῖ ὁβῖν 

ἐδία., ε. ΟΠ νιβέις. πυιβιιατη αἶσα τας, 505. ΝῸΠ 

ἀεοεθῖ πποπᾶο]ιοβ, 598, 6. 

5 

ΒΘΑΒΕΚΙΙΑΝΟΒΌΣΝ ΘΥΓΟΤῸ5. ἘΧΡΟΠΆΠ Πα ἂς Το ΕΠ πέιν, 

308, κ--ϑ70, κ. ὕὕπαιη. Ῥαϊνὶς εἰ ΕἼ] ρογξοπᾶπι 
Ῥγοϊιθηξαν, 306. α. Ῥαυσηαηὶ οὐπὶ Αποιηοθῖς, ἐδέώ., 

Α εἰ 8. {Πγογιπηάιιε Ὀ] ΞΡ] Ἰοπηῖςο ΡῸν Ἔν σ σας 
γόοΕ5 οθέιγαπεαν, ἐδία., α εἰ δε. τάς 7) ἱπίίας. 

ΒΞΟΌΜΙ τ παπ αἴϊο, 581, 5. Αἃ Ξθοαϊαπι ποιὸ 5ῖπὸ 

ἀΠΙΠης σΟὨ επηπαϊϊοπε γονογτιν, 589--π, 5ξεοι!ο 

ΤΠ ΠῚ ΕΠ 11 ΠῚ ΤΠ 555, ΤΠ ΟΠΔΟΙΠΟΓ πὶ οοοἴαπι ἃ], τὸς 

4 δα ἴδ μογεϊπεπὶ σοπβίαῃξον ἀογο!ηιιο, ἀπηϊσος 

ἀεπηΐεῖο ἂς Ἀ πη] ατος. Μασπορεγε οαγα εἴ Ρτονῖάς 

Ἐπ ὙἸγιιπὶ ἔπιε Υἱΐς ἀτισοπι τορογῖας, Ημΐῖς, ἔπαπὶ οπι- 

πϑῖ γο] ἢ ἴα θα ΘΧΞΡΌΘΗΒ, τε ρϑα τα {γαᾶε, 5388. Β. 

α δἰ 5εῳ. Μαριβέγατη. τπιπὰ ἴδοιτα δα ἔμπα τἰξῖα 46- 

βοθπδηΐοπιὶ 5] γε αἰγῖς, ἔγυβῖσα γοηαπ ϊα ϊοπῖβ στ τ 

ἴατηθπι 5.1 1511, 58ὅ, ἃ δὲ 8, Ὑἱᾶθ κ“βοδεῖοα υἱία, 

οπαοβὶ. 

8.41. 4υϊα 511 χιοά μάθετε Τ)ομηΐ ατι5 [ξειῖ, 735. δἰ ν. 

ΒΆΠΟΜΟΝ γὸχ ἴ5γαε] ΠΡΡῚ Ῥτου γι οσαπι ἀπιοῖον, 1.58. Ε. 

τες οπιμῖπο βιροσυϑαηΐ ἃ οοο πὶ ΠΟΒΒΟΤΊΡΕΙ ΠΡ τὶ, 

ἐϑιά. Αἃ ἀἴνοτνϑος μοιαΐπιπι 5ἔαξιις γοξοσιιπιει, ἐδίε., 
Α εἴ 567. Νιάςε ᾿ηονενγνίιπι. 

ΘΑ ῦ5 5ῖπὸ Ριισπα ποῖ οθ ϊπδῖαν, 583. 

ΘΆΚΝΟΤΙ, Φααπέαπι πὶ ΠΟΡὶς ἐϑέ, ᾿πηϊταπαϊ, 559, Β. ϑ.π- 

οἴογιπη σϑϑῖα ρυοϊατάσια ἔχοϊποτγα πο κῖπο ἐγαοῖα 

ΠαΡΓαηἴΣ, 199. Β, 6 εἴ δες. 309, Β. Τηοϊξαπηοπία 

βιυπὶ ὦ τἰνξαζομι, 199, α. ϑαποῖὶ 4αοπιοθο Ἰαπάαπ- 

αἱ, ἐδὲά. Ὁ, Ὲ εἰ βϑοῴ.; 310, Α; 360, "ὶ εζ Ε. 

ϑΧχοτίδόνια 4υϊα 51Ὁ, οἵ Ζαοπιοάο δοφυϊγοπάα, 610. 
ΒΑΝΙΤΑΤΙΒ ΒΟΠΟΠοϊαπὶ οὐπὶ σγαςαγὰπὶ ἀοίΐοης τοοὶ- 

Ῥίοπάμιπι, δ60, α. 

ΒΑΡΙΕΝΤΙΕ ἀοΠπ το, 1.58, 8. Εσποῖις, 159, 6- 13}, ἃ. 
Τὰ πιαχῖπιο υἹάθίιν ᾿ποοπιρυο ΒΘ η 51 Ρ1]1ς, 4υῖθιι μὲσ 
ΤῈ σναϊίατα ΘΟΘΌΓΟ ΠΙᾺ] ἀορεϑδὶξ, σ᾽, Ε. ΡῬτ- 
Ῥαγατῖο Ἀ4 σομπηραγαμπιαπὶ ΒΑ ΡΙ ΘΠ απ τ ΟΙΓΙ ἔν", 
110, Ε δἰ δε. 

ΒΕΒΌΜ 

ϑαρίοπῆα οἱ ργιάδπεῖα ρατιαπὶ φιαπέοαιε δἸαϊοποπι, 
354, ε. Τ)εὶῖ βαρίθπεῖα 5ῖ ἀθϑιξ, πα]Π]Π 15 5ὰηῈ πος 

παθηῖ, ἐδια!. αι ἱπαγαίυβ εβὲ ἐχίογητε Ξαριθπ τα 
ἁπηϊοίι, 546. ν. Ὑ14ε (επέϊες. 

ΘΑΡΙΈΝΤΙΒ ΠΟΙΊΘ ἀπ θ᾽ σατιτν, 1 δ. 
ΒΆΤΙΕΤΑΒ τπογίοπι ἐπί] ποῖ Ραυοεῖβ, 555, ὁ. δ14ε 

Ζησίμνῖες. 

ΒοαπραπῦνΝ φαϊᾷ εξ, 565, ο. Νὸπ ἄαπάμππι, 565; 591, 

Β. Θιυσπάοχιε εξ ἃ Βοπὶβ γεθις ἀθϑεϊποπάιπι τὶ 

ξεῖν, 565. : 616, »--θ617, α. Οπῖπ δἴϊαπι. τὸξ 

ΠΟῺ ΠΟΟΘΕΞαΤΊς ἐποϊοπς, 564, α. Αξίαπιεν Ποῖ τὸ- 

ΠῚ ΣΤῚ ἀΡβάιιε τηθῖι βοαμ4}}1 ρογἤοϊοπάα, δ6ὅ, Ε: 

601ὅ, ὁ εἰ δε. 

δοασπάαϊαπι ἄατο «υϊὰ 511, εἱ φιοιηοᾶο {πᾶ εατοπ- 

ἄυπι, 615, επ-- δ 17, ο. Οτταν Ξοαπαϊαπα ρ] ταὶ 
ὁχ σαῖς, 648.8 εξ α. Ουτά αι! κοαπάαϊ πὶ αἴοτνὶ, 

Θχξοιποηάαπι. 570. ΠΙπηϊΐας. κου αϊαπη ἀαπεῖς, 

βοάπἍ]}1 οτῖπιοι ἀπσοῖ, 617, Β εἴ α. 

Βομιβδα ἐϑὲ ἁ]Ἰθαπα ἃ Εσοϊεξῖα Πεῖ, 5, ἃ. 5. ἰσπια- 

ἴαχτῃ σαπξα, 599. α δέ ἢ. 

ΘΟΒΙΞΜΆΤΙΟΙ πὸ Ξαπε τπεῖ γα ΟἸ γῖϑίῖ, 501, 5. 

ΘΟΒΙΡΤΌΝΕ 5δοῦτα 5 πσΉ]αΓῚ βέθάἴο οτοϊνοπεᾶςο, 4188, 

νυ. Δ δυϊαγατῃ τἰζαπν ἀεποιπε, 515. Οὐϊᾷ ἴῃ βοτι- 

Ῥίαχτο βδογο ψουθὶς ᾿π 1. }ΠἸσομιΐα εἰς, 154. Οὐ ἴῃ 

Ταάαῖοσο οαεα α!νοῖαν ποτα. Βουιρεαγαγαπι, δα 
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ῬΆΟΓΙ 5 ἀμΐπαΐ πη τρις σοπηραγαΐαν τ δὲ σοπέγα πὸ- 
[πὰ ρον Ἐνδησοαπι ἀσαυϊξια, Υγὸ 7απὶ ἴπ οπιπῖ- 

Ῥὲ5 ρεγίξοϊο δοπυεηῖὶ, 515. Βογιρίανα βασγα ρ]ε- 

τατηάιια τῖοα γα τοῖπῖϊ αϑὰ ἐβξ ἱπιρεγαῖτο Ἰοφαςπάϊ 

ϑδέπεῖε, 7415, Α. 

ϑοτιρίαγα βᾶοτο ἀβιι5, 558, Β, ὁ δ δσεῴ.; 560,5. Δα 

οαασζαο οοπἀιἴοπεῖ ἀσοοππποδαπάις, 703, Ε. 

Τὰ μἷς 4ιςε ἃ ϑογίρξαγα Ῥεγτηῖσξα βηξ ποῖ Παπίας 
ἄσπι, 584, Β. Οὐ ἀφυαᾶπι ἴῃ ἀϊντηῖς ϑουγιρειτγίς αἰἰ- 

ἄεγε αὐὐλ ἄειπεγε, πιαπ ζοσξις ἐβὲ ἃ Πάς ἴαρβας εἴ 

5ΌΡΟΓΡΙα οὐἴπηθη, 515, ἢ ἐξ Ε. (διε ἀπαθῖσας δὲ ὁΒ- 
5οατο υἱἀδηίαν ἀἸοία ζαῖϑϑο πὶ 4 θά α πὶ ϑοσρἔτιττο 
Ἰοοῖβ, δὰ δχ σοπἔδϑϑίβ ἂς πη] οςΕς αἸϊογαπι Ἰοσογαπι 

βοῃζοη 115 ἐχρ] απαπίαν, 735. Ε- 

Βογιρίαγας βᾶογαβ ἱπέογάαπι ἕαταϊαβ ἐσὲ “Ια Ρο 5, 687, 

5. ϑαογόσιπι Πθτόγιπι ᾿δο το τηοπαοὶς μγεοῖριϊαν, 
296, Ε. 

ΘΕΈΓΕΓΟΙΚ, αΥὐὶβ Τα Δ Β]Πξ, 79, Α. 

Θενβθυῦσν ποπιῖηα ἃ ἀπῖπιερ Ροξεπίϊας ἐγαηβίογτϊ μο5- 

Βυηξ, 153, α δέ δεῷ. 

ΒΕΡΌΤΟΒ νᾶπι ἀρραγαΐυϑ, 86, εἦ ». ῬιΠοθγα ξορ]- 
ἴαγα, Ρἱεΐαβ, ἐδὲά., Ε. 

ΒΕΒΜΟΝΙΚ τιϑῖ5 {παι ΟΡΓο πὶ ἢ Οπα ες τ ρου τα, 53, 

α. Ναΐαγαϊα βθυτηοηῖβ πηιπιις 48] 5ιξ, 55, Ε. 8ρ1- 

τἰϊας βα ποῖ βεῦπιο οοπίγασίιι ἐξὲ ἂς Ῥγενῖβ. ἐδεε. 

ΒΕΓ ψΈΓι5 45 511, 4015 γαγῖιβ οἱ ἀγεϊποίοκιις, 

443, σεν. 

ϑεγπιομῖβ νευϑαξία, 4144. ο, Ρὶ δέ σεῷ. ϑουτηοηῖρες ρτα- 
τἷβ ἀββιθβοοσθ, προ απὶ υἷα ἐξ δα ἴρξα ἔαοϊα, 9516, 

Ρ. ϑόγπιο οἴϊοβξιιβ. διάς. εγδα οἵΐοσα. ϑεγπιο 

ἀξοοΐαταπι {8}15 ὄπ ἀοθοαῖ, 197, ας νὶ εξ σε. 

ΘΈΚΥΙ Ξαῖβ βδοιπεξιπι σασπὸπν ἀοπϊηῖξς {πὸ αῇδοῖα Ξοτ- 



ΕΤ ΥὙΕ ΟΙΜ, 

αἶνος εἰ οη!, ἃ. 54, ο, Αἰ πιοιναδιοσίααν σου οηΐον, 

«παπαῖ πεὶ ομΐποβ διιο5 τοι! τ πε], 495, ς ἐξ ᾿ν 

ΘισοΙΤΑΤΙΒ «ἰοβογριϊο οἱ οἤδοίας, 88, ὑττϑ9, κ᾿ 

διοεπα Ἠοριωὶς «υἱὰ εἰ, 1.77, αν 

Βέ ΕΝ ΤιῦΝ ἡποπαο] ἷβ ἰα ἢ πποίαιπι, ἀ ὅδ, πὶ ΕἸ νἱγρβίηϊ- 

Μλυι5, ἐδία., αι ον. 1], ἀ 9. ον. ΘΟΕ ἔσι- 

οἴακ, ἐδώ, ν εἰ π᾿ 1 ἀἱ ρυποϊ ταν [ταϊσιιπαι οοπ- 

γϑηεθιι5, εἶς ποσοῦ δ πεῖς ἔπ ον κὸ σοι αὶ «ονοηι, 

δδδ, κα εἰ δε. διϊοπείαπι ρϑα] πνοίζταν τοπρογο ργα- 

οι  ῖταν, 6711, ον. ΒΠΘ ΠΕ αἰ Πὰς ἀπεῖὸ Ρτοόραίαν, 

90, Β, ὁ εἰ σε. Αβοοιὶβ ἐπβία ὈΠΠΠΠθιις. ἐπου! τας. 1ὸ - 

4ποπαϊ ἀαπία ποῖ οδὶ, 1795, εἰ δέῃ. 

ϑιπκοξαῦν αιϊὰ εἰν, 191, ν δέ σε. 
ΘΟΟΙΕΤΑΒ Υἱα ρον[δου ἰπβῖπηα ἀτ δἷτ, 803. κα. 

ϑοτ 5 οβδοητα ἱσπογαίαν, 57,» δ πὶ 
ΘΟΙΤΌΡΙΝΙ5. ἔγαοίας, 903., ὁ οὐ δ; 479. κ---484. κ᾿ 

Ῥογίοι!α, 481 τι 485, αν Οὐ ἀροπάαπα οὐ ϊ5 

401 νοϊαπε Ξοϊτανΐαπι νἱτατη ἄσβογο, 633, ο.Ψ 

ὅόιον ἃ Βακ]ο Ἰαυατις, 3.4.9. Θο] πὶ ἀϊοίιπι, 556, π. 
ΒΟ Νυβ. 51} ὀχογοϊζαιο Ῥίοιαιῖς,, ὅθ, 5. [πηπιοάϊοὶ 

βΟροΥῖΒ οατιδα;, 598, ν' δὲ σέ. Οποπιοῖο ργορα]- 

βασπάιις, ἐδία. Οὐοπιοῖο 4υῖξ ἀπδουϊίατο ἀοθοαῖ 

ΦΧΡονβοαοίο πεῖ ἀπ ργοοαπάσ, 605, κα εἰ σε. 

Τὰ ξοπιηϊῖς. οἴ τἰΐα ποκῖτα σἐ 15 σοπνοηϊοπίϊα 

οϑὲ, δ0, ο. Τασρίανη υἰβοόγιιπὶ ποία σοη ἐπα οπ ἔπι 

σασκα {πὸ 511, 594, Ε δὲ α. 

ϑρεοτασύχον τὰϊβουα 1}, 4.56, 5, α εἰ σε. 179. 

ϑρει (Ἰινϊδεϊαμε οἤδοίιις, 57, Β, ὁ εἰ σεῴ. ὅρ65 ἴῃ θομῖς 
ΘΡονΊΡυ5 ποὺ Ροποπῆα, 546, εκ. 

ϑΡΙΠΙΤῸΒ βα ποι αἰ ν᾽ πταὰ5 ἀθο]αγαίαν, 18, Ὁ δὲ ε; 370, 

ὁ --πϑτὸ, κ᾿ ἘΠδοῖιιβ ἀοβουιθυιηίαν, 18, Εν, εἴ βϑη. 

Ῥγοργίαπη, τὲ ΕἸΠα5, ρουβοπαπι ΠΆΡοῖ, 270, ἃ εἰ 

δε. οι ἴάοηι φαΐ ΕἸ]λι5, 571, 5. ΕἸάδπν οἱ Ῥαινὶ 

Ἰπδοραγα  ΠἸτοΥ σοπ ποίας, ἐδὲα., Ἑ δε αὶ Ἐ]πκάοπι 

παΐαγα;, ἐδια. Οοπ]απρίταν. οαπὶ Ῥαΐγο, οχ 6ὸ 

4υο οχ Ῥαΐγὸ ργυοσθάϊε : οὐπὰ ΕἼ]ΠΟ νότο ργὸ- 
Ῥίενθα «ψιυοά Ομ εῖσιο σοπ]ππσῖς. ογοάοπίος. ἴῃ 
ἴρβιιπι, 5373, ν. Ἐχ Τ)ὴθο δϑὶ ἀτοᾶπο 4ποαπι πιὸ- 

ὁ αἴσιιο τη ΠᾺΡ}, 575. Ορεναῖαν οπιηΐα ἴῃ οπὶ-- 
τρις, 503, 5. 5αθ]ατο ϑρίγι τὰ το] Ἰτιν εἰ Ταιπῖτας, 

373, 5. Οὐϊ ἴπίον σγοαϊαγας. πιιπιογαπὶ ϑρίγ τι πὶ 

βαποίαπι, οὐ Βαρεἰσπνιπι ἱπη ρου δοϊι πη, ἴΐα Γαοϊι ες 
δου οξοίοποπι ἢ οἱ ἱπιρουίοοίαπη, ἐδία. Οὐΐ ποῦ 
Ἰιοπογαξ ϑρί γί ταιπι, ἴσα πὸ ΕΠ πὶ ποπογαξ, 9575, Ε. 

Βρὶυἱτι5 βαποῦῖ αξ {αΐς Παϊ ραγεσορβ, φαϊὰ του τὰν, 
688, ». ἴῃ ϑρ᾽ γί ἔπι βασιοῦααι ὈΙΑ5ρ λό πὶ «οὶ οἷπε, 
566,5: 738,0 εἴσοφ. Ῥυοροπιη τα 50 ΡΠ ἴσπιατα σοπ- 

ἀνὰ ἀἰνιοϊταίετη ϑρίγίαιις βαποιῖ, 5725, ν' ΠΙ]ατ- 
ἴαγάιο, 5375, Α. Β δἰ σϑῳ.; 31, π᾿ γ1ἀὲ 7, ὑείία:. 

δτυντυβ ἰπ πος βίροῦ!ϊο «οι οίζο {υ]5 ἐΠοϊαταν, 199, 

πεῖλ. 

ϑυρειτῦβ οἵ ἀπισιιοητα ΡΥ σμτι, 5 δ, ΕΒ. 

ϑυρεππῖαι ἀπιοίου οἵ ἔπη ρυίςον ἀἸάθό ας, 990, Α. Μ]- 

τἰρ!ϊοῖθιιβ οχ σαυδὶ παβοίταν, ἐδιίεα., 5 εἰ σε. δ ἰάς 
Ἰ)αιῖο. 

ΒυρεαΡεῦα ραπροτγῖθιις ογοραπάα, 875, ας δ 1άς δοε- 
ῬΙΟΣΥ ΠΩ. 
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ὁ 

ΑΛ Έντυμ {16 αἰ, αὐ «αοπιοῖῖο {Πιι] ἀνε  ρ  τοα-- 

Ἰνΐπνις, 714, Ὁ. 

ΤΚΜΡΕΝΑΝΆΒ ἡυἷ5 γογῸ δἷτ, 504, π. 

ῬΕΝρππαντια “οἰϊπἰ το, δ01,... Ἐσαοίαβ, 4.99, δὲ “6η.: 

δ0ὺῦ 

υἰνογο να], δ0δ. Ἐχοηταν οπὶ αὐ δι ἀϊποπι, δ0ῦ, 

αν, ν εἰ σεη.; δ0ὅ, κα. Νορορβασία εἰ 4 μὲς 

5. ΒΘ ποι οπιπὸΝ Του ρογα πεῖ ας [ποτ π  δροοίαι, 

ἐνίεὶ., νν. Ῥογίροια τοπιρογαπε τ γατῖο υτὸ κἰ!, δ08, 

Λνοπιοιῖο ξεγναπεῖα, δ0δ, ε. Ῥτὸ 5υιῖς Ἁυΐκαις υἱνῖ- 

βυι5. Γοπιρογαπίίαπι «εἰνοῖ οοΐογο, 780, κ᾿ Νοι βο]α 

οἰδοόγαπι ἀθδιϊπου τα οἰγουταβον  ίταν, 501, π. 

Τοπιροναπεῖα αἴτιος {γα κα Πα {15 βαργόθια γοσαϊα, 4, 5. 

Τεμύνεντιᾷ νανία ροπογα, 43. καὶ σί σε. 
ῬΈδριια 4υὰπὶ ον οαπβαιῃ ἀὐἀοιπῖα, 540, 5, ὁ εἴ σε. 

ΤΈμνυβ. Ὀγβοιβ αὐ «οἱ οοπούθδιπι, 529. ν εἴ πῸ 

Ῥατπιζοπεῖα εἴ νοιΐα μοσοαΐογιπι ἐ περι ἐσ, ἴπ 

Τατατο ἡ τὸ βώσαϊο οὐ ἠαδίιπι ἡ Ἰοῖτπι γοπιπογα- 

τἰουΐβ, 527, Β δέ ο. Τ πιριι οααδάαο τοὶ ργοργίθπι 

Ἄβποβος, 545, ο; 547, ο. Ομπης ΤΟ 5 «ἡ οὰ 4: 

Τηὸο Ρασοηι ἀροπᾶα ὁρρογίιηαπι ἐπί, 51 δ, Β. 
Τεντατιόνῦν ἀπρὶοχ σόπαβ, 60, ᾿. ᾿Γεπίαιοπο 4πὸ- 

πιοίΐο ρου γος, 595, κε. Νέιπο ἄδθεῖ κεῖρϑυπι 

ΟΠ] σον τοπίαιἰουῖθιις ἀπτοαιαπι Του Ῥοπα βου : 
ἵπιὸ «αΐδιις ἄοθοῖ ὁγαᾶγο, αἴ πὸ ἱποῖδας ἴῃ τοπία - 

ἀόπθπι, 590, ἢ; 090, Β δέ Ο, 

εππα, αὐ ἱποοῖαβ ρυπίοπᾶος, ἀαπηπαίαν ᾿πίοοιπαῖ- 

ἰαι15, 88,.λ, Β δέ δεῴ.; 89,.Α δἰ δϑῷ.; 93, Α; 95,0. 

ἹΠΕΟΟΝΙΡΙ5 ἀἸοίαμι, 558, Β εἰ σε. 

Ῥπεοιοοια: {γοῖιβ, 1.58, πν 

Ῥμεβαυπυθ Βοηι5 4υἷς δἷζ, δὲ αἷς πια]ι5, 707, ε. 

ῬΒοβαστῖ φαοιποᾶο πὶ στο οοἸ]ΠἸσοπαϊ, 514, ο. γ146 

Ἰεεπιοσγπα. 

Τίνοι, ἀπίπι ὀχραγραῖϊο οϑῖ, 110, Ε; 141, 5. ΠῚ: 

115 Ζαϊ αὐ ρἱοίατοπι γθοθηβ ἱπδιϊτααπίαν, 476, π. 
ΤΙΜΟΥΠΕυΒ πητβῖσα: ἀτιϊς μο ΓΙ Εἰβεῖ πιι5, 353, 5 δ α. 

ἹῬκαριτιονιβῦβ ᾿ππιαπῖς παι ἱπεϊσι πάθη, 545, αἰ; 

487, ν. Θυσοιπίαιιο ἃ Ποπιῖπο ρὸν Ἔν απ πο απ οἵ 
ἀροβίοϊος {γα ἀἴτα ΤᾺὰτὸ, ξογναπεα βαηΐ, 544. 

ΓΚΙΝΙΤᾺΒ 651 {τϊαπι ἱποουρογθογαπι ρογδοίογαπι, 51 
ε. υϊηϊτατοπι σοπιρίοθ! Ῥαΐον οἱ ΕἾΤ ες εἰ Θρίγιτα5 

βαποῖια, 4184, Ε΄ διπραϊαγαπι ρογτξοπάταπι αν πῖτας 

σοπηρτοΡαταγ, ἐδίω,, ---α 87, Ε. Οἱ παχυζοψας ρουξοινα 

Ῥτορυίαπι μάθοι ΠΥ ροβίαβίνη, 4183, ν. 

παν] σοπίαπἀοπάτο, 568, ἡ δέ Ἐ; 371, νυ. Νεο ργὸ- 

Ῥίον. 5οογοι ϊοπθι ρουβοπαχγιπη εἰ ἰϑί μα] 0 ἰηα]ιι.-- 

οοπᾶαᾳ, 568," εἰ ε. Οὐἱἃ οαιιβα 511 οὐὰσ Ῥόγξομα ρ]ιι- 

τῸ5 πηι 5ο τα πὶ Πλοιπὶ σοπβεϊπαηΐ, 570, Α. Ῥογϑο- 

πᾶχηπὶ Τ αϊη τα πὶ ποραπὶ ΘαΒθοΠΠἸαηὶ, 366, κα. Ὑ 16 
διανεἰιαπὶ, Ναιανα αἰυΐπα. 

 κιβτιτια πἰπιῖα σατδα ΠῚ ροσοαιὶ, 9ὅ, α, ΤΥ εἴα κο- 

σαν πὶ ΤΠ οιιπὶ αι 5 Ὁ, οἱ {πα πα μϊ, 68 5, Ὁ εἴ πὶ 
γτάς Δαολγπιο 

Τυπαννιβ ἃ τόρο αἰΠονι, 158, . 

Ῥουβοητο 
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ὟΝ 

Ψκβα οἵἴοσα Ῥγοίονο ἦα ποὴ 5π:, 558, Α. Ἐκ οὐ] 05- 

ἀπο] ψουθὶ5 οὐϊόβαβ βόσηο ἸπΠἸοοίαν, ὅ9λ, ἃ εξ Β. 

εκ γὸχ τη} ΠΡ] 1 θα Πα] 1 ̓π 10 Προ πε ϊαπι, 190, 8,6 

εἰ σε. (αν βοοιπάα ἴπ ᾿ΓΡΙαἸΓα 6 ρογβοπᾶ ψοΡατα 

ἃ Δοαππὸ ἤϊοία 511, 191, ν. Ε δὲ σεῴ. δ1άς 7)εὶ 1 ϊ- 

μι. Οὐ ἀἰπουϊ τα πῖ5. 510 Ν᾽ οὐθαιπι ἀἸντπαιπὶ ᾿Ώ [ΟΣ 

οἱ νου πὰ πηάπιιπ, 9506, Β. 

Ὑ ΕκΙΤΑΒ 65. ῬΥΪπιασίιις ἀπἰ πη ἔλιοτις, 91 ὅ, ἃ, Ναάα 

546 ραϊτοοίαϊο ἴρϑὰ βοηθοί ὀϑιοπ 1, 361,0. Ηαυά 

οοηΐοσοηάζα ουπαξι οι όγαπι, ἐδίε, (Δαοπηοο 4115 

γογιίατοπι πὶ ΤΠ} 5Γ 11 ἀοιῖποι, 617, ν. 

Έκθυτια βογπιοηΐβ, 114, ον Ὁ δ σε. δ 146 ϑόγηιο. 

ΔΜ ΈΒΤΙΟΝ τἰδὰ8 {5 51}, 515. (Δυι5 ἁπαϊοῖ τις 116 Βοπο- 

5[π5, ἃ" ΑΡόβίο]ο {να ἰτπι5.. 691... Δ. Ομ ραγαπά τι 

65 πο πδ 5 νοβεϊτιια {1 ἃ οπγπΐα 58 ΠΠ ΘΟ ροβϑὶΐ, 

διὅ,ν δ π᾿ Κ᾽ δβδίϊπιπη βαρον Πυϊτα5 ἀαπιπαΐαν, 354, 

σεὲν; 512,4 εἰ σε. 

ψιτοτυβ ται τη πδο εἷς Ῥγαβουρία πο δϑ, αὐ πθάιιο 

ἃ νοϊαρίαϊοπι,, ποάιιο αὶ ΠΟ Δ ΓΟ 6 ΠῚ ΘαΡΠ15. τὸ- 

δρίοῖαι, 19, ο. Οριείπιιμι οϑῖ, 5ἱ ον πα] } πὰ υἱοῖς 

ποροϑβι [το πὶ ἴπ ρα] οι Ῥυοά ἴνὸ οοσαπίαν, ἀλϑ. 

Οπιηΐὰ {τ πο} ἷ5 ἀρροππηταν, ἀοραβίαηα,, δ0ὅ, 

δἰ 5εῴ. ἴπ ἉἸἸπηοπ 15. σα ρΊ ΘΠ 115. «ἀπ πτπὶ βαι εἴα 5 

Ὑἱταπ τιπλ., οἵ ἃ} 5 {πα ἃ νο]αρίαΐοπι ράγαΐα 

81π ῬιόΥϑιι5. ἀπ ]ποπάδιιπι, ἐδιεῖ., Ἑ. (τι 518 50}11- 

οἴταο Ἰαι 0115 46 τορι αα] υἱταπι πο βϑαυῖβ, 738, 

Α, Β 6:6. 

γιρυλαῦν Υἱτα 4{|}15 6586 ἄοθοαι, 155, πὶ ἐξα, 

γιοπίάντιαι ΟΠ εν Ἰδι]απιοῦ ῬΓΘπλΐ πὶ, 350. 
γινῦν δα αϊα Πουιϊηϊ σοποοββιη, 173, ν. ΜΟΙ ΟΠ ἷς 

δα τηοο]μ σοπούββιιπι, 19, ν. Ὑἰπὶ τις {{α]}15 

6586 ἄοροαι, 15, Ε; 60, 5. ΕΠδοτιβ, 175, 5---ὶ 7ὅ, 5. 

ἌΡιυβιιβ, ἐδίε. εἰ τοία ᾿ιοπεῖίϊα ρασεῖπι. Ν ἴπὸ οΡτιτῖ 

ἀεβουίριο, ἐδία. Ν τᾶς ΠΡ ηίοιας. 

ΊΟ ΕΝΤΙ απ πὶ 5ἰπὶ 1 τ ΡΠ πὶ ΟΡ] οσιιτη γὰρ τη, 
294. 

ὙΙΚΟΙΝΙΤΑΤΙ5 ἀοπῖπι ἴῃ {πὸ Ροβίίαμη, 1θ6, π; 447, Ἐν 

γαῖα, 416, 5. τ απι Φαο ΠΠν6ὲ υἱοὶ πιτατ αὐ- 

ψουβαῖιν, ὁΔ7, Ἑ. 

ιποινῦν νἱΐα 4118}15 ὁ556 ἀοθοαι, 1586, κα. Οἱ ἴοπὶ- 

Ῥότο ἤοτὶ ἄθθοαι υἱγοιπἰτατ5 ᾿γοίοθοῖο, 198, πὶ οἱ 

564. Οὶ ἴῃ υἱγρίπιίαῖο ἱζαπι ἀρσθῦὸ ποῖ να], ἰς 
Θογάπη [ΟΒΕΠΡι15 ἀἸπα τατπν, 99, νς. γ14ς “75εοείοα 

ρίία. 

ὙἸγβΊπατ σοπν ΘΠ ἴπι5 δα πη οπὶ ἃ 4116 ΠΟ ΠΟ] τ ρα] απ 

Ῥγοπιίοραμίαν, ἀδδ, 5. {{πὰ οὐ οὶς Ῥιοναΐῖ, οὶ 

τοποθαπ αν πὶ Οπηη θιι5 ράγοσο, 50, δὲ ν. ὅ01α ἀπεϊ- 

ϑ[1{{ὰ 4 τοι ΠπΘΟΘβϑαυ 5. οἴ ὙἸΤῸ ΑἸ πὸ βουπιο- 

ποι πὰ θογα Ῥοΐογαϊ., πὰ αὐ ἸΓοΓα οχ ΞΟΓ ΟΣ ν5 

βοοῖιπι Ὀυϑοηΐο, ἐδίε., κὶ εὐ κα. (5 51} πηοάιτις οο]- 

Ἰοφαοηα! οὐὰπὴ {ρα γί θιι5, 55 ὅ, Α, Β δ δε. 

ινσῖποβ Ἰα πὶ ἤοῖο ορογαπι ΠἀΡαμΐ, 660, ". Ουα Ρ54]- 
Ἰοντὸ ποὶ γα], ἀξ σουυ]σοπἶα, ἀπ Ἔχρο] πα, 754, 
5 δὲ ο. Ῥαπα Ὑἱνγρ πΊ]ῖῖις ΟΠ Ππ ποη τ θιι5 ἐπι ροσὶ το, 
159, -- Τα. 

ΚΕΚΌΝ 

σιαι ρσορυῖα Ἰλτ5 (πῶ δῖ, 260, Ε, γ 146 Ποπιο. 

ψικτυτιβ ἀοἤηϊο, 169, α. γα οχ νοϊαπίαϊο, ποῦ οκ 

πεοοϑϑιία το ΡγοἢΠοϊβοῖτασ, 111. Ε. ῬΘμῈ5. πῸ5 δϑί, δ 

ἃ βίποϑο ροῖοβὲ ἀσααϊτνὶ, 15ὅ, Α. Αβρόγὰ Ῥυϊπλιια 

ἐδ εἴ δοοϑϑϑα α{ΠΠΠ0 1115, 56 νἱεῖο ἡποιιπ ἴον οἱ (01 

δάμη ΘΟηβοππ|π|5 [που ῖς, 9.4.7, Ε οὐ δε. Ἐκ ροββεβδῖος 

πΐθιι5 5018 651, 4πὸ ποίποαξ ἀὐΐοντὶ, 9.18, αν 

ψινίιβ ποπογαΐαν, ποῖ ἀἸ να, 301, ο. Ν᾽ Τα Ἰοτα πὶ 65 Ὲ 

ἃ Ξοποοΐαίοιι. Δα νιΐαπι οἴ θσπιαιη [οπ 1] πη πίθ5. ΠῸ5 

Ῥυωοανγιηΐ νριαο5, 251, 5. δεγα αἰ νι βαπΐ, 

ἐνία., Ὡῦθ,υ εἰ π᾿ ϑασηπιο βἔπϊο σοιηραγαῃπεῖΐα, 

ἐρία. (Λυτα ἴῃ ἀπῖπηο 5010 ἁ]οἸδβοιηῖ νἰγιιῖοβ, οτὴ-- 

τπι65 Οπη ΠἸτι5 ΡΠ ον ὀχοο]οπήα, 780, πὲ, Ὑ 110 

Ὑἰυ 5. ἀθρογῖου ποὸη ὁϑὲ, 168, " εἴ ε. ΟὐΠπονίαιο δὰ 

σἰνταζοιη σοπηραγαπήαπι, 358, α, Ρ οἱ σε. Ν γί! 5 

Ἰὰτι5 Ροοβὶβ Ἡοιηονῖ, 218, Α. 

γίιβιο, 371, Α. ΟΡ βοιχιιμη ὁ5ὲ αΓ. ΠῚ 5.5] ρα τητι5 [τ -- 

Τὰ 5. ΤΟΡ ΕΠ ὙἸ5Ι ὈΙ]Π Δι πὶ, ἀπ ψἰγ αἴθ πὶ 4 παπη ατῃ ἐκ 

ΠΟ] 5 10,515 ὁπ  ἅπηῖ5, ἐδίε!., ἃ οἱ π. 

γιβοκῦν ποοία σομεἰπσοη λπτ σαιιδα (0 511, ὅ94., 

Εεὶ κα. Ν1άε ϑδϑοηεηιιδ. 

ασα πουηῖπαμη, νὰ ὁδὶ, 350, ο.ἐΐ σε. ΕΤανῖας Θοπ ϊητιδ 

Πιιοπβ, 3.1.3, κ᾿ (ὐποιμοῦο ἱγαδισοηήα, 553, δὲ σέών 

ΝΊΜΗΙ γαναι νἴτὰ οὐτπι ὙἸΓῚ5 15115 ἰγαποαοία, ΠΙΒὶ νἱ- 

ἴαπι 1ΠΠΟγιιπὶ τ οΓΊ 115. ΠΟ ΓῚ5 ΘΧ ΡΥ λτηῖι5, 516, Α. 

τὰ {ἀφ πηι] οὐππὶ ΘΠ θῖι5 ἀσίταν, ὦ πα α]τα ἀ11|15, 

181, ας ΔΗϊοροπομάα 50] ]αν]α γἱΐω, 482, α-ττδό, 

λ. για σοι πλιιηἷ5 ὁποοιαΐτπι, 803, κ---80ὅ, 5. 80- 

οἰοῖαβ νἱτα ρου [δ  15βῖ πηὰ {πιὸ 51}, 803, Δ. 

ὐῖα 510 βο!]οϊειι ὁ. αι}15. στ, 614. αν. Οποπιοάο 

οαγαπαάα, 689, Β εἰ 56. 

γα ρνὸ Οινῖσῖο ργοία πάπα, 307, ἃ εὲ δθῷ.; 599, 

Ε. δ τϊα γυαπεϊα γο 15 Ἔα ρ] σαν ποτὶ ροβϑιηξ, 555, 

». οι ἄδηίαν πἰβὶ πα] 05 ΒΟ Γ 5 Ρουραβ5ῖ5, ἐϑιεὶ,, 

Ὁ εἰ σέῳ.; ἀδ8, Β. 

τα ἀπρίοχ οβί, αἸτορα σαγηΐβ ργορυΐα, αἰΐογα δηΐπιτο 

οοσπαῖα, 38. Ε; 100, ο. Πιρηϊοῦ! ρνονι ἀοπάπι, 
400, ο. Θριίτπα ἀρ ἀποφαοήϊιο 5ο]]ροηα, 358, ἢ. 

τς πορουλῖβ βθ 1} ᾿τηρ] ]οαΐα Ρουίοιι!α «βου τη - 
τὰν, 480, "ὶ εἰ βεῷ. Δ 11: Του ΠλἸπιι5 ποῖα ἃ 

1π1τ1ο σομϑεϊπιῖι5. 101, α. 

γιετῖι ἀοἤηιῖο, 169. Ε εἰ α; 778, ἃ δὲ Β. Ίο εἰπηῖ-- 

ἀἰτα5 αἴχιιο ἀδοϊα ᾿πε5ὲ, 30, ". οι, οπιπία ἀπὶ- 

τὴ στὰ τη αῃϊ!Γοβῖα διμΐ Οπηηθιι5, ὅ96, α εἰ δεῴ. 

ἸΝΏΠΠ πα Ῥαγυρομα5. Ὑἱΐιπη,, 2387. 5. ΟΡ ποχῖιιβ 

σἰτο ἱποπιθπ 4 }}}}}, Ἔα ΡΟ] π ἀτι5, 614, νυ. 

ἴπυτιο ρυο Ποίαν, 579, ἐΐ Α. 
θοι5 πιο πιπὶ αι Π ΠΕ ἀπ Ἰο πε λτιπὶ πιοοοβϑιαβ, 659, Α. 

 ΟμῦΡτ ΑΒ οδὲ παπαῖ ἀἸαΡ0}1, 16ὅ, ας 

ΜΟΙ αριδ εις Ἰμβουνῖλο 4υ1 51}, ὅ00, Ε δἰ σϑῴ. Ὁ πιηὶβ 

«Προ πτῖα πὶ ἐὺ Ροποπάα οϑῖ, τ πὸ ἀηϊπιὶ ἁἸ εἰ 
Ὁ» ᾿πϑα ρθη το5 γοϊ ρταξοβ Ορρυϊπηαϊαν, 808, ἃ εἴ π. 

Τῦχοκ οὐ Πομϊηὶ οοποῦϑϑα, 383, κα. ὨἼχοόγοπι Ζυ] ἀπιχῖῖ, 

15. σομεϊποπίϊα τα οπθηὶ το ἀἸτινιι5 δὲ, ἂο ΠΡεσο- 

σαση οαποαιϊοπῖβ, ἐδιά. Ῥτωοορία ὀναπβοῖοα ομβοῦ- 

νάγο Τεποπίαν Ῥογπάδ ἃς τηοπαοῃϊ, 585, α. [πὸ 

οαβτοάϊα πα )]ονο ορῖῖ5 οδῖ απ ΒΕ Ομ απ κα] αἴθοπι, 



ΕΤ ΥΕΠΚΠΒΟΚΟΜ. 

ἐδια., Ὁ; 2384, κα. Ῥαινϊαγομαγιιπι δΐάις χορ οία- 

τανπὶ ὀχοπι ρα, ΡγΟροπιιηίιν. Ομ ρος οορι!αιίς, 
383,.Α εἰ δε. 

ΕπυῖγαΡ ἀχογο δ  αχοσ ἃ ΥἶτῸ {το δαϑιι 5οραγαγὶ ροβδιιπί, 
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4541. Νοη Ἰΐσει νἶγο, ἀχόγὸ αἰ πιῖδβα, αἰΐαπι ἀπσετε, 

ἐνια., ο. Οοπ]ρίο σορι!αϊογαπι οὔοίαχη, 53, δέ α, 

Οὐππιθῖο, γιποιϊ «ιιοιποίίο αἱ νἱζαπν πποπαβεϊοαπι 
αὐτηϊτοπαϊ, 494, .Ψ 

Ῥίμνα ψιιὶ οιρίξ, ἰς ἴρδος Μογαϊίμηι εἰ Ποριίανιπι ἱπάϊοος αὐδαὶ φαίοο. 

ΙΝΌΕΧ 

ἈΒΕΌΜ ΕΤ ΝΕΒΒΟΛΌΜ ΟΥΑἍΣ ΙΝ ΛΡΡΕΝΒΙΟΕ 

ΙΝΥΕΝΙΌΝΤΟΚΝ. 

Α 

Ἄδβμαμαν ἰθπϊαιομΐθιιβ ργοθαῖις, 990, ν (οο]. 4), εἵ 

ἃ (00), 9). 
Ἄμεν νὸχ οἷν 'π οΥδηβο} 115 τοροιϊζα, 923, Α. 
Αριβ ὀχοιηρίτπι 4πιᾶτο Ργοροβίτιπι, 881, Β, 6 δἰ 56. 

Αρὶ5 ἄχπι υἱοϊδοϊταν 56, Ρἰαρα ἱπηππουΐτιν, 882, ἢ. 
Αρὶϑ ῥγορυϊοίαίοβ, ἰδία. ν δὲ σε. Ἐκ ἐοάοπι ἤοτο 

εὐ το] οἵ οογάπι οΟ]]Πἰρὶς, ἐδίά,, Ε. Οιιο ἀγεοῖο 

γὸβ οοηϑίχιϊ, ἐδίά., κε εὲ κα. Αἰπΐπια τόραὶς ἐδ, 

ἐϑιὰ., 5. 

Αβρεοτῦβ ποία ηαϊ οὐ οπαπὶπο ἔπρίοπαϊ, 1000 (οοἹ, 1 
εἰ 3). ͵ 

Αϑβυύκιι Ξορυτιταπι πιουίυΐβ ἀεποραθαηΐ, 995, (00]. 
4). 

Ἄγλαι ἀδβουϊρίϊο, 844, -- 842, 6. 

Ἀνάβιτιὰ γα ἶχ πια]ογιιπι οπηπίιπι, 4 007, Β (00], 4}, 

ἘΠῈ5 εἤξοιιβ, ἐδίώ., α, Β εἰ σϑῳ. Αὐναγι εἴ πιουθιι 
πνιδαιιαπι σΟμπαυϊοβοῖξ, 811, Ε. [5πὸ ἴρϑθ Ἀβροσῖοι 

ἐπ, ἰδία. Οομοτγίατῖο δα {ριεπάαπὶ ἀναγ ἴα), 84 ὅ τον 
τ 844, ε; 1007, λ, Β οἴ σε. (00]. 4). 

Β 

ῬΒαρτιθμα ΟΠ εῖσεῖ Πιιπια πατὰ οσηηεπη οαρίιπι βιιρεγαΐ, 

899. ἘΠ05 ἐχοο!]οπεῖα, 899 --- ο, Μορὶβ εἱ Φοιυπηῖς 
Ῥαριϊδπιαϊο ἰοπρο ὁχοο!!οπίϊαβ, 898, Ὁ, Ε εἰ σε. 

Οὐῳ 511 αἰ Πογθμεῖα ἵπίον Μοβὶσ εἱ Φοαπηῖθ Βαριῖ- 
ϑαπιιπὶ, ἐλέει, Β᾽ τα! το ἐδὲ ογιιοὶβ οἴ ππουιῖβ, εἴ 56 - 
Ῥυϊατω, εἰ ΤΟΒΌΓΓΘΟ ἸΟὨΪ5 ΤπΟΥΓιοΓιιπ), 909. Β, 

ΤΟΜ. 11. 

Βαρεἴδηπα «παν τπιιπι, 869, Ὁ δέ Ε, Ἐ]5 οἤδοίας, 851, 

Ε, 8564. εἰ 1ο(ἱ5 ἐϊδνὶς ἐς βαρι. Βαριίδπαϊ ργαῖία 

«αοπποάο ορογαίι, 905, λ, Β εἴ 56ῳ. Οτα ταϊΐοπε 

ἐχ ἀΖιιὰ βοπογατὶ ορουίοῖ, 904, ν δὲ ε. Θαυϊᾷ μα- 

Ῥἰδπιῖ βιιδοθριϊοποιῃ ἀοθοαι ρτσορίογο, 887, Β, 6 εἰ 

566.;894., "; 919, Δ. γαῖα Ποῖ ργασδαϊ πϑοῦϑδ8 ὁδί, 

901, ΚΕ ἐξα. Οεῖ Ραριεϊζαξιν, ἴῃ ᾿ΓΓϊπἰταΐοπι Ραρεῖ- 

χᾶϊαν, ὅ85, α. ϊὰ 511 Βαριεϊζαγὶ ἴῃ ποπιῖπο Ῥαϊτῖς 

εὐ ΠῚ εἰ βρίνιιι5 βαποιῖ, 914, πε 917, ο; 991,6. 

Βαριἴζατὶ οὔϊοῖα. αι 5ἰηΐ, 85ὅ, λ, Β εἴ σεέῳ. Ῥαρία 

ἰρϑίτιϑ οιπὶ )6ο, 936, αι Ορογίοι τοροπογαΐαχ ἐχϊπᾶς 
αἰνίπογιαπι. πιγβιογίουιπι ραν ϊοϊραι οι. παϊχῖτι, 
931, δέ Ὁ; 922, Α, Β δὲ σε. (Λυϊδαιιῖδ ΘΥαπ μοὶ 

Ῥαριεἰϑπιαῖς Ὀαρεϊχαῖιι5. ο5ῖ, ἀοθοὲ βεουπάτπν ἐναη- 

δεϊίαπι νἴνογο, 995,.Α, Β οἵ 56. Οἰι5 οἷϊ ΡΒαριΐχα- 

ἴὰ5 ἴῃ ππογίοπι Πλοιηϊηϊ, 904, εἰ 4; 907, εξ Ε. 

ΒΕΝΕΈΡΊΟΑΑ ΒΟ ΠΙρη ΙΓ α15 Π)εῖ ρεν Τποαγπαιίοποιι σο]]αῖα, 

589, 5, 

ς 

ΟΑΚΑΝΙΤΑΤΕΒ {110 Δηΐπιο μου εγοπω, 989, ο (00), 4), 
4, Β 6ἔ 56. (001, 2); 990, Δ, Β δἔ α (0ο]. 4). 

065 βωρίιι5, 995, Δ, Β εἴ σε. (001. 9); 996, Βὶ εἰ 

ἃ οο], 4); 997, 6 (00), 3). Οταϊζα!απῖεν ἀροϊρίεπῖι, 
995,4 εἰ Β (00]. 2); 994, ὁ δέν (00]. 9); 998, ἃ εἰ 
Β (0ο], 4). 

Οκκτανεν αὐ ρασεπάϊιπι [60 βιιβοδρίινμ {ια]6 εἷϊ, 
897, εἰν. 

Οὐλαιτὰβ τπιαπἀαίονιιπι γαῖχ, 867, ς. Οὐ ἴπ Ομνὶ- 

δἴο εἴ, ποσοβδανίο οοῃαποίαπι Παθοῖ τηδηαίογυ τε 

1: 
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ορξογσναϊίζοπομι, 955, 6. Οπδ οἰἴγα ομαυϊξαξοιη Παπέ, 
δἰϊαπιοὶ ργθσερέα δὲ ΠΕ Ποαϊίοπες ἤππε, Ργὸ ἱπὶ- 

«αϊταεῖς ορογῖθιις μαθεπίαν, 918, Β, ἃ δὲ δε. ϑῖπ6 

ἐμαγίταῖς. ἠπϑ!Ποα!]οπαπη ορογα πῖΠ1} ρῬγοϑαηΐ, 
994, ". Να]]α γὸβ βσγαία αβϑὲ οἱ ἀοοορία, 947, ἃ. 

ΟΗΒΙ5ΤΙ ΒΟ πογατ]οπῖ5 οἰποῖπα, 851, Ν. Ῥυϊποὶρία, {πε 
βἰηξ, ἐδίά., ε. ΠΙρηαταβ, 857, Δ, Β δὲ βεῷ. Οδλυβα, 

851, ν; 571, εἰ α. (τσὶ δΐοσπα βοπογαῖϊο 6ο-- 

Ἰοπᾶα 9] δηΐῖο οϑὲ, 844, Ε; 870, α δὲ; 871, Β ἐξ 6. 

(ἰἐποναϊοπῖς αἰνῖπε πιοάτι5 γα ]ο οἰ πα Ομ θαι5. ἃ}}15 

ὀχοορίτατί, ποθ ὉΠ}Π15 πα πιὰῃῖ5 γευθὶς ἐχροῃὶ ρο- 

ἰεβῖ, 848. Ε, ἃ εἴ δε. 

ΙΝΡΕῈΧ 

ΟἸυῖβι σᾶτο 4αοιηοάο σοποορία, 8532, ΡΒ, Ε δἕ 64. 

Οὐιοπιοάο εϊ1 ἐπ ΟΠ ΥἸσ 1 σατο αἰνιπῖξας, 850-854, 
υ. Ῥτορίενοα Τηοῖι ἴθ οᾶγπο δῖ, αἱ αι ἀπίεπι ἴῃ 

δα τπογΐοτη οποοοΐῖ, 850. Β. 

Οπκιστῦβ σὰν ἃ υἱγοσῖπε εἴ ἀοσροπβαΐα οοποορέπβ, 851, 

Α εἰ ςξεφ. (αν σψοοδίι5 Ζεβιις, 855, α. (ἷιν τηογίεπὶ 

βιιξοορὶς, 871,4 εἴ Β. Ὁ ποιποᾶο ααῖς ΟἸἨ τίσ στὰς 
εἰῆχας ἐβὲ, 908 Ε, ἃ δέ δε. ΟΠ ΙΕ] ομοαϊοπεῖα ἰηπιι- 

ΤΠΟΓΟΓΙΙΠ ΒΟΠΟΓΙῚΙΠΙ ῬΤΕΡΠΆ ΠῚ, 911, Β. 

ΟἸΠΙΞΤΙΑΝΙΒ Πποῖ5 οϑὲ γα! 10 τηλ]1, 883, "; 885, 6. 

Οὐοκροκι Ομτῖσε φαοπιοίο σοπιπιιπϊοαπά ιπι, 856, Ε; 
935. δὲ σε. Τὰ σοπηπηπηΐομο σουροτῖβ ΟΠ ΙσΕ] φαϊὰ 

οανοπάππι 511, ἰδία. Τηϊορυῖταβ. δα σογρα5. Ομ τῖϑεὶ 

ταῖο ἀο βθοιτο δἀοπαμη τουίβι[α, 488}15 511, ἐδὲώ.; 

958, 6 εἰ σε. Οογρουὶς Ομγῖβεῖ γθυιταβ ἴθ Εποματὶ- 
51 βαοταπιθηΐο ἀεοϊαγαΐαν, 993, "ὶ εἰ δεῷ.; 938,6 

εἰν. 

ΟοΥριις Ρον τΟϑαστ οἰ Ομ ἱπιπλιαπάιτη, 990, Β 

((ο}. 1).---997,. 6 (00]. 3). 

Οὐοετῦβ ΡΟ οὶ «ὦ φυϊὰ οοπβέϊξαι, 843, Ὁ δἰ δε. 

(ομετακὺν οτῖρο απ 51, 858, ν. 

Οονβοιεντιαι ἀἸξοιιβϑῖο ργθβογ δ᾽ ταν, 4008, ὁ (6ο]. 5). 

Ἐ] πάδπι π}Π1{ὰ5, ἐδέε., α εἰ ΒΝ. 

(ὐπξοιτιλ, {πα οοπβοοίαπα, (δ το[ρίθηάα βἰηϊ, 

4010, 5 δέ 56. ((ο], 3). 

ΟΝ τΈντιο 4: ππᾶ]α βιξ, 8574, Β. 

ΟΝ τ νεν5 415 γ τὸ 5, 1009, Βεὲ ἃ (90]. 3). 

Οοπνενταβ ΡαΡΠΪοὶ οὐ ᾿πϑεϊται!, 808, εξ Ἑ. 

Ώ 

Ταῦ Ῥτορυϊοίαϊτος. ας βἰηῖ, 879, 6. ἴῃ ἀαῖθιις 
τπιϊταπάα,, ἐῤίά., ἡ οἱ βεῷ. 

Πεῦ5 ἀαοπηοο ἀπ σοπάτι, 1004, Α (60]. 5). 

Τὶ ΠῚ ἀντ πἰζαβ ρυοραΐαν, 870, "ὶ δὲ δεῴ. ὕδνε το}- 

1.5 ον  ευθὶ ποόπιὸπ {Π προ πῖΠ Πγγροβίαβίπι, 871, ο. 

Οὐν {Ππιροπῖτας δὰ ἀοχίογαπι Πεὶ βεάει, ἐδιίά.. νυ. 

Τ)οουιπη πιὰ! ττΔ0. ῬγΌΓβιιΣ ἀοιϊοκίαπα, 868, Β, 6 εἴ 

δεῇ- 

Τιλβοιῦβ ποῖ 5ίαἰϊπι σοπ ττι5 οβῖ ; 564 ἀπ σο]} ροῖΐο- 

βίαϊε ἀσοερία, ΘΟΠΥΘΓΒΙΙ5 δϑῖ ἴπ ἀφο πηοτιῖβ πα ΓΑ ΠῚ, 

811.,Ε. ὈΙΆΒΟΙ ὙΠ ππα ργορυίαση ᾿πυ]]α 6βε, ἐδια. [πὶ 

Ἰιοπυῖπιοσι 4Ὰ}15 ἔαονιῖ, 814, κ---810, Β. ΗἨοπιϊπεπι 

ὁ ραγαάῖβο ἀο]θοῖε, 816, α. ΤΌΙΆ ΟΣ ᾿ππιιτηοσὸ ατίος 

δα ἀεοϊριοπάιϊιπι Βοπιΐποπι, 847, εἴ Ε. ΒῸΓ ἀἄδθροη- 

ΒΕΚΌΜ 

54 ΕἸ ΟΠ ΘΠ Ὑἰγσῖπις ἀδοορίιϑ ἴρβο ἐπὶ, 853, ο, Ὀίαθο- 
1115 ὁδοῦ μοπιΐπππη 6ϑὲ εἰ Πεὶ ᾿οϑιῖβ, 817, ε. Πεὺπι 

ἱπηρείογο οπὶ ΠῸπ Ροβϑοῦ, ἴπ ἱπηασίπεπι Ποῖ τηδ]}1- 

ξπϊξαΐεπι βιιᾶπι δ, ἐδέά., Ε δὲ σε. Ἠουϊηὶ δα- 
7αΐον 68: δά ρϑοίαϊα, ἰδία. ΗἨοπηΐποπι ρέσοαϊο τηδᾶπ- 
οἰραΐαπη. δὰ ππα]α {185 πὸπ σα]δ ἱπάμοῖξ, 890, 6. 
ἸπΠΏΡΟΞ5 1116 δῦ Ῥγοργιῖβ ψιγι 5 οὔ απ οι] σϑυϑιτῖ 
Πιοβεῖ5 νἴποογθ, τἰϑὶ ἐπϑαρ γα Ὀ1}15 ροϊεπίϊα [61 5ὰο- 

σαντγαΐ, 873,.Α δὲ Β. 

ΤΠ ΕΘΤΙΟΝΙ5 πϑοοϑβαγία [οϑυ]Ποαίῖο ΟΡ βογ γα [10 εϑὲ τη ῃ- 

ἀαἴοτγιμη, 917, ν. 
Ῥιβοιρύτυβ 45 5, 888, α. ΠΙΞΟΙΡῸΪ Τ)οπηῖηῖ ραγίες 

{μῶ 5ἰπε, ἐδία., Β, α εἰ ϑεφ.; 891, εἴ δε. ΕἸοτὶ ποὰ 

Ῥοῖοβε αὐ φαΐ ρεσοαΐαμ ραϊταῖ, ἀαξ Βα] 5 Ὑαἴ8 περο- 

εἰϊϑ ἱπυρ!τοαῖιν, ἀὰξ ἄς τοθὰβ αα υἱΐᾶπι πθοαββατιβ 
ΒΟ] ΠἸοἴτας. δϑὲ, βοῦν 51: Ποπαϊπὶ, ποάϊιπι ἀϊξοῖρυλις 
ἽΠΔῸ5, 588, α εἰ σεῴ.; 899, κα. ἵπυπι Φαθπηιε ἀι- 

βοῖραϊαμι Ποπιϊηϊ Ποτὶ ποοοϑθο εβῖ, 890, α. Θο- 
πηοο (5. εἤϊοίατιν ἀἴσπις Τομηϊηὶ ἀϊξοῖραϊαβ, 

895, ἢ 6: Ε. 

ΠιγῈ5 πὰ} ἰ5 νυ Π15 ΟΡ ποχῖς οϑί, 858, Ε. 

ΤΟΛΜΊΤΑΤΙΟ 4αϊα 511, 878, Β. 

ΕΒ 

ἘΒΆΙΕΤΑΒ (αἱ 51}, 1009, Ρὶ (00], 1). ἘΡτιοίαεῖβ εἢδ- 

οἴαβ, ἐδίά., ν εξ ε. 

Ἐκεχι ἐποοιηΐαπι. 146 δϑιοοζιίανγία νῖϊα. 

Ἐβαια Ἰοοιβ, Π, 414, οοε "80, εἴς., 46 νἰγρίης, 

ποῖ γεγο 46 Ριι611α 1π 16] ΠἸσο πη πι5, 855, Β, α δἴ σεῇ- 

Ε 

ΕἸΡΕΒ 4πᾶγὸ πᾶ, 869, ἢ, 

ΕσαμισΑ, ἴπ αΐθιι5 ἱπηϊίαπάα, 880, α --- 884, κ. 

Ἑογιηῖος ρτοργϊοίαϊοβ, 880, ν--881..5. ΕΥ απο απ 
ἀμπαϊε πιεάϊαπι, τὶ αὶ αἰ πιοπ απ ἀρέτπι 5ὶὶ εἰ δα 

Βογτηϊπαἰοποπι ἱπιι}}}6, 881. ΜΙαδΙάτιπι 51 Γποτῖε, 
Ῥγοάποξαπι αὶ 5115 ΒΡΘΟΌΡι5 ἐχβϊοοαῖ, ἐδίά., 5. Εοτ- 

τηϊοῖηα σαν ογπὰ Φιιοιηοαο οοπϑίσιοία, ἐδία!., Ὁ 6: Ὲ. 

[Ἱ 

μάτια Πεῖ πουᾶπιὶ σ Ὁ ΠΟΥ ]ΟΠ 6 ΠῚ ῬΓδθαΐ ὭδΟΩ586 δβΐ, 
901. Α. αταῖῖὰ Ποῖ ψαοπηοάο οοπβοσναηάα, 9023, ἃ εἰ 

ν. ταῖς Πεὶ εἤδοίας ἀθϑογιθιιηίιν, 890, Ὁ. 

Η 

Ἡονο Πεὶ ππαπῖθιις σοηίογτηδῖις, 845. (αν ταϊοπα- 

Ῥὴ]6 ἀπῖτπαὶ οοπάϊεις, 1005, ν (90]. 41). (τιν ἴπ ρᾶ- 
ταᾶῖθο ποι ἰεηἴαίιιβ, 566] τη] ον Ξεάδιοΐα, 848, ἃ εἴ 

Β. Οὐχ Ἰάρβιιβ, 875, Ε. ῬῈγ αἴθοπι ε ραγαάῖξο 

ἀε]εοῖαβ, 54.6, α. Οποπιοάο βαποίαϊαν ἀεπιάαζωτν- 
416, 848, α εἰ ν. υλ]}15 ἴῃ μᾶς υἱία 5ῖξ, 875, ἃ 

εἰ σε. Ῥὲν ραῃιζεπίϊαπι τοραγάπάα5, 875, Ο, Ρ δὲ 
δε. 



ΕΤ ΝΕΠΚΒΒΟΚΌΜ. 

Ηδπιϊηϊ ςο]]αΐα Βεποίϊοϊα γοσοηβοη ει, 843. Δ, Βϑέσες.; 

4004, α δέ ν (00]. 3); 100ὅ, α δἔ κὶ (οο}, 4). Θυο- 
τηοᾶο δοοῖρὶς ᾿Πουτιατοπι ἃ ροσοαίο, 890, », ἤοιπο 

Ῥδοϊῆειι5 4υἷϑ 5ἷ:, 1 005ὅ,.λ, Βὶ δὲ σεῷ (601, 3). πιο 

Ἰιοπηΐηϊ ΡῈ 58 Ὡ μΆ]} 15 : ἀϊδουίπηοη δὶ 4υοὰ 5ἰξ, εχ 

σἴγίαιϊς, πὴ ἐχ αἰν.ἰϊ5 γοροϊοπά απ), 858, Ρ. Ε δέ 

ΧΩ ἢ 

Ἡυμικίτατι ργαΣ οπιηῖθιιβ διιδοπάτπι, 4007, 4, Β εἴ 

564. (601. 3). Ηυμα  Ἰτατ5 εἤδοιυ5, ἐδίεὶ. 

Ι 

Ζευυκιῦμ οοοϊεςἰαϑεῖοσα Ἰὸρο βαποίτιπι, 885, ν. Οπιηὶ- 

Β5 οπιηῖΐπο ργαβοσίρίαπι, ἰδία. Ὁ ἐὲ Ε. [πὶ φαΐθιιο 

Ῥοβίξιπι, ἐδία,, ν. 76} απίτπα σαπη ογαϊτίοπο τηαχὶ- 
παὰπὶ βαρπιἀϊιιπι σοπίγα ἀαπιοποβ, 884, 5. 2ε)α- 

πππῃ ὙοΓαπ {|8}6 5ἰῖ, 885, ἐξ Ε. Το) απ αὐ 1185, 

888, Β,0 εἰ σε. 

Ζοϊαπίαπε νἱρὶ 5 σορυϊαπάυπι, 1008, Ε (60]. 3). 76- 
πὶ ΕΠ τα5, 1009, (00}. 4). Το) απΐαπι οοπιϊξοίαν 
᾿υατ  ϊξα5, 1009, ο ((0]. 3). 

Ἰοκιβ οοἸεϑεῖς αυΐβ 51 φαοτη Ποι5 τηϊδιῖ ἴῃ Το Υγα ΠῚ, 

876, Ἑ,Α εἰ σε. Ἐ)ακάουη εἰξοίιιβ, ἐδώ. 

Ἱκιοῦῦβ 45 5ἷ:, 94. ὅ, 6. ϑοοϊεϊαβ σὰπὶ ᾿πἰ 15 Τα βίο - 
ἅα, 917, 5. Οὐοὶ πιο ῖς5 βοοϊοίαβ οἰπὶ ἰηϊα 15 μὰ- 

Ῥοτῖ Ῥοββῖξ, 948, 6, ἢ δέ σε. 

ἹΝΟΒΈΡΙΕΝΤΙΑ ἴῃ «υΐθιι5 ροβίία, 955, Β --- 957. 

οἤδεοίας, 841, ο; 1005, Β εἴ α (0ο]. 3). [παν τα 

πὶ ο5ὲ ροβδι Φοπεὶ, ἐδία. Υ Ἰεῖαπι φιοάάαπ ἀϊα- 

ΒΟΙ1 Ῥγορτγίαπι, 844, Β; 810, 5. Νέεο ροΐεβὲ ψεγθὶβ 

ἐχρ! οατὶ, ποὸ πιρἄοϊαπι ἀαἀτηῖεεῖ!, 846, Β. Ἐχϑβε- 

οταπᾶα ἱπυϊαϊα εβὲ, 1005, α εν (00). 3). 

Ἱχνιοῦβ οοπίογοπε 5 θα πο οἷϊ5 ἐἤϊοῖται τπογοβίου, 836, 

α. [ανταϊ ἀοξουιρίο, 1005, 5 εἴ ο (00]. 3). 

Ζολπνιβ Ῥαρείδπηα 4]. Γαοτῖι, 898, Ε. 

705 πταν ϑϑὶπεῖβ σαβῖθυ5 Ἰαοίαταβ, ραϊο πεῖς ἘΧΘΙΉΡΪαΓ, 

933, 6, ἢ εἰ 56η. ((0]. 4), Δ, Β δἰ σϑῷ. (00]. 2). 

Ζόβερε οὐν νοϊπονὶζ ὁσουϊίο ἀϊπιῖῖίογο Ματγίαπι, 853, 

Ὁ εξ ε. 

Ζόβερη πιυϊία τοπιατηθηϊα ρογροϑδιβ, 990, (00]. 3)--- 

991, Δ(ςο]. 5). 

Ἰκλουπουβ Ζυΐβ 5ἷ1, 840, " ἐέ Ε. Επρίοιιις, ἐδιώ., 

εἰ 5. Ηοπηϊπῖϑ ἵγαὰ ροτγοῖἰ ἀοδογιριῖο, ἐδίά., Ὁ εἰ δε. 

Ζυβθτύυβ, οὐχ ἀΠΠΙοίιι5, 989. ἃ (0ο], 3)---990, 5 (00]. 4). 

ΝΟ ]ὰβ ἀροψας τοδιαιουΐθυ5. 6 ποο σπαπᾶο τηϊ- 

δτανὶς, 990, αὶ (001. 4), οπ αἰτίου πῖδὶ ἴπὶ Ἰαθουῖθιι5 

εἴ ἀἀνογβὶβ Ἰιδεὶ οἰαγαογο, 995, (60]. 3). 

Ι, 

σαυμα αΕ|65, 1010,.Α, Β εἴ σε. ( 00]. 1}. τας 

ἅσιπι οἰϊεοϊις δα ἀοϊοπάα ροσοαία, 875, 6 . 

Τενικ αὶ νἱάει ἀπαᾶτο Ἰαυάατα5, 857, ἃ δὲ σε. 

Οὐοπιοάο Ἰενῖα γἱάοπάα, ἐδιώ. 
Ταβεκι φυοπιοῖο ἐὐποαπᾶϊ, 8.5, Ε δέ ἃ ;844, " δέ ε. 

1ιβεκῦμ ΑΚβιταῖῦδ ἴπ 40 Ροβίζιμι, 8732, 5, Ρδοραιὶ 

1180 

οοσαβίοποβ με. ΠΙΡογιπι ἀνθ ἐγίατη ἀρ ]εγῖ πο Ρο5- 

βυηξ, 875, ὁ δέ Ὁ. 

Μ 

Μλοῖ πᾶς οτυπαϊ, 865, α. Οὐν ἀϊσηΐ μαΡῖ «υΐ 

Οἰμνυΐίδευπι αἀογανεηξ, ἐδία,, ο. Μαποέγαπι ΟΠ γῖβίο 
οΒΙατογιχα Ἰηξεγργείαιϊο τηγβιῖοα, 856, ὁ εξ ν, 

Μάαμι ἰαιεργίίαθ, οἴϊαπι ροβὶ Ῥαγίωπι, ἀξοϊαγαίαγ, 

854.,.Α, Β εἴ 566. 

Μικῖτιβ Ομ γῖβεῖ οὐϊοίαπι, 1005, 5 εὲ ὁ (60]. 4}, Α εἰ 

Β (ςο]. 3). 

Μοκβ ἀπίε ὁουϊοβ ΒΟ ΡΟΥ Παρεπα, 4041, α εἰν 
( οο}. 4.). Μονυεῖϑ βιλπηεϊα5. εἰ απηπιπὶ ποπιϊπὶ πῇ - 
Χυβ, 875, Α. 

Μοβιβ βαριίδπια χυα]ὶε {πονῖϊ, 898, υ. 

ο 

ΟΒΈΡΙΕΝΤΙΑ ἴπ οπῃΐθιι5 Τ)60 ἄραι }10 μογβοπᾶγαπι 

τεϑρεοία τεδάεπαα, 960,4; 951, εἰ σε. ϑυκεῖ- 

πόπάα ὁδὶ εηίατῖο 4ατνῖς ρτὸ βοσγάπῆα ἐσρα Ποαπι 

ΟΡεαϊεπεα,, 954, ἃ -- 95ὅ, Ε. 

Οριῦν 408}6 511 410 ἡ θοπλιγ οὐἶδδο ραΐτεπι δὲ ππὰ- 
ἴγεπι, εἴο., 892, Α. 

Ορεμβα ἱπίγαποεξιοβα 40 οἰπε, 947, ν εξ ε. Ουϊά 5ἷ. 
᾿η αοἰποϑογιπαι ΟΡΕΓ απ Ῥαγιοῖροπι ΠΟΙ 6556, 946, 

Ε. Ορογαπι ᾿α ποτ αοδουιπὶ ραν ϊοῖραϊίο ἴῃ οπιηῖ- 
Βιι5 νειῖα, 949. 

Οριιβ φιοᾶν!β φαοπιοᾶο ἱποοαπάππι, 008, 5 (00].4), 

Β ( 90], 3). 

Οπάτιο πιιπὶπιοατπι σγαπᾶς εβὶ απίπι, 1008, 

( “0]. 1). ΑΔ οτγαϊἝοποπι Ζυοπιοῖο ἀσοεδεπάϊπι, 

ἐδίώ., κα. Τὰ οταϊίοπο 4αϊά σανοπάαπι 51}, ἐδιε!,, α, 

5 εἰ 5σεη. Οτγαιϊοιῖβ οἰϊεοῖιιβ,, ἐδιά., ν. 

Οτιοβιτὰϑ οἶτοα ππαηᾶαία 1)οῖ Γυρίεπάα,, 879, 5. 

5 

Ῥαοιβ ἔγαοῖαβ φαΐ βἰπὶ, 1005, Α, Β δέ σε. ( 60]. 3). 
ῬΑΝτπελι8 ἰπδῖϊα ἐϑὲ αὐ απὶ παΐαγα 5. ἵπ πομηΐποπι 

ἧτα, 847, Δ. 

Ῥάβτοιι [αἰτίου δὲ ορογαιῖο πὶ Ῥαμοϊίαϊο,, φυᾶπι ἴπ 

σαὰ! εἰτα πε σγοραπι,, 878, Εστιπι βο απι φαΐ 51 
σοπογο εἴ βαπὶ οὐγᾶπι διιβοῖρογο αυΐβαας ἄοθοῖ, 
πἰδὶ αἰ!εοιῖο ΤΠ εὶ εἰ ρτοχῖπι αἰϊα βυαάοαξ, 953, 

ἢ-θδ4 , Ὁ. 

Ῥατιεντιλ, υἱγίιις απίπηδ: πιαχίπια, 4005, ( δ 4). 
Ῥαιϊοπεῖα {τιιοῖτι5, ἐδία., Ὁ εἰ Ε- ᾽ 

Ῥεοσατῦν ΡΪαρα δηϊπιος οδὲ, 848, α. Ῥεσσαΐαπι 56- 

«αΐται δηϊπιαπην «υοπιαπιοάιπι ἀπιθγα ΘογΡι5., 

8141. π.- αταϊίαπι ποθ μὸν σνορβεπεγαιϊοπῖβ ἰανα- 
Ἔταπι οοἸ]αἴαπι ἀροΐοι, ἐδίά. Ἐπῖαπι ροβὲ ρεσδαΐωσι 

5ρ65 οβὲ, 808,. ῬῈΓ βο τιπι ογποὶβ πὶ γβιοτίαπι ἀθὸ- 

Ἰεΐαν., 872, 5. ΕἸ φαΐ ρεσσαῖο βοῦυϊι, ᾿ιβεϊεῖαν ορὰι5 
ἴασογο ποι ἰἰοοὶ, 907, ὁ δέ σεῴ. Ῥεοοαΐογιιπι αΐα 
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νϑηΐα σοπίογι ΠΙΡου οι ἃ ροσοδῖο, 890, νυ. 

Ῥεπρεστυβ {5 510, 1010, Ὁ ( οο]. 1). 
Ῥεκβόνλκὺν γαϊϊο ππ11ὰ μα ρθοπα εβϑὶ, 858, α δὲ Ρ. 

Ῥετπῦβ 4αοπηοῖο Ρεῖτα, 805, }. 

ῬΟΕΝΙΤΈΝΤΙΑ ΠῸΠ ΡΥΟΟΓαϑ παᾶπῆα, 1011, ἐἐ (60]. 1). 
ἘΠῚ5 αΠΠπΐα5, 859, α. Οὐ ᾿πϑεϊξαϊα,, ἰδία, ΘΓ ]- 

Ταπίαν αὶ Ἰαρϑῖ5 ποραηξ ροπηθητϊα Ἰοοιπι,, 89- 
8θῦ, Α. Παῖαν ρα πἰϊθητα Ἰοοιι5. οἰϊαπι ροϑὺ Ραριῖ- 

5 Ππι., 859 - 866, Ε. Θαΐθιι5 ρωμϊ θητα ποῖ 5ἱζ, 

866, Ε. 
ῬΙΘΒΙΤΙΑ., ΒΡανἸβδίπηιτὴ Ρρϑοσαξιιπι, 879, Ρ. Πηροά!- 

χηθηΐο δϑὲ δα οαγϑιιπ βα]υ 5, ἐδια., Ἑ, Ἑογπιῖο 

ΘΚΘΙΡΠ] πὶ οἶξτο Ργοροβίζιιπι,, 880,.Α τς 881, Α΄ 

Ῥπασερτα “ποπιοάο ἱπιρ]οπα, 958, α -α 959, α, 

[πὰ 1115 Θομ Ἰοἰο τ 15 τ πριι5., ΡΘυϑομα,, Γ65., πποάιτι5, 

οὐἧο, διΐπιιι ἀθηΐσιια ορβουναπάιιθ, 958, α τ’ 

915ὅ., Β. Ξ 

ῬΒΟΒΡΕΒΙΤᾺΒ ΓΟΓΙΠῚ ΡΟΥΙΟ]οβα,, 995, Β εἴ 6 ((0]. 2). 

Ῥπονιρεντια Πεὶ μὲν οπιπία μουν θηϊΐ δ μο8, 880,0. 

Ἀὸ5. ποβίγτῳ ἰγγαι πα }}} εἰ βροπίαμθο οᾶϑιι ΠΟῊ 

τεσ}, 881, Β, 

Ῥαοτινῦβ Φαοιηοῆο ἀΠΠσοπάτι5, Ἰ005, α εἴν ( 60}.4}. 
ῬΑ 40 αἰδοῖα οαπομπᾶϊ, 1008, κε (00]. 1), αὶ 

(0]. 3). 

ΙΝΘΕΧ ΒΕΕΌΜΝ 

Β 

Ῥκονο οαϊογαπι ἀπομηοο αιιὶς αἰρστιις δἷῖ, 895, Β, 

α εἰ δε. ἴὐπῖα5. ρυαοοριὶ γαπβσγοϑδῖο χοάς ἃ 
γοσπο Ο]Ο πὶ, 896, Ε --- 897, Ε. 

ΒΕΞΌΠΚΕΟΤΙΟ Τπουπογαῖη., 9986, α ( 0]. 1). ὅτλτο 

᾿πάπιοι ᾿πηπηου αἰ αΐοπι,, ἐδια!.. ν᾿. Ἐσγου 46 σϑβιν- 

γϑοῖίοπο πιουτπουιιπὶ γΘ Ὁ Π]ΠἸταγ, 990. ν (60]. 1) --ο 

997, Β (00]. 3). 

Βιϑυβ Ρεγηϊοίοβιιβ, 1010, α δξ ὶ (00]. 4). 

5 

ΒΑΘΕΆΌΟΤΙ πονῶ Ἰο αὶ Θχοο]]θπῖϊα, 8327, Ε. Μοναπὶ 

τηϊοου τας. Βα ΛΖΟΙ 15 ̓ Γαβουῖρῖα αι 511, ἐδιε., 

Ἑ εἰ σδθῷ. ϑασουάου!! τη νϑζοσῖα πὶ ρυοίαπῖς Ἰοοἷβ ΠΟ Π 

σοἸερναπάα, 959, α. 

ΘΑ Ὸ5 ῬΥΌΡΥΙΚ5 Ὑἰγῖθι5 ΟΡ ΓΙ ΘΥῚ ποὴ ροΐοϑι, 875, Ὁ 6 ΣῈ. 

ΒΟΆΝΡΑΤΙ ἀεἤπιτῖο, 949, 5. ϑρθοῖος νατῖ, ἰδία, 

Βοδηάα]απη 414 νασαΐ Ρογίοιϊο, ἰδία, ας δε ν. 
ΑἸ Βαθεὲ ρουϊοα!απι, 550, Ε δὲ α. δαάίοϊαπι ἴῃ 

βοδθΑ]1} ἀποίογοθ ργο]αΐαπι,, ἐδια., 5, ο δὲ βεῷ. 

ΘΟΚΙΡΤΌΒΙ 580 γῸΣ α{1Π|1[ὰ5, 989,.Α δὲ Β (00]. 1}; 99ὅ, 

ἃ δὲ δῆ. (00). 3}; 990, κα δ 564. (60]. 1. Αϑ5]- 
ἀἀς Ἰεροπάξ βιιπὶ ϑογρίατα., 995, α (00], 3). [ἡ- 

τουϊογὶς πουηϊηῖβ οἶδα ϑαπὶ, 1008, κα (60]. 3). Με- 
ἀο!απι οαἰ νεῖ σἰτῖο οοπνυεπίθηϊεπη Παρεηΐ, 857, 

Β δἱ δοφ.; 840, α. ΕδοΙοὶ ποβῖγα 5ρβοι!απι βἰηΐ, 

820, ο. Οπιπος ϑογιρίαγα ραγίεβ. εἸτισάοπι ρτοὶὶ 

ΕΤ ΕΆΒΟΚΟΌΜ. 

βιηΐ, 950, ἃ εἴ σεῴ. ϑουιρίαγα σγουρὰ 4ποιποάο 

ἀοοϊρίοπάα, 899, α εἰ 56. Οπῖπα σογριτῃ ὃἐχ ἢ) 

οὐδ Ῥγοοθάθηβ ἱπάπ ταπῖοῦ. βυιβοϊριοπάπιπι,, 954, 

ἃ εἴ σε. Οὐἱά ἀροπάπιπι 51} οἵπὶ ἀΠ πιὰ ΒΟΥ ρ αΓαΣ 
Ἰοοὰ γ6] ργαωσοθρία ἔππὶ οθβοιτα βππξ, ἔπι Α]115 
δ] υβάθπι ϑουιρεινα Ἰοοῖβ γ6 1 ρυωοορεῖ. υἱἀθητιιν 

ΤΟΡΟΡΠπᾶΓγο, 951, Β --- 955. Ργαοορίο οα 1] εῖ οΒβο- 
«ποπάτιπη,, οἰ πιδὶ 5᾽ πρα} 15. σοΠ] αποῖοο ΡΟ ἴῃ 

Θουρίαν διπὶ, 95ὅ---ϑδὅ. 

ΘΟΙΙΤΆΚΙΑ υἱΐα ἰατ5, 999, ἃ (00]. 1) --- 1003, 5 

( οο]. 2). 

ϑόνδυβ 4α]α εἷς, 8760, Β. 
ΞΡΙΒΙΤΟΒ δϑϑεηῖί αἰνίπῷ, ποὴ παΐαγος ογϑδίω εβί, 

851, α; 855. Νοη ἴδλοιϊιις., ποῖ ογθαταβ βθοῖιῃ ἀτιπὶ 

παΐιγαπι, 851, 5. διατί Θρ᾽ τ τ5 άπ οι ορογαῖῖο- 

π65, 852-855, Ε. Οποιποῖο πιο] Προ πάιι5. ϑρι- 

τὰ οἷς Πεὶ, 855, α. Εχ οὐ ἱποῆα Η1 ρτοαϊε ἐπεῖ- 

ΤᾺ 1} το, 851, 6. 

ϑρίγίταπι ἱπίον οἵ Πτΐεναπι {14 511 αἸβογιταϊμῖβ., 913, 

Α οἱ σε. 

5ΤΕΓΛΑ {πα Μαρὶς ἀρραγιῖξ, 408}15. ἔαευῖς., 855, 

Αεῖ δε. 

Βυρεββυβ ἀἸάθο]0 5ἰ πὶ} 15, 1007, Β (60] 5). ϑιρεῖ- 

Ρίᾳ εἤξοιξις, ἰδία., αν, Β δἰ δεῇ. 

Τ 

ΓΕντατιο α{1Π15, 989, ἃ (60). 4), εὲ Βὶ (ςοἱ, 9ἢ; 
995, ἃ εἴ Β (00]. 3). Αα οαδιϊβαϊοπεπι αἴας ΡιῸ - 

Ῥαϊίοποιη ποβίγατῃ ἱπάποίζαν, ἐδιά. 

Τοβιαβ Το πία Ἰοπλθιι5 αἰ ϊοῖιις, 9932, Εἰ οοἱ 2)---995, 

ΓΟ ΡΝ 

ΓΚΑΡΙΤΙΟΝΕΒ Ππιᾶπϑ {πουηοο ΠαΡοπάα, 915,8 εἰ α. 
ΤΚΙΝΙΤΑΒ 5Πρτὰ ογθαϊαγαπι οϑῖ, 851, ας πὰ ὁρονὰ- 

το ἐδ Ῥαΐνῖς, οἱ ΕἾΝ, εὐ Θριγίταβ. βαποῖῖ,, ἐδὼ. 

τὐπαπι Ῥαΐγοπη, τπιῖπὶ ΕἸ] πὶ., τιητπὶ ϑρι τ τιιπὶ 

βαποίτπι σον δαπλιγ οροτίοϊ, ὃ 54, 6. 

Τυϊπίζαιῖς. τυ ϑἴθυϊα πὶ πα απο πὶ ἀδοτιιπὶ Ῥ ΌΓϑιι5 
ἐχοϊαάῖς, 869, εἰ σε. ϑιπϑαϊαγιπη. ρΡεγβοπαγίιμι 
Ρτορυϊεΐαϊος ἀθοϊαγαπίαν, 870, 6. Ρὶ ΕΖ 56. 

ν 

Ψεκβυμ ἀυοπιοάο ᾿πιε 15] οροτίεϊ, 855, Α. 
Ψ τοῖσι ἈΠ]165. ἀπ βἰηΐ, {ας ἱπαι 165, 1008, δὲ 5 

( ςο]. 3). ΜΊΒΗΠΙς. 7ο]απῖτιπι σοραϊαπάπιπι, ἐὀίε., 

Ρ εἰ Ε( 0]. 3). 

Ψ νυ σὰν Βοπιϊπὶ σοποδβϑιιπι.,, 009, 6 ( 0], 41). 

ΨιΒαΙΝ τ ὰβ ΠΡονὰ, Ῥοβὶ ὑοΐιτη δ πλἸβϑα πὶ Οα]ἶπὸ 560 - 

πταπάα, 1006. Β εἰ οἰ 00]. 1), 

ικτυτεϑ ἀπῖπιῖο 4 δἰηϊ, 1004, ο δὲ 56. ( 90]. 1). 
γιατ πουῖϊϊαβ φαϊά εἴς, εἰ ψιοπιοίίο ἴῃ ἐὰ ἀπ θεϊαα- 

ἄππι, 903, Α. Β εἰ δῇ. 

ΕΙΝΙΒ ΤΟΗΜῚ ΒΕΟΌΝΘΙ. 
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